


DETTE HAR VI A SELGE! 


«Naturkalenderen 
1974» 

- norsk natur fra måned til 

måned gjennom hele neste år' 

25 kroner. 

Se nærmere omtale på side 112 

og omslagets bakside. 


Rådyrkalven 
er vår nye plakat som siden juni har 

skaffet perleugla hard konkurranse. Men 

de tåler meget godt å henge ved siden av 

hverandre også I Pris som for perleugla, 

17 kroner. 

(se begge i mini-miniatyr på omslagets 

bakside). 


Skryt 
ligger ikke for Norges Naturvernforbund. 
Men i all beskjedenhet nøler vi ikke med 
å hevdeat vi har Norges vakreste emblem. 
Medlemsnål i størrelse 9 x 9 mm koster 
kr. 5,- (sølv) og kr. 15,- (gull). 

Visdommens fugl 
kan nå bli alle manns eie, takket være ' 
Norges Naturvernforbund. Vår perleugle
plakat henger allerede i de tusen hjem, 
bokstavlig talt, og venter bare på å slippe 
inn hos deg også. Plaktaten måler 
64 x 94 centimeter, og koster 17 kroner. 

BESTILLINGS
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PÅ SIDE 128 


Miniutstillingen 
«SIRKELEN» 

- en hel leksjon i økologi, 
natur- og miljøvern for 45 
kroner! 

Se nærmereomtaJe på side 113. 

(Se også 3. omslagsside ) 
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NORGES NATURVERNFORBUND 

Akersgt. 63 - Postboks 8268, Hammersborg - Oslo I. 

Telefon : 337932 - 33 52 57. 

Postgiro nr. 9460 - Bankgiro nr. 60010570835. 

Generalsekretær: Magne Midttun. 

Kontorsjef: Roar Sæther. 

Organisasjonssekretær: Per Valset. 

Konsulent: Thor Midteng. 


Følgende kretsforeninger er tilsluttet forbundet: 
Aust-Agder Naturvern, Vest-Agder Naturvern, Rogaland 
Naturvern , Haugaland Naturvern, Vestlandske Naturvern
forening, Møre og Romsdal NatuLvern, Sør-Trøndelag 
Naturvern, Nord-Trøndelag Naturvern, Nordland Naturvern
forening, Troms Naturvern , Finnmark Naturvern, 
Sør-Varanger Naturvern, Oppland Naturvern, Hedmark 
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Østfold . Østlandske Naturvernforening. 
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Medlem av forbundet er automatisk medlem av den krets

forening vedkommende geografisk sogner til. 


NORSK NATUR er trykt i offset hos Grøndahl & Søn på 
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BYGGMESTERE I 
NASJONALPARKENE 
Hensikten med opprettelse av nasjonalparker er å verne om urørt eller mest mulig 
urørt natur, bl. a. for rekreasjon, friluftsliv og vitenskapelig forskning. De ulike 
formålene kan ha forskjellig vekt fra den ene nasjonalparken til den andre - i ett 
tilfelle kan vitenskapelige hensyn veie tyngst, i et annet tilfelle vil sikring av mulig
heter for friluftsliv i virkelig villmark være det helt avgjørende motiv. 

M en under en hver omstendighet må man stå fast på kravet om at en norsk 
nasjonalpark skal være mest mulig fri for menneskelige inngrep - og spesielt for 
inngrep som setter varige spor. Dette er også helt i tråd med de intensjonene våre 
myndigheter fra første stund har bygd på i sitt arbeid for nasjonalparker. 

Derfor er det med dyp beklagelse vi ser at Miljøverndepartementet har gitt til
latelse til oppførelse aven oppsynshytte, til alt overmål med bølgeblikktak, i Gresså
moen nasjonalpark i Snåsa (se mer om saken på side 126). 

I mai I år henvendte Naturvernforbundet seg til Miljøverndepartementet med 
anmodning om endringer på flere punkter i «Alminnelige bestemmelser for nasjonal
parker». Det som nå er skjedd i Gressåmoen viser i sørgelig grad hvor berettiget vår 
henvendelse var. Og like bedrøvelig klart viser del at vår henvendelse overhodet ikke 
er tatt hensyn til. 

Vi vil, tross alt, på ny henstille til Miljøverndepartementet å ta bestemmelsene for 
nasjonalparker opp til alvorlig revisjon med sikte på å minnført regler som kan 
hindre utglidninger i fremtiden. Når og hvis landsplanen for nasjonalparker er 
gjennomført i sin helhet, vil vårt syslem av nasjonalparker dekke omkring 2 prosent 
av landets areal. Det er så vidt beskjedent at en hver byggmestervirksomhet må være 
utelukket i disse områdene, som i prinsippet skal være selve perlene i norsk natur. :a 

Utredningen vil bli ganske detaljert , ogENERGIUTV ALGET 
inneholder hovedavsnitt om:ØNSKER KONTAKTER - Energi - helhetsbildet 

Som nevnt i nr. 3-1973 av «Norsk Natur» - Olje/gass 
har forbundet nedsatt et energi utvalg som - Atomkraft 
har til oppgave å lage en utredning om Utvalget vil være takknemlig for å 
energiforbruk og de ulike energi typer, motta data, lips og ideer for sitt arbeid. 
med hovedvekt på kortsiktige og lang Disse bør være innkommet innen I. 
siktige miljøkonsekvenser, og på ressurs januar 1974, og sendes til Norges Natur
aspektene. Man tar sikte på å ha ut vernforbund, Energiutvalget, Postboks 
redningen ferdig i god tid før Stortingets 8268 Hammersborg, Oslo 1. Utvalgets 
behandlingen av den bebudede energi formann , Hugo Paff, treffes også i tele
meid ingen våren 1974. fon (Oslo) 466800, linje 9445. 

SNØSCOOTER
KJØRERE DØMT 

I en rekke av de skog- og fjellstrek
ninger som disponeres av Direktoratet for 
statens skoger er det som kjent innført 
innskrenkninger i adgangen til bruk av 
motoriserte kjøretøyer. 

Den første dom i en sak angående 
brudd på disse bestemmelsene ble av
sagt av Rana herredsrett på vårparten i 
år. Dommen lyder. 

«x dømmes for forseeL5e mot straffe
lovens § 396, JF. kunngjøring 0/17 il7l7
skrenkning i adgang til bruk av motoriserte 
leiøretøyer på Statens grunn under Nord
Helgeland skogforvalll1ing den 22.3. 1971 
eller/idlmakt fra Direk toratet for statens 
skoger, pkt. 1I,Jji. pkt. 1 b, til en bot til 
statskassen på kr. 200,00 - tohumlrt'de 
kroner - el/er hvis ikke boten betales li! t'n 

straff av fengsel i 5 - fem dager. I saks
omkostninger til del offentlige betaler X 
kr. 100,00 - e/lhundrede kroner.» 

Samtidig ble en annen person dømt for 
lignende forhold. Begge de tiltalte er
kjente at kjøringen hadde funnet sted, at 
de ikke hadde innhentet tillatelse til bruk 
av snøscooter, og at de var kjent med 
forbudet som var fastsatt av Nord
Helgeland skogforvaltning. De tiltalte 
erkjente seg imidlertid ikke skyldige, i 
det de hevdet at skogforvaltningen ikke 
hadde hjemmel til å forby motorisert 
ferdsel i fjellet. 

De påberopte seg a t snøscooter-kjø
ring går inn under a lmenhetens rett til 
fri ferdsel, på samme måten som f. eks. 
ferd sel til fots eller på sykkel , og følgelig 
ikke kan reguleres av grunneieren alene. 

Videre hevdet de tiltalte at det ikke er 
hjemmel i straffelovens paragraf 396 for 
å nedlegge forbud mot snøscooterkjøring, 
i det mente at bruk av snøscooter ikke 
er noen rådighetsutøvelse over eiendom
men. Endelig hevdet de tiltalte at Direk
toratet for statens skoger ikke har den 
aktuelle eiendommen i sin besittelse, noe 
som i følge paragraf 396 er en forut
setning for å kunne nedlegge forbud. 

Herredretten mente på sin side at kjø
ring med snøscooter ikke går inn under 
den fri ferdselsretten, at den utvilsomt 
må betegnes som rådighetsutøvelse, og at 
eiendommen er i direktoratets besittelse. 

Dommen ble anket til Høyesterett, som 
senere enstemmig har forkastet anken. 

Etter dette skulle det være klart at 
grunneieren har adgang til å forby moto
risert ferdsel utenfor vei i utmark. For
uten i en rekke statsalmenninger og andre 
statseiendommer, er regulerende bestem
melser på dette området også innført i 
enkelte bygdealmenninger. Etter at Høy
esterett nå har talt bør man kunne vente 
at flere , både offentlige og private eien
dommer, nå vil benytte seg av den 
adgangen de faktisk har til å få slutt på 
den ukontrollerte motortrafikken i natur
omdidene. 

På tide å sende en 

JULEHILSEN 
Vårt forslag: 

NATURKALENDEREN Kr. 25,

PLAKAT med 
PERLEUGLE ELLER RÅDYR 

Kr. 17,-

Sl' orns l ug~lS bakside og side 112 - og bruk gjerne 
hcslillingskll[')Ollgcn r:"l side 128. 
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innskrenkninger i adgangen til bruk av 
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Den første dom i en sak angående 
brudd på disse bestemmelsene ble av
sagt av Rana herredsrett på vårparten i 
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la vens § 396, .ffr. kunngjøring om inn
sk renkning i adgang til bruk av motoriserte 
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omkostning!:'r til det offentlige betaler X 
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Samtidig ble en annen person dømt for 
lignende forhold. Begge de tiltalte er
kjente at kjøringen hadde funnet sted, at 
de ikke hadde innhentet tillatelse til bruk 
av snøscooter, og at de var kjent med 
forbudet som var fastsatt av Nord
Helgeland skogforvaltning. De tiltalte 
erkjente seg imidlertid ikke skyldige, i 
det de hevdet at skogforvaltningen ikke 
hadde hjemmel til å forby motorisert 
ferdsel i fjellet. 

De påberopte seg at snøscooter-kjø
ring går inn under almenhetens rett til 
fri ferdsel , på samme må ten som f. eks. 
ferdsel til fots eller på sykkel, og følgelig 
ikke kan reguleres av grunneieren alene. 

Videre hevdet de tiltalte at det ikke er 
hjemmel i straffelovens paragraf 396 for 
å nedlegge forbud mot snøscooterkjøring, 
i det mente at bruk av snøscooter ikke 
er noen rådighetsutøvelse over eiendom
men. Endelig hevdet de tiltalte at Direk
toratet for statens skoger ikke har den 
aktuelle eiendommen i sin besittelse, noe 
som i følge paragraf 396 er en forut
setning for å kunne nedlegge forbud. 

Herredretten mente på sin side at kjø
ring med snøscooter ikke går inn under 
den fri ferdselsretten, at den utvilsomt 
må betegnes som rådighetsutøvelse, og at 
eiendommen er i direktoratets besittelse. 

Dommen ble anket til Høyes terett , som 
senere enstemmig ha r forkastet anken. 

Etter dette skulle det være klart at 
grunneieren har adgang til å forby moto
risert ferdsel utenfor vei i utmark. For
uten i en rekke statsalmenninger og andre 
statseiendommer, er regulerende bestem
melser på dette området også innført i 
enkelte bygdealmenninger. Etter at Høy
esterett nå har talt bør man kunne vente 
at flere, både offentlige og private eien
dommer, nå vil benytte seg av den 
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JULEHILSEN 
Vårt forslag: 

NATURKALENDEREN Kr. 25,

PLAKAT med 
PERLEUGLE ELLER RÅDYR 

Kr . 17,

~I..' omslagets bakside og side 112 - og bruk gjerne: 
h\'... tillingskupongen p" side 12S. 

HER BOR VI! 

Med bildene til høyre og under tillater 
vi oss å presentere innsikt til og utsikt 
fra Akersgt. 63, der Norges Naturvern
forbund bor. Den natur som omgir oss 
til daglig er kanskje ikke den mest inspi
rerende. Men når sant skal sies bor vi 
både forholdsvis rimelig og tross alt 
brukbart - inntil saneringsspøkelset for 
alvor slår kloa i oss. Utsikten fra vindu
ene våre viser at vi står først i køen . 
Og at jakt på nytt husrom derfor trenger 
seg på som en livsviktig oppgave - midt 
mellom alle naturvernsakene. 

99 



SKJÆRGÅRDENS FRAMTID 


VED MAGNAR NORDERHAUG 


I løpet av 25 år 
har vårt syn på skjærgården blitt totalt 
forandret. Fra å være et karrig marfinal
side, er skjærgården på mer enn en måte 
i sentrum. - I sentrum for raskt voks 
ende befolkningskonsentrasjoner, økende 
fritid, økende rekreasjons behov. 

Og i kjølvannet følger stadig voksende 
pressproblemer som bare for 10 år tilbake 
knapt var forutsett: press på hyttetomter, 
småbå tplasser campingplasser, badeplas
ser og uforstyrrede pletter. 

Men presset på skjærgården kommer 
samtidig også fra en a nnen kant, i form 
av økende forsøpling, støyproblemer, 
vannforurensninger og slitasje på plante
og dyrelivet. 

Utviklingen i skjærgården følger nå et 
almengyldig mønster: Økende rekrea
sjonsbehov fører til økende press på na
turgrunnlaget. - Økende press på natur
grunnlaget fører til økende naturvernpro
blemer. Og i denne prosessen ligger en 
stad ig økende risiko for nedslitning av 

skjærgården: En gradv is forringelse av 

det naturmiljø som nettopp er årsaken ti l 

at folk søker ut, og er villige til å bruke 

anselig av både tid og penger på frilufts

liv i kyst- og skjærgårdssonen. Vi kan anta 

at få mennesker egentlig er interessert i 

en slik naturforringelse. Likevel skjer den. 

Langsomt men sikkert. 


Hva skjer med skjærgården? 

Slitasjen på skjærgården antar ulike for

mer. Felles for de negative virkninger av 


økende trafi kk i skjærgårdsmiljøet er at 
påvirkningene skjer langsomt. Ofte så 
la ngsomt at den ikke er merkbar fra et 
år til et ann et. Risikoen er dermed stor for 
at vi langsomt men sikkert vender oss ti l 
mer søppel, mer oljesøl, dårligere bade
vann, fatt igere planteliv og mindre sjø 
fugL 

Slitasjevirkninger av disse typer er dess 
uten stort sett vanskelige å følge. Vi skal 
her se på et felt der økende menneskelig 
aktivitet nå er i ferd med å forårsake åpen
bare skader på skjærgården. Det gjelder 
den nega tive påvirkningen av sjøfuglene. 
Foruten problemet har krav på betydelig 
interesse i og for seg, kan vi også utlede 
visse generelle slutninger som vi avslut
ningsvis skal berøre. Utgangspunktet for 
vurderingen er Oslofjorden, men pro
blemstillingen synes, i det minste på litt 
lengre sik t, å ha almen gyldighet også for 
betydelig større deler av vår lange kyst. 

Hvordan påvirkes fuglelivet i skjærgården? 
Med stadig økende trafikk og ulike typer 
av forstyrrelser påvirkes fuglelivet i skjær
gården på to måter: 
Kvalitativt ved at flere sårbare arter for
svinner, eller er i ferdmed å forsvinne. I 
Oslofjorden kan vi henregne en rekke 
skjærgårdsfugler til denne gruppen , blant 
annet teiste, steinvender, makrellterne og 
muligens svartbak. Tidligere har fl ere a r
ter a llerede forsvunnet. Til disse hører 
havørn , lomvi og lunde. 
Kvalitativt ved at mer vanlige arter des i
meres i antall og fordrives fra endel tradi
sjonelle hekkeplasser. Slike slitasjeeffek
ter er vanskelige å påvise og må ofte ba
seres på langsiktige og omfattende stu
dier. I et område på Vestfold-kysten har 

TABEL 
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økende trafikk i skjærgårdsmitjøet er at 
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TABELL l. 

Tallmessig fordeling av sjøfugl (antall individer) innenfor og utenfor området 

med fri ferdsel. (Bollærne/Fuglehuk). 


Svart- Silde- Grå- Fiske- Hette- Total 
bak måke måke måke måke 

Områder av
stengt for 
allmenheten 34 80 1043 1157 l(io 24110 

Områder med fri 
ferdsel 28 277 196 1129 2 1632 

Total 62 357 1239 2286 168 4112 

det imidlertid vært mulig å få dette nær hettemåke studert i hekketiden vuni) 
mere belyst ved enkle midler. innenfor og utenfor militært område. 

Rent tallmessig fordelte disse sjøfug
Området Bollærne-Fuglehuk ~ne seg som vist i tabell 1. 
utgjør for sjøfugl et noenlunde ensartet Disse tallene gir imidlertid ikke det riktige 
og avgrenset hekkeområde. I denne delen bildet av forholdene. Det området som 
av skjærgården er noen øyer militære (og var avstengt for allmennheten var nemlig 
følgelig avstengt for almenheten) mens bare halvparten så stort som området 
andre øyer er gjenstand for fri ferdsel. I med fri ferdsel. (ca. 364 da mot 737 da). 
dette området ble fordelingen av svart  Det riktige bildet av situasjonen får vi 
bak, sildemåke, gråmåke, fiskemåke og følgelig først ved å beregne individ tett-

TABELL 2. 

Individtettheten av forskjellige sjøfuglearter innenfor og utenfor områder med 

fri ferdsel (Bollærne/ Fuglehuk). 


Andel Antall sjøfugl
Totalt Andel 

(prosent) pr. da hekkeareal
antall (prosent) 

utenfor
individer på mil. 

mil. Mil. Ikke
registrert område 

o!nr[ldc område mil. tlllll"ade 

VED MAGNAR NORDERHAUG 


Svartbak 62 54.8 45.2 0.094 0.038 
Sildemåke 357 22.4 77.6 0.220 0.376 
Gråmåke 1239 84.2 15.8 2.865 0.226 
Fiskemåke 2286 48.5 51.5 3.175 1.667 
Hettemåke 168 98.8 1.2 0.456 0.003 

Total 4112 6.813 2.350 
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heten innenfor og uten/at militært område. 
Resultatene framgår av tabell 2. 

Det vil fremgå at tetthetsforskjellene in
nenfor og utenfor militært område vari
erer betydelig for de enkelte arter. Dette 
har antagelig delvis sammenheng med 
hvor de biologisk sett gunstigste tilholds
steder fins, dels sammenheng med for
skjellig respons på menneskelige forstyr
relser hos de enkelte arter. 

Totalt sett 
framstår imidlertid en markert forskjell i 
sjøjilgllellheten innefor og utenfor mili
tært område, med en gjennomsnitts tetthet 
nær 3 ganger så stor som der ferdselen 
er fri, (6,8 individer/da, mot 2,4 individer/ 
da). Vi kan imidlertid ikke uten videre 
slutte at normaltilstanden i hele fjorden 
har vært en sjøfugltetthet på 6-7 individer 
pr. da. hekkeområde. Det må også taes i 
betraktning at det på militært (beskyttet) 
område idag også skjer en direkte kon
sentrasjon av sjøfugl som følge av forstyr
relser utenfor. Det faktum at tettheten på 
beskyttede områder er omkring 3 ganger 
så stor som utenfor, kan imidlertid ikke 
bortforklares. Den er resultatet av den 
økende nedslitning av skjærgården som 
nå pågår. 

De konklusjoner 
vi kan trekke av dette er ikke bare at 
ulike typer av fritidsaktivitet i skjærgår
den allerede har hatt en merkbar negativ 
virkning på sjøfuglene. Like viktig er det 
at undersøkelsen antyder svar på hva vi 
bør gjøre for å verne sjøfuglbestanden i 
skjærgården (noe vel de fleste er interes
sert i). Selv i intensivt U1nyllede skjær
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gårdsområder vil en betydelig sjøfitglbe
stand kunne opprellholdes ved å avseile de 
viktigste hekkeplassene som reservater. 
Noen vil kanskje innvende at undersøk
elsen bare tar i betraktning måker, mens 
situasjonen for mer «eksklusive» arter 
som makrellterne, ærfugl etc. kanskje er 
forskjellig. Dette er neppe riktig. All erfa
ring tilsier at større måkekolonier er den 
beste garanti og beskyttelse også for en 
rekke mer sårbare sjøfugler (deriblant ær
fugl). 

Konflikten 
På dette felt synes det i første omgang å 
være en konflikt mellom friluftsinteres
sene og de naturvernmessige behov for 
vern av sjøfuglene. Dette er imidlertid 
bare delvis riktig. 

Andre undersøkelser, også fra ytre 
Oslofjord, tyder på at konflikten er be
grenset og at sameksistens friluftsfolk
sjøfugl er fullt mulig. Av ca. ISO lokaliteter 
(med totalt 175 øyer og skjær) som ble 
undersøkt med hensyn til naturvernmes
sig verneverdi, ble 32 lokaliteter betraktet 
som naturvernmessig interessante. A v de 
32 lokaliteter ble 18 klassifisert som «Sær
lig verneverdige» og 14 som «Vernever
dige». 

Ser vi på sjøfuglbestanden på disse 
lokalitetene i forhold til totalbestanden i 
det undersøkte kystavsnittet (Vestfold
kysten), framtrer følgende: 

Det totale antall sjøfugl som ble regi
strert, var II 871 individer. Av disse 
hadde 8160 (68,7%) tilhold på «Særlig 
verneverdige»/«Verneverdige» øyer. 

Undersøkelsen viser med andre ord at 
nesten 70% av sjøfuglbestanden var kon
sentrert på ca. 20% av øyene. Det er dess
uten viktig å merke seg at disse øyene 

som er egnet til sjøfuglreservater) areal
messig utgjør en enda mer begrenset del 
av skjærgårdsområdet. 

Sameksistens mellom joik og ji/gl i 
skjærgården bør følgelig være fidll mulig. 

Hva påvirker sjøfuglene? 
Friluftsfolket (eller rettere sagt en liten 
del av dem) påvirker sjøfuglene på en 
rekke måter. Kjennskapen til dette er idag 
temmelig god, utfra den rekke med depri
merende erfaringer vi idag sitter inne med 
fra ytre Oslofjord: 
- dagsopphold i brennende solskinn i sjø

fuglkolonier der egg og unger kreperer 
av varme, 

- kveldsopphold med bålbrenning i sjø
fuglkolonier der egg/unger fryser ihjel 
og unger sulter ihjel, 

- camping som fordriver sjøfuglkolonier 
helt fra visse områder, 

- stadig landstigning i sjøfuglkolonier for 
eggplukking (på tross av betenkelige 
mengder med kvikksølv og andre miljø
gifter i eggene), 

- slipping av hunder etter landstigning i 
sjøfuglkolonier, 

- ulovlig jakt. (I Færderområdet ble det 
eksempelvis påvist 8 tilfeller av ulovlig 
jakt på en eneste weekend i september 
1973). 

Småbåt-eksplosjonen 
Både den intense bruken av skjærgården 
og mange av de negative virkningene på 
skjærgården henger nøye sammen med 
den eksplosive økningen i antall raske fri
tidsbåter. Aksjonsområdet for en passbåt 
er 4-5 ganger så stort i forhold til 1950
årenes snekkefart, og antall båter fort
setter å øke eksplosivt. 

Flaskehalsen, slik situasjonen nå er 

rundt hele Oslofjorden, er mangelen på 
småbåthavner. Fra flere hold er nå opp
merksomheten rettet mot dette faktum. 
Det nærliggende spørsmål som dukker 
opp er naturlig nok hvordan dette pro
blem bør løses. 

Selv om behovet for å sikre allmennheten 
tilgang på fritidsmuligheter er udiskuta
belt, er imidlertid spørsmålet om flere 
småbåthavner vanskelig å se iso lert. - Slik 
det har vært klare tendenser til i den senere 
tid. De negative bivirkninger som denne 
utviklingen fører med seg må vurderes 
samtidig, med sikte på løsninger som er 
tilfredsstillende også i en videre sammen
heng og sett på lengre sikt. 

Det fins 
på hvor 
blemati 
Vi bør 
kunne 
l. 	De u 

til br 
bør i 
heng 

2. 	Det I 

eksis 
- en 

br 
bå 
fol 

-	 en 
br 



øfuglbe
'selle de 
'en 'aler. 
dersøk
'f, mens 
,» arter 
nskje er 

Il erfa
r er den 

for en 
lant ær

ngang å 
interes

,hov for 
11idlertid 

ra ytre 
er be

ftsfolk
kaliteter 
som ble 
ernmes
etraktet 
. Av de 

m «Sær
ernever

å disse 
tanden i 
estfold

le regi
v disse 
«Særlig 
er. 
e ord at 
ar kon
er dess

e øyene 

som er egnet til sjøfuglreservater) areal
messig utgjør en enda mer begrenset del 
av skjærgårdsområdet. 

Sameksistens mellom folk og .li/gl i 
skjærgården børfølgelig være fullt mulig. 

Hva påvirker sjøfuglene? 

Friluftsfolket (eller rettere sagt en liten 

del av dem) påvirker sjøfuglene på en 

rekke måter. Kjennskapen til dette er idag 

temmelig god , utfra den rekke med depri

merende erfaringer vi idag sitter inne med 

fra ytre Oslofjord : 

- dagsopphold i brennende solskin n i sjø


fuglkolonier der egg og unger kreperer 
av varme, 

- kveldsopphold med bålbrenning i sjø 
fugl kolonier der egg/unger fryser ihjel 
og unger sulter ihjel, 

- camping som fordriver sjøfuglkolonier 
helt fra visse områder, 

- stadig landstigning i sjøfuglkolonier for 
eggplukking (på tross av betenkelige 
mengder med kvikksø lv og andre miljø
gifter i eggene), 

- slipping av hunder etter landstigning i 
sjøfuglkolonier, 

- ulovlig jakt. (l Færderområdet ble det 
eksempelvis påvist 8 tilfeller av ulovlig 
jakt på en eneste weekend i september 
1973). 

Småbåt-eksplosjonen 
Både den intense bruken av skjærgården 
og mange av de negative virkningene på 
skjærgå rden henger nøye sammen med 
den eksplosive øk ningen i antall raske fri 
tidsbå ter. Aksjonsområdet for en passbåt 
er 4-5 ganger så stor t i forhold til 1950
årenes snekkefart , og a ntall båter fort
setter å øke eksplosivt. 

Flaskehalsen , slik situasjonen nå er 

rundt hele Oslofjorden, er mangelen på 
småbåthavner. Fra flere hold er nå opp
merksomheten rettet mot dette faktum. 
Det nærliggende spørsmål som dukker 
opp er naturlig nok hvordan dette pro
blem bør løses. 

Selv om behovet for å sikre allmennheten 
tilgang på fritidsmuligheter er udiskuta
belt , er imidlertid spørsmålet om flere 
småbåthavner vanskelig å se isolert. - Slik 
detharvært klare tendenser til i den senere 
tid. De negative bivirkninger som denne 
utvik lingen fører med seg må vurderes 
samtidig, med sikte på løsn inger som er 
tilfredsstillende også i en videre sammen
heng og sett på lengre sikt. 

Det fins ingen patentoppskrift 

på hvordan den voksende skjærgårdspro

blematikken konstruktivt bør angripes. 

Vi bør imidlertid som et utgangspunkt 

kunne knesette to prinsipper: 

I. 	De ulike problemene som knytter seg 

til bruk og forvaltning av skjærgården 
bør i størst mulig grad sees i sammen
heng og ikke angri pes hver for seg. 

2. 	Det må tilstrebes et prinsipp for sam
eksistens i skjærgården: 
- en sameksistens mellom de ulike 

bruksinteressene, som tilgodeser 
både friluftslivet og den lokale be
folknings interesser, 

-	 en sameksistens mellom de ulike 
brukerinteressene på den ene siden 

og naturgrunnlag, flora og fauna på 
den andre siden. 

l tiden framover vil de t ble nødvendig 
å vurdere hele skjærgårdsproblematikken 
adskillig mer systematisk enn tilfellet har 
vært hittil. - Dersom vi på lengre sikt 
skal kunne bevare skjærgårdens verdi 
som fritidsområde, og med sitt frodige 
planteliv, rike sjøfuglbestand og fiske
grunnlag inn takt. 

Dette vil sette betydelige krav til for
ståelse og samarbeid mellom de enkelte 
skjærgårdsbrukere, in teresseorganisasjo 
nen, de berørte kommuner og sentral
myndighetene. Men skjærgårdens fram
tid bør være verdt en slik innsats. 

~ 
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AVJAKT, ETIKK OG NATURVERN OLAV HJELJORD 

AIle er ikke like villige til å inkludere 
fi jegeren i naturvernets gode selskap. 
Snarere betraktes han av mange som en 
naturødelegger av rang, som en hvis 
blodsport burde begrenses så mye som 
mulig, helst avskaffes totalt. For de av 
oss som er jegere og også mener å være 
naturvenner, er det beklagelig å registrere 
at dette negative synet på jakt og jegere 
synes å være tiltagende, selv om det van
ligvis ikke uttrykkes fullt så dramatisk 
som antydet ovenfor. 

Antijakt-holdningene synes delvis å ha 
sin bakgrunn i oppfatningen av jakt som 
destruksjon av natur, og delvis i synet på 
jakt som etisk og moralsk forkastelig, 
som en aktivitet ikke verdig et avansert 
kultursamfunn. Tendensene i lovverket 
til et mindre samfunnsvennlig syn på jakt 
er også åpenbar. En detalj som forand
ringen av lovt itlene gir en pekepinn om 
dette. Det opprinnelige navnet «fred
ningsbestemmelser» er i nyere regelverk 
erstattet med «jaktlov». Mens man tidli
gere ville understreke at viltet skulle være 
fredet til visse tider, er dette senere blitt 
en selvfølge. Det gis nå begrenset adgang 
til jakt i visse perioder. Som kjent arbei
des det med et forsl ag til en ny jaktlov. 
Her vil antagelig skrittet bli tatt fullt ut i 
retning av prinsipiell fredning av a lt dyre
og fugleliv. Jakt vil bli betraktet som et 
unntak fra dette prinsipp. Lovforslaget 
har møtt motstand fra jegere og vil tbiolo

ger, idet de frykter at jaktmulighetene vil 
bli innsnevret i sterkere grad enn biolog
isk nødvendig for en forsvarlig forvalt
ning av våre viltstammer. Det vises til at 
en hver dyrebestand produserer flere in
divider enn miljøet kan livnære, og at en 
avskytning riktig tilpasset dette over
skuddet vil ikke redusere bestandene. 
Høsting i form av jakt bør derfor i prin
sippet ikke betraktes anderledes enn an
nen høsting ijord- og skogbruk. 

Motstand mot jakt synes imidlertid 
bare i mindre grad å bygge på økologiske 
vurderinger. I stadig sterkere grad heves 
antijakt røster ut i fra etiske beveggrun
ner. Det hevdes at mennesket ingen rett 
har til å drepe vergeløse dyr for å tilfreds
stille en trang til sportslig utfoldelse. 
Dette faller inn i en videre ramme der det 
vises til vår plikt til å verne liv og til vårt 
ansvar for å lindre smerte og lidelse blant 
våre umelende medskapninger. Einar 
Skjæråsen har gitt dikterisk uttrykk for 
dette i «Du ska itle trø i graset,» og gjen
nom begrepet «ærefrykt for livet» har Al
bert Schweitzer gitt dette synet en dypere 
religiøs-filosofisk forankring. Oppfatnin
gen av vårt moralske ansvar overfor dy
rene kommer også til uttrykk i den erklær
ing om dyrenes rettigheter som Frie D y
revernforeningers Fellesråd nylig over
rakte Stortingets president. Erklæringen 
er utformet etter mønster av FN 's men
neskerettighetserklæring. 

Dersom disse synspunkter vinner al
men tilslutning vil de etter hvert måt te få 
innvirkning på vårt totale forhold til dyr. 
Denne artikkel omhandler jakt, men de 
samme synspunkter vil kunne gjøres gjel
dende for f. eks. husdyrbruk eller forsøk 
med dyr i vitenskapelig øyemed. Jeg har 
valgt å ta utgangspunkt i jakten, for det 
første fordi jeg er jeger selv og som sådan 
ofte føler behov for å forsvare sporten 
overfor - etter min mening - ikke a lltid 
like gjennomtenkte angrep, og for det 
andre fordi jakt generelt representerer en 
særlig kontroversiell side i vår utnyttelse 
av dyr. Dette siste har sammenheng med 
at en stor del av jakten slik den drives i 
dag, ikke egentlig har noen begrunnelse 
utover den fornøyelse og glede den gir 
jegeren. Riktignok ville få drive jakt der
som de ikke kunne nyttiggjøre seg viltet, 
men dette er bare i liten grad den egent
li ge motivasjon for sporten . 

Jeg vil i første rekke rette søkelyset 
mot holdbarheten av de etiske argumen
ter imot jakt. Artikkelen pretenderer ikke 
å gi en uttømmende behandling av em
net , den er skrevet for å gi leseren en inn
føring i endel motforestillinger som sær
lig biologer har reist overfor anvendelse 
aven moral-etisk kode i bedømmelsen av 
vårt forhold til dyr. 

Ved den 38. North American Wildlife 
and NaturaI Resources Conference i 
Washington D .C. i mars 1973 holdt Dr. 

D.R.Klein (tidligere gjesteprofessor ved 
Universitetet i Oslo) et foredrag over em
net «The Ethics of Hunting and the Anti
hunting Movement». Klein gjennomgikk 
noen av de van lige argumenter for og 
imot jakt. Han viste at enkelte av de tra
disjonelle argumenter til støtte for jakt 
egen tlig tenderer mot å akseptere jakt 
som moralsk uriktig. Den vanlige oppfat
ningen at det ikke er mer grusomt å skyte 
vekk overskuddet i en vi ltbesta nd enn det 
er å la dyrene dø av sykdom, sult eller 
som offer for rovdyr, sier Klein , presente
rer egentlig jakt som det minste av flere 
onder og legger dermed, bevisst eller ube
visst, en menneskelig etisk verd imå le
stokk på økologiske reguleringsmekanis
mer. 

Motstandere av jakt mener å finne 
støtte i Albert Schweitzers filosofi, særlig 
i hans tanker omkring begrepet «ærefrykt 
for livet». Klein søker å bringe klarhet i 
Schweitzers syn på den uunngåelige kon
frontasjon mellom på den ene side utn yt
telse og ødeleggelse av liv, og på den an
nen side ærefrykt for samme. Schweitzer, 
sier Klein, betraktet al t liv som en etisk 
og biologisk enhet, som en Guds gave 
utenfor menneskelig fatteevne. Han 
stemplet all destruksjon og skade på or
ga nismer innen livsfellesskapet som galt. 
Rovdyr ble derved et negativt element. 
Dette er en abso lutt etikk uten rom for 
akkord eller unntak. Schweitzer kunne 
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Dersom disse synspunkter vinner al
men tilslutning vil de elter hvert måtte få 
innvirkning på vårt to ta le forh old til dyr. 
Denne artikkel omhandler jakt, men de 
samme synspunkter vil kunne gjøres gjel
dende for f. eks. husdyrbruk eller forsøk 
med dyr i vitenskapelig øyemed. Jeg har 
valgt å ta utgangspunkt i jakten, for det 
første fordi jeg er jeger selv og som sådan 
ofte føler behov for å forsvare sporten 
overfor - etter min mening - ikke alltid 
like gjennomtenkte angrep, og for det 
andre fordi jakt generelt representerer en 
særlig kontroversiell side i vår utnyttelse 
av dyr. Dette siste har sammenheng med 
at en stor del av jakten slik den drives i 
dag, ikke egentlig har noen begrunnelse 
u tover den fornøyelse og glede den gir 
jegeren. Riktignok ville få dri ve jakt der
som de ikke kunne nyttiggjøre seg vi ltet, 
men dette er bare i liten grad den egent
lige motivasjon for sporten . 

Jeg vil i første rekke rette søkel yset 
mot holdbarheten av de etiske argumen
ter imot jakt. Artikkelen pretenderer ikke 
å gi en uttømmende behandling av em
net, den er skrevet for å gi leseren en inn
føring i endel motforestillinger som sær
li g biologer har reist overfor anvendelse 
aven moral-etisk kode i bedømmelsen av 
vårt forhold til dyr. 

Ved den 38. North American Wildlife 
and Naturai Resources Conference i 
Washington D.C. i mars 1973 ho ldt Dr. 
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D.R.Klein (tidligere gjesteprofessor ved 
Universitetet i Oslo) et foredrag over em
net «The Ethics of Hunting and the Anti
hunting Movement». Klein gjennomgikk 
noen av de vanlige argumenter for og 
imot jakt. Han viste at enkelte av de tra
d isjonelle argumenter til støtte for jakt 
egen tlig tenderer mot å akseptere jakt 
som moralsk uriktig. Den va nlige oppfat
ningen at det ikke er mer grusomt å skyte 
vekk overskuddet i en vi ltbestand en n det 
er å la dyrene dø av sykdom, su lt eller 
som offer for rovdyr, sier Klein, presente
rer egen tlig jakt som det minste av flere 
onder og legger dermed , bevisst el ler ube
visst, en menneskelig etisk verdimåle
stokk på økologiske reguleringsmekanis
mer. 

Motstandere av jakt mener å finne 
støtte i Albert Schweitzers filosofi, særlig 
i hans tanker omkring begrepet «ærefrykt 
for livet». Klein søker å bringe klarhet i 
Schweitzers syn på den uunngåelige kon
frontasjon mellom på den ene side utnyt
tel se og ødeleggelse av liv, og på den an
nen side ærefrykt for samme. Schweitzer, 
sier Klein, betraktet alt liv som en et isk 
og biologisk enhet, som en Guds gave 
utenfor menneskelig fatteevne. Han 
stemplet a ll des truksjon og skade på or
ganismer innen livsfellesskapet som galt. 
Rovdyr ble derved et negativ t element. 
Dette er en absolutt etikk uten rom for 
akkord eller unntak . Schweitzer kunne 
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imidlertid vanskelig ha utført sitt arbeid i 
Afrika dersom han hadde fulgt sin lære 
på dette punkt til ytterste konsekvens. 

rie. Guthrie mener at våre etiske og mor
alske normer bør ses som menneskekon
struksjoner, frembrakt gjennom en utvik

utøverne til mindre skikkede samfunns
borgere, bør slik utnyttelse av dyr ikke 
finne sted. Guthrie illustrerer dette ved 

rasjonell etikk, sier Klein , er nødvendig 
for en realistisk forståelse av menneskets 
innvirkning på, og plass innen det totale 

sket se 
synsvi 
mot et 

Det er kjent at Schweitzer eide et gevær i 
Afrika, og at han brukte det til å skyte 
slanger og rovdyr, og han refererer ofte i 
sine bøker til slitet med å holde den tro
piske vegetasjon borte fra stasjonsområ
det. Klein peker på en viss selvmotsigelse 

ling i retning av å sikre menneskers vel
ferd. Innen vår kulturkrets legges det 
vekt på å oppnå en smidig og hensikts
messig funksjon av samfunnsmaskine
riet, og samtidig gi det enkelte individ 
størst mulig frihet til å realisere evner og 

situasjonen i en biologiklasse hvor det ut
føres eksperimenter på levende dyr. Det 
som blir avgjørende for hvorvidt dette 
kan forsvares, er ikke den lidelse som 
måtte påføres dyrene, men den virkning 
det å være vitne til dette måtte få på elev

livssystemet. En forståelse som etter 
hvert er blitt en forutsetning for at men
nesket skal kunne overleve. 

Selv om det er farlig å kategorisere 
menneskers forhold til dyr, synes ofte en 
utpreget moralsk holdning å kretse om

miljø, 
repres 
Ingen 
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sunne 
krav o 

mellom Schweitzers lære og hans arbeid. 
Mange av hans anstrengelser i Afrika var 
rettet mot destruksjon av liv: sykdoms
fremmende organismer, rovdyr og jun
gelvegetasjon. Dette for å beskytte men

ønskemål. Våre etiske normer har etter 
dette bare relevans mennesker imellom 
og kan ikke utvides til også å gjelde andre 
organismer. Med andre ord, etisk og mor
alsk bedømmelse kan legges på intra

ene. For å vende tilbake til jakten, der
som den ødelegger andre menneskers 
mulighet til å observere og glede seg over 
dyr, bør den vurderes innskrenket, likele
des dersom jakt på annen måte skulle 

kring enkeltindivider av det høyere dyre
liv. I mindre grad omkring det som er es
sensielt i naturen, nemlig populasjoner og 
totale livsmiUøer. Det er karakteristisk 
for denne innstilling at dersom et enkelt 

terer e 
til dyr, 
ninger 

Jeg 
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nesker, husdyr og kulturvekster. Schweit menneskelige forhold, men ikke på vårt virke degraderende på vårt livsmiljø. dyr felles eller skades innenfor almenhet leveIse 
zer begrunnet dette med at mennesket 
som Guds utvalgte på jorden, kunne 
gripe inn for å begrense og mildne natu
rens iboende grusomhet. Som Klein 
fremholder, er dette det samme argument 
som tidligere er referert til forsvar for 
jakt. 

Schweitzers religiøse oppfatning av na
turen tvang ham til å kategorisere de or
ganismer som omgir oss i gode og onde. 

forhold til dyr, heller ikke på forhold dyr 
imellom. Alle andre organismer blir 
«amoralske». De fleste vil være enige i at 
en ulv som dreper en hjort ikke bør be
dømmes under en moralsk synsvinkel, 
heller ikke ugras som kveler grønnsaker i 
kjøkkenhagen. På samme må te med 
mygg eller sykdomsfremmende organis
mer som plager menneskene - vi anser 
ikke myggen eller bakteriene for å gjøre 

Men argumenter mot jakt bør etler dette 
falle innenfor en slik ramme og ikke søke 
sin bakgrunn i virkningen på dyrene iso
lert. 

Klein mener motstand mot jakt kan ha 
sammenheng med vår holdning til døds
begrepet. Vi har en tendens til å overføre 
vårt syn på livsverdier, eller rettere vår 
frykt for døden til dyrene. Han peker på 
at vår oppfatning av død som noe ensidig 

ens påsyn , fører dette ofte til kraftig reak
sjon. Derimot går ødeleggelser av dyrs 
levested som f. eks. gjenfylling av våt
marksområder og neddemning av beite
land, gjerne upåaktet hen av den almin
nelige mann. Ved slike inngrep er ikke 
utryddelsen så klart illustrert selv om 
livsgrunnlaget og eksistensmulighetene 
ødelegges for hundrer, kanskje tusener av 
fugler og dyr. 
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«M 
Det samme dilemma har møtt andre som 
på etisk grunnlag har angrepet jakt og 
annen utnyttelse av dyr. Som Klein på
peker har dette sin rot i en bevisst eller 
ubevisst oppfatning av at vår etikk og 
våre moralbegreper er styrt av og har sin 
opprinnelse i en makt utenfor menneske
samfunnet. 

noe moralsk uriktig. Det er da vanskelig 
som Guthrie fremholder, ikke å konklu
dere med at menneskers handlinger rettet 
mot ikke-menneskelige vesener også unn
drar seg fra en moralsk bedømmelse. Un
der en slik synsvinkel blir det derfor ulog
isk å snakke om dyrs rettigheter eller om 
vårt ansvar overfor dyr. Guthrie trekker 

negativt er feilaktig. Uten død av enkelt
individer kunne vi ikke hatt det mang
fold av livsformer som evolusjonen til nå 
har frembrakt på vår klode, og heller in
gen fortsettelse av denne prosessen i 
fremtiden. 

Det kan innvendes mot dette syn på 
vårt forhold til dyr at det er for kjølig 

Ingen vil vel pås tå at eieren av hund 
eller katt skal se på sin firbente venn uten 
kjærlighet og varmere følelser. Ikke å 
gjøre det, vil ta bort grunnlaget for en 
vesentlig del av den gleden eieren har av 
sin kjeledegge. På den annen side bør hel
ler ikke denne gleden ødelegges ved en 
innrømmelse av at det å heve kattens eller 
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Dersom en tar bort det religiøse tilsnit
tet , faller grunnlaget for en slik naturan
skueise bort. De biologi ske og abiotiske 
mekanismer kjenner ingen etikk . Konse

den automatiske konklusjon av dette: 
Jakt eller annen menneskelig utnyttelse 
av levende organismer kan bare vurderes 
gjennom den tilbakevirkende effekt slike 

objektivt og blottet for de berikende fø
lelser en mer «menneskekjærlig» innstil
ling til dyr kan gi. Kleins syn på dette er 
at en rasjonell etikk er et nødvendig 

hundens levestandard ikke er vårt egent
lige motiv for å holde dem. Hensikten 
med denne artikkelen er ikke nødvendig
vis å omvende de som måtte ha et annet 

jeg 
lyk 
ute 
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kvensen aven ren økologisk naturoppfat
ning for vårt forhold til dyr, er behandlet 
i en artikkel i «Perspektives in Biology 
and Medicine» for januar 1967, aven an
nen amerikansk biolog Dr. R.D. Guth

handlinger har på menneskene selv. 
Guthrie understreker at slik virkning må 
vurderes på bred basis. Dersom det kan 
vises eller antas at jakt eller annen utnyt
telse av dyr virker avstumpende og gjør 

grunnlag for en dypere forståelse og verd
settelse av naturens underverk, dens 
kompleksitet så vel som dens indre sam
hørighet. Kunnskap som kan gi et rikt 
utbytte i estetiske og sosiale verdier. En 

forhold til dyr enn det som her er skissert. 
Men jeg har villet vise at det neppe er 
noen logisk basi s for den gjengse fordøm
melse av jakt på etisk grunnlag. Det som 
må bli det sentrale er hensynet til menne

ov 
me 
ell 
så I 
de 
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gmor utøverne til mindre skikkede samfunns rasjonell etikk, sier Klein , er nød vendig sket selv, bedømt under en videst mulig av et jegerfolk ... Siden har opplevel
kekon borgere, bør slik utnyttelse av dyr ikke for en realistisk forståelse av menneskets synsvinkel. I disse tider med tendenser sen vært der igjen når jeg sto over et 

n utvik finne sted. Guthrie illustrerer dette ved innvirkning på, og plass innen det totale mot et øko-religiøst syn på vårt natur felt dyr, men alltid svakere efter den 
'ers vel situasjonen i en biologiklasse hvor det ut livssystemet. En forståelse som etter miljø, står jegerne som den minoritet de første og lysende gjenkjennelse ... » 
ges det føres eksperimenter på levende dyr. Det hvert er blitt en forutsetning for at men representerer, farlig lagelig til for .hogg. Så sterkt kan den unge jegeren føle. 
ensikts- som blir avgjørende for hvorvidt dette nesket skal kunne overleve. Ingen ansvarsbevisst jeger vil motsette Ikke-jegere derimot, har vanskelig for å 
1askine- kan forsvares, er ikke den lidelse som Selv om det er farlig å kategorisere seg fredningsbestemmelser bygget på forstå denne gleden forbundet med jakt. . 
individ måtte påføres dyrene, men den virkning menneskers forhold til dyr, synes ofte en sunne økologiske premisser, men dersom Tvert i mot føler mange oppriktig sorg og 

vner og det å være vitne til dette måtte få på elev utpreget moralsk holdning å kretse om krav om innskrenkninger i jakten reflek vemmelse ved tanken på at dyr drepes og 
ar etter ene. For å vende tilbake til jakten, der kring enkeltindivider av det høyere dyre terer enkelte gruppers spesielle holdning utsettes for pinsler. Jegeren plikter å ta 
mellom som den ødelegger andre menneskers liv. I mindre grad omkring det som er es til dyr, må en kunne kreve at disse hold hensyn til disse ved å utøve sin sport så 
eandre mulighet til å observere og glede seg over sensielt i naturen, nemlig populasjoner og ninger er vel gjennomtenkt og begrunnet. lite offensivt som mulig. Dette vil natur
og mor- dyr, bør den vurderes innskrenket, likele totale livsmiljøer. Det er karakteristisk Jegere er forskjellige som annet folk. lig nok også være i jegerens egen inter

intra des dersom jakt på annen måte skulle for denne innstilling at dersom et enkelt Men for de fleste er jakt en nyansert opp esse, idet jaktformer som opprører al
på vårt virke degraderende på vårt livsmiljø. dyr felles eller skades innenfor almenhet levelse som innehar et vell av berikende menheten kan ventes å føre til mindre 
old dyr Men argumenter mot jakt bør etter dette ens påsyn , fører dette ofte til kraftig reak stemninger. Men selve drivkraften - det sympati for jegeren og hans sport blant 
er blir falle innenfor en slik ramme og ikke søke sjon. Derimot går ødeleggelser av dyrs som skiller jakt fra fotografering av dyr resten av befolkningen og dermed til sta

nige i at sin bakgrunn i virkningen på dyrene iso leves ted som f. eks. gjenfylling av vå t er gleden over å felle vilt. Opplevelsen av dig sterkere restriksjoner på jakten gene
bør be lert. marksområder og neddemning av beite denne jaktgleden er skildret av flere av relt. 
svinkei, Klein mener motstand mot jakt kan ha land , gjerne upåaktet hen av den almin våre fremste forfattere. bl. a. Nils Johan Den polarisering mellom jegere og ik
nsaker i sammenheng med vår holdning til døds nelige mann. Ved slike inngrep er ikke Rud og Aksel Sandmose. Aksel Sande ke-jegere som det har vært tendenser til 
te med begrepet. Vi har en tendens til å overføre utryddelsen så klart illustrert selv om mose beskriver i «Murene rundt Je innen naturvernet er beklagelig. Dyrenes 

rganis vårt syn på livsverdier, eller rettere vår livsgrunnlaget og eksistensmulighetene riko» de følelser han hadde etter å ha miljø, enten de nå betraktes som jaktob
i anser frykt for døden til dyrene. Han peker på ødelegges for hundrer, kanskje tusener av nedlagt sitt første vilt, en stokkand: jekter eller ikke, er i dag truet fra så 
å gjøre at vår oppfatning av død som noe ensidig fugler og dyr. «Mine forestilling og kjensler var ikke mange kanter a t alle tilgjengelige for
nskelig negativt er feilaktig. Uten død av enkelt Ingen vil vel påstå at eieren av hund preget av noe som jeg først lenge etter krefter bør mobili seres maksimalt. Et 

konklu individer kunne vi ikke hatt det mang eller katt skal se på sin firbente venn uten leste om «lystmord på uskyldige og usentimentalt og realistisk syn på vårt 
er rettet fold av livsformer som evolusjonen til nå kjærlighet og varmere følelser. Ikke å vergeløse dyr ... Bruker noen beteg forhold til naturen er en forutsetning for 
,så unn har frembrakt på vår klode, og heller in gjøre det, vil ta bort grunnlaget for en nelsen lystmord i denne forbindelsen, at dette forsvaret skal bli godt. 
Ise. Un gen fortsettelse av denne prosessen i vesentlig del av den gleden eieren har av ligger det samme skjendighet bak som 
or ulog- fremtiden. sin kjeledegge. På den annen side bør hel når en viss vestlandsprest snakker om Anvendt litteratur: 
Iler om Det kan innvendes mot dette syn på ler ikke denne gleden ødelegges ved en ugudelige foreldre som «blotter» eller Guthrie, R.D. 1967. 
trekker vårt forhold til dyr at det er for kjølig innrømmelse av at det å heve kattens eller «totalblotter» seg for sine barn ... Det The ethical relationship between humans 

dette : objektivt og blottet for de berikende fø hundens levestandard ikke er vårt egent jeg kjente var en nesten overjordisk and other organisms. Perspectives in 
nytteise lelser en mer «menneskekjærlig» innstil lige motiv for å holde dem . Hensikten lykke, som jeg ofte kjente i yngre år Biol. and Medicine III (I). 
urderes ling til dyr kan gi. Kleins syn på dette er med denne artikkelen er ikke nødvendig uten noen påviselig årsak, en salighet Klein, DR. 1973. 
~kt slike a t en rasjonell etikk er et nødvendig vis å omvende de som måtte ha et annet uten grenser som kunne strømme inn The ethics of hunting and the antihunting 
1e selv. grunnlag for en dypere forståelse og verd forhold til dyr enn det som her er skissert. over meg uten varsel og uten sam movement . Proc. 38th North American 

mg må settelse av naturens underverk, dens Men jeg har villet vise at det neppe er menheng med hvor jeg oppholdt meg Wildlife & Natural Resources Confer
det kan kompleksitet så vel som dens indre sam noen logisk basis for den gjengse fordøm eller hva jeg foretok meg, og jeg visste ence. 
n utnyt hørighet. Kunnskap som kan gi et rikt melse av jakt på etisk grunnlag. Det som så klart og brennende at jeg aldri si Sandemose, A 1960. 
og gjør utbytte i estetiske og sosiale verdier. En må bli det sentrale er hensynet til menne- den har vært i tvil , at jeg var kommet Murene rundt Jeriko. Aschehoug. ~ 
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KRING «FJELTANKER 

AV 
HANS]. ENGAN 

F or «fjellfolk» med noen år bak seg, og 
med rot i Rørostraktene, er det et 

sommersyn i sinnet som er uløselig knyt
tet til distriktets natur. - Det er rader og 
rekker av svartdroplete kyr på beite i 
bjørkelier og langs seterveier. Nå begyn 
ner det å bli langt mellom dem. Utkan
tene tynnes og tynes, - og kua raseblan
des inn i den nye tid. Norsk Rødt Fe skal 
det være. Så burde vi vel alle glede oss 
over at blodet tynnes og sidene rødmer, 
at kua blir større, ogjuret tyngre. 

Men, - en liten tvilaktig tanke sniker 
seg inn. Det gamle arvestoffet fra «fjell
kua» forsvinner, det arvestoffet som er 
slipt til gjennom hundreår, slipt til for å 
gå i ulendt terreng, beite på fjellgras, 
greie seg på lite, og gi mye fra seg i for
hold til det. - Den har bare ikke fulgt 
med tiden, kua, den kan ikke yte toppre
sultater på hyperkraftfOr fra Argentina 
og Nordsjøen. Skal vi så bare la den for
svinne? 

«Vi har det godt her i lande!.» Åja, de 
fleste er kanskje enig i det, standardverdi
måleren for velstandsdisponentene på fi
reårskontrakt. Ja, vi har det godt, for vi 
hører til den fjerdeparten i verden som 

kan spise seg mett og litt til , som kan se 
på TV og utstillingsvinduer og tro at vi 
a lle i a ll e dager skal leve høyt på motor
veier og alumin ium. Vi har «teknikken i 
orden», som har gjort oss i stand til å bli 
det som kan kalles ekstraktører. Vi kan 
trekke ut og ete opp kapitalen som var 
beregnet på fortid, nåtid og fremtid. 

På de fleste områder driver vi rovdrift. 
Vi forbruker råstoffer i stadig økende 
tempo. Vi legger jord under asfalt og be
tong, demmer ned eller tørker ut vass
drag, forurenser jord , luft og vann . Vi 
ødelegger eget og andres naturgrunnlag, 
- og forer våre husdyr med verdifull mat 
fra hav og utviklingsland . Åja, vi har det 
godt. 

Så dysser vi ned dette at vi merker de 
første «bølgeslag mot stranden», - frem
medarbeideren, hatet fra mørkere folke
slag, de su ltne milliarder, forurensning
ene, utryddingen av dyrearter, forarmin
gen av det egentlige næringsgrunnlaget. 

Men har vi ikke Borlaug og «Den 
grønne revolusjon»? Jovisst, men hva når 
jorden er utpint av kunstgjødsel og in
sek tsmid ler, og grunnvannbrønnene 
tomme om et par-tre ti-år? Når milliar
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AV 
HANS J. ENGAN 

F or «fjellfolk» med noen år bak seg, og 
med rot i Rørostraktene, er det et 

sommersyn i sinnet som er uløselig knyt
tet til distriktets natur. - Det er rader og 
rekker av svartdroplete kyr på beite i 
bjørkelier og langs seterveier. Nå begyn
ner det å bli langt mellom dem. Utkan
tene tynnes og tynes, - og kua raseblan
des inn i den nye tid. Norsk Rødt Fe skal 
det være. Så burde vi vel alle glede oss 
over at blodet tynnes og sidene rødmer, 
at kua blir større, ogjuret tyngre. 

Men, - en liten tvilaktig tanke sniker 
seg inn. Det gamle arvestoffet fra «fjel l
kua» forsvinner, det arvestoffet som er 
slipt til gjennom hundreå r, slipt til for å 
gå i ulendt terreng, beite på fj ellgras, 
greie seg på lite, og gi mye fra seg i for
hold til det. - Den har bare ikke fulgt 
med tiden, kua, den kan ikke yte toppre
sultater på hyperkraftfOr fra Argentina 
og Nordsjøen. Skal vi så bare la den fo r
svinne? 

«Vi har det godt her i landet.» Åja, de 
fleste er kanskje enig i det , standardverdi
måleren for velstandsdisponentene på fi
reårskontrakt. Ja, vi har det godt, for vi 
hører til den fjerdeparten i verden som 
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kan spise seg mett og litt til, som kan se 
på TV og utstillingsvinduer og tro at vi 
alle i alle dager skal leve høyt på motor
veier og aluminium. Vi har «teknikken i 
orden», som har gjort oss i stand til å bli 
det som kan kalles ekstraktører. Vi kan 
trekke ut og ete opp kapitalen som var 
beregnet på fortid, nåtid og fremtid. 

På de fleste områder driver vi rovdrift. 
Vi forbruker råstoffer i stadig økende 
tempo. Vi legger jord under asfalt og be
tong, demmer ned eller tørker ut vass
drag, forurenser jord, luft og vann. Vi 
ødelegger eget og andres naturgrunnlag, 
- og fOrer våre husdyr med verdifull mat 
fra hav og utviklingsland. Åja, vi har det 
godt. 

Så dysser vi ned dette at vi merker de 
første «bølgeslag mot stranden», - frem
medarbeideren, hatet fra mørkere folke
slag, de sultne milliarder, forurensning
ene, utryddingen av dyrearter, forarmin
gen av det egentlige næringsgrunnlaget. 

Men har vi ikke Borlaug og «Den 
grønne revolusjon»? Jovisst, men hva når 
jorden er utpint av kunstgjødsel og in
sektsmidler, og grunnvannbrønnene 
tomme om et par-tre ti-år? Når milliar

dene har ynglet i ly av kortsiktige tek
niske løsninger ? Vil de kriser som da vil 
komme bety industrisamfunnenes under
gang? Er det teknologiske samfunn 
kanskje mer sårbart i slike situasjoner 
enn det primitive? Aner vi ikke alle hva 
svaret kan bli-. 

Sikkert er det imidlertid at ganske 
snart vil det ikke være akseptabelt å pro
dusere dyrefor av menneskemat, og det 
vil ikke lenger være nok kraftfor å opp
drive. Og ikke nok mat å innføre. Da må 
vi igjen klare oss med våre to mål dyrket 
mark pr. innbygger, og med det som for
urenset hav, fjellogjord vil gi. - Ja , og så 
motorveier og alum inium. Da skal «su
perkua» ut i ulendet for å li vberge seg selv 
og andre. Hva da, uten kraftfOr, og uten 
fjellkua? 

Det er klokt å disponere for alle even
tualiteter. Derfor er det klokt å bevare 
«genepotensialet», avs. arvestoffet fra 
alle dyrearter, inklusive våre gamle hus
dyrraser. Blant andre har «Ressursutval
get» vært inne på dette i sine innstillinger, 
og de samme tanker ligger bak rekom
mendasjonene 39-45 fra FN's miljøvern
konferanse i Stockholm 1972. 

J eg tror det ville være kul turarbeide av 
stor verdi hvis distriktene også kunne 
holde igjen en ren og levedyktig bestand 
av sine gamle husdyrraser, selv om denne 
kanskje ikke behøvde å være så stor. Det 
kan bli aktuelt av livbergingsgrunn, og 
om det ikke blir så ille, så kan det bli nød
vendig å krysse seg tilbake til arveegen
skaper som er i ferd med å forsvinne un
der moderne husdyravi, og som plutselig 
kan bli en begrensende faktor aven eller 
annen grunn. 

Dette prinsippet og denne tanken gjel
der alle våre gamle husdyrraser, og også 
de ville dyrearter. Det er mangfoldig
heten som er minst sårbar for fremtiden . 
Men enkeltmennesker kan ikke greie å 
gjennomføre dette bare ut fra idealisme. 
Når det gjelder våre husdyrraser , er det 
en oppgave som passer for et samarbeide 
mellom f. eks. stat, kommuner, bondelag 
og lokale kulturinstitusjoner. Og det er 
ingen liten oppgave, og kanskje heller in
gen oppgave av liten betydning. Men det 
er liten tid å gjøre på, for det som fOl'svin
ner av livet, kan ingen skaffe tilbake. -
Og dag for dag forsvinner det ---. 

a 
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MYE Å TA VARE PÅ I NORDLAND 

Naturvernkonsulent Per Schjerden intervjuet av 
TORILL MUNTER 

N ordlandfylke strekker seg over 40 mil, 
ji-afylkesgrensenmol Troms i nord lil 

Trøndelag i sør og har 14000 km strand
linje. Fylket har en inleressant konstella
sjon med hensyn til flora. Her er både 
nord- og sørgrense for endel planter. Fau
naen er spesiell. På kysten av Nordland 
har vi et av de siste fr isteder for havørnen. 
Her er trekkruter fo r jitglearter som hol
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der til i Nord-Norge om sommeren, raste
områderfor sangsvaner, og på H elgelands
kysten oppholdssteder/or grågås og andre ' 
gås{{/"/er. De nordligste bestander av edel
skog finner vi i Nordland: alm i Ars/ad
dalen, hassel i Steigen og lind på Brønnøy. 
Landskapsbildet er dramatisk og veks
lende. Her er mye å ta vare pa. 

Slik karakteriserer naturvernkonsu

lenten i Nordland, Per Sch/erden, sin «ar
beidsplass». 

-Ja, herer myeå ta vare på? 
- Store deler av Nordlanskysten er sår

bar på grunn av manglende vegetasjons
dekke. Vi må passe på å ikke ødelegge 
landskapsbildet med uvettig hyttebyg
ging som er med på å nedsette opplevel
sesverdien. Med strandplanloven har vi 

fått en mulighet til planmessig bygging. 
Det fortvilte er bare at vi drukner i dis
pensasjonssøknader, og disse hind rer oss 
å følge opp strandplanlovens egentlige 
intensjoner. I praksis har vi ikke store 
muligheter til å følge opp det naturvern
arbeid som påhviler stillingen. 

- Er det en hemsko å være i fylkets 
LI tbyggi ngsavdel ing? 

- Det kan vel vanskelig tenkes noen 
annen plassering fo r stillingen så lenge 
naturvernloven ikke favner videre enn 
den gjør i dag og så lenge vi ikke har ad
ministrative organer for naturvernet på 
kommunalplanet. 

- Hvilke muligheter har naturvern
konsulenten for å påvirke lokalisering av 
industri ? 

- Små muligheter. Det bør jo skje eller 
grundig oversik tspla nlegging og i forbin
delse med generalplanleggingen. Vi kan 
ikke ta avstand fra all industri. Om fylket 
er både særegent og vakkert, er det ikke 
ønskelig eIler mulig med en totalfredning. 

- I Nord-Norge har vi rent vann og ren 
luft i massevis, hevdes det. Med andre 
ord , ingen forurensn ingsproblemer? 

- Vi ligger forholdsvis gunstig an. Men 
dette må ikke føre til at vi tror vi har noe 
{t «gå på». Det har vi ikke, og det må for 
all del ikke brukes som lokkemat for in
dustrien med å innbille dem at vi slapper 
av på kravene til utslipp og forurensnin
ger i forhold til andre fylker. Vi har lo
kale forurensningsproblemer i forbin
delse med industri - Ranafjorden , Glom
fJorden og forurensingene av havnene i 
Lofoten under fi sket være nevnt som ek
sempler. I tillegg til delte har vi en reim 
av den globale forurensning, med et til
felle av nedfall fra Europa i Mo i Rana, 
og den baltiske kyststrøm som kommer 
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lenten i Nordland, Per Schjerden, sin «ar
beidsplass». 

- 1 a, her er l11ye å ta vare på? 
- Store deler av Nordlanskysten er sår

bar på grunn av manglende vegetasjons
dekke. Vi må passe på å ikke ødelegge 
landskapsbildet med uvet tig hyttebyg
ging som er med på å nedsette opplevel
sesverdien . Med strandplanloven har vi 

fått en mulighet til planmessig bygging. 
Det fortvilte er bare at vi drukner i dis
pensasjonssøknader, og disse hindrer oss 
å følge opp strandplanlovens egentlige 
intensjoner. l praksis har vi ikke store 
muligheter til å følge opp det naturvern
arbeid som påhviler stillingen. 

- Er det en hemsko å være i fylkets 
u tbyggingsa vdeling? 

.- Det kan vel vanskelig tenkes noen 
annen plassering for stillingen så lenge 
naturvernloven ikke favner videre enn 
den gjør i dag og så lenge vi ikke har ad
minist rative organer for naturvernet på 
kommunalplanet. 

- Hvilke muligheter har naturvern
konsulenten for å påvirke lokalisering av 
industri? 

- Små muligheter. Det børjo skje etter 
grundig oversiktsplanlegging og i forbin
delse med generalplanleggingen. Vi kan 
ikke ta avstand fra all industri. Om fylket 
er både særegent og vakkert, er det ikke 
ønskelig eller mulig med en totalfredning. 

- I Nord-Norge har vi rent vann og ren 
Juft i massevi s, hevdes det. Med andre 
ord , ingen forurensningsproblemer? 

- Vi ligger forholdsvis gunstig an. Men 
dette må ikke føre til at vi tror vi har noe 
å «gå på». Det har vi ikke, og det må for 
all del ikke brukes som lokkemat for in
dustrien med å innbille dem at vi sl apper 
av på kravene til utslipp og forurensnin
ger i forhold til a ndre fylker. Vi har lo
kale forurensningsproblemer i forbin
delse med industri - Ranafjorden, Glol11
fjorden og fo rurensingene av havnene i 
Lofoten under fisket være nevnt som ek
sempler. l tillegg til dette har vi en reim 
av den globale forurensning, med et til
felle av nedfall fra Europa i Mo i Rana, 
og den baltiske kyststrøm som kommer 

fra østersjøen og forårsaker forurens
ning av havvannet. Nordland fylke er 
dessverre ikke noen foruren sningsfri øy i 
Europa. 

.. Naturvernkonsulenten var misfor
nøyd med verneplanen for Nordlands 
vedkommende? 

-la, vi kom dårlig ut av verneplanen. I 
og med at Sperstadutvalget satset så l11 )'e 
på å få fredet Saltfjellet, gikk samtlige 
større vassdrag i fylket ut til konsesjons
behandling - inklusive Saltfjellet I Bare 
mindre og ganske ubetydelige vassdrag 
ble fredet. H,vis det ikke i frel:ntiden leg
ges noe annet i begrepet konsesjonsbe
handling enn det vi har hatt hittil, ser jeg 
temmelig mørkt på fremtiden. Områder 
som står i fare er Vefsna, Saltfjell/Svart
is-området, Kobbelv/Hellel11o og sist 
og først Abjøravassdraget p{1 Helgeland 
som allerede har fålt sin konsesjonssøk
nad. Det blir en skort på større uberørte 
områder såvel i Nordland som i Norge. l 
dagens situasjon burde en være ytterst 
forsiktig med å gå til inngrep i større sam
menhengende områder. 

Nordland representerer store kraftres
surser, og her er god tilgang på elektrisk 
energi ut fra fylkets behov. Å bruke de 
gjenværende kraftressurser for å produ
sere aluminium i Glomfjord må være 
siste utvei . Det er dyre arbeidsplasser 
med svære miljøproblemer. Stortingets 
alltid velmente prat om distriktspolitikk 
viser seg dessverre va nskelig å gjennom
føre i praksis. 

- Spesielle ønsker for fremtiden? 
- la, jeg har et spesielt ønske om at vi 

snarest må få forskrifter for motorisert 
ferdsel i utmark, og at disse forskriftene 
ikke blir for liberale. Jeg håper de vil ta 
utgangspunkt i forbud , men med dispen

sasjon for næringsmessig virksomhet, 
som reindrift, ambulanse osv. Det er gle
delig at Landsdelskomiteen for 
Nord-Norge i sin innstilling sto på dette 
standpunkt. Motorisert ferdsel var på vei 
til å bli et virkelig problel'n i Nordland 
inntil Skogforvaltningen tok affære. Men 
problemet er der fortsatt i høy grad, ikke 
minst fordi v i grenser over store streknin-. 
ger mot Sverige. Det dreier seg ikke bare 
om snøscootere, men en tiltagende flytra
fikk inn til fiskevann på viddene. De 
verste eksempler har man jo i Finnmark, 
men vi finner det også i Nordland - særlig 
i Misvær, Harodalen, Gåsvatnet, Oksvat
net og Ramskjell-vat net i Saltfjellområ
det. 

Et annet spesielt ønske er at paragraf 
2 i Na turvernloven skal utstyres med til 
strekkelig forskrifter, sier naturvernkon
sulent Per Schjerden. 

Motståendl' side: Træna. Under: Sa/t
.f.iel/el. F%s RF. 



aienOereD 
er det nye årets månedskalender 
utgitt av Norges Naturvernforbund. 

• 12 gnistrende fargefotos 1 mn og utland finner du neppe 
i format 30 x 30 cm  kalenderens - i alle fall ikke hvis du samtidig 
totalformat (med kalendarium) vil støtte en god sak, som Norges 
30 X 40 cm. Naturvernforbund! 

• en rekke firmaer og bedrifter • Ett år i norsk natur 
har allerede sikret seg et større an- for kr. 25.-, levert i solid kartong 
tall - et eksempel til etterfølgelse som garanterer at kalenderen kom
for ditt firma, eller for 
du er ansatt i? 

bedriften 

• 

mer helskinnet fram. 

Bestillingskupong på siste side. 
J., 

• en bedre ide Se også omslagets innsider og bak
til jul- eller nyttårshilsen til venner side. 1,1 
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RE MEDLEMMER! 


beskjeden) premie - eller en stor 

ndreens tusjakvarell «Ulv i myr

t med teksten 

mmer!) skrives med blokkskrift eller skrive
Naturvernforbund. Portoutgifter tas av den 
s tilsendt materiell med opplysninger om 

LEM FÅR PREMIE ETTER 

ografen 
orfatterens dedikasjon. 
r samme resultat) Omar Andreens originale 

lm vil gjøre forbundet en tjeneste, men som 
pp navn og adresse på venner og kjente som 
:mplar -av tidsskriftet og annet materiell fra 

'ER l VERVEKAMPANJEN - VELG DEN 
premie!). 

VI DYRKER JAMME SLA 65 MATVEKST pA STORE 

t:Qr. 
. .. 06 DEKKER PA DEJJ MATEN BORDET FOR INSEKTER SOM LEVER AV DENNE;. 
VEKSTEN. SA VTNEVNER V/INSEKTET TIL NSKADfDYR" 0(1 SPRayER. 61FT PA DET. 

@+@+S 
MEN GIFTEN 

STOPPER IKKE OPP . ~V~~e. 
P~ ET STED -I ~~ ~VI'" 
INSEKTET I JORD. . ((,':j ~~ 
I VANNET I ELLER I . ~~~o~ 
LUFTA. FOR HVERT LEDD I N~~~~ 

6lfT1<.Ot\s 

VIIWf ETTERL/CiNE NATUREN HVIS VI VIL 
VNN6). SKADER - VI M4' BRVKE 
BIOLOQ/SK RIKT/eiE BEKJEMPELSES
MIDLER. 

Sørgelig ..... . 
men minutstillingen 

«SIRKELEN» 

blekner i vår 
fargeløse trykk! 

Vi kan bare forsikre at 
illustrasjonen til venstre, 
som er i sterkt redusert 
målestokk viser 1/16 av 
utstillingen, er den mest 
fargerike, lettfatterlige og 
dekorative innføring i 
økologi og naturvern
problemer som noen gang 
er utgitt i Norge! 
Utstillingen består av 
fire plakater i format 
62x89 cm, hver av dem 
inndelt i fire felter - altså 
tilsammen 16 mini-mini
plakater. 
Utstillingen vil bl.a. egne 
seg for skoler, biblioteker, 
museer, orgamsasJoner o.s.v. 

PRIS. KR. 45.

«Sirkelen» er utgitt i sam
arbeid med Nordisk 
utstillingsråd for 
vandreu tstillinger. 
(Bruk gjerne bestillings
kupongen på siste side) . 
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AV 
RAGNHILD SUNDBY 

V askemi d lene som vannforurensere 
ha r lenge vært i søkelyset, og vi 

ha r hat t ta ll r ike aksjo ner for mer miljø
ven nli ge mid ler. D et er først og fremst 
fosfa tm engden som kreves redusert , men 
vaskemidlene inneho lder en rekke fo r
skjell ige stoffer , og det er ikke lett å 
ska ffe seg oversikt over hverken mid lenes 
sammensetning, sto ffenes funksj on el ler 
den miljømessige påv irkning. D et er der
for gledelig a t Sta tens institutt for for
bruksfo rskning og va reundersøkelse i si n 
brosjyre «Vaskemidler som m iljø pro
blem», ut a rbeidet av cand .rea l. Eva 
Grimsva ng, ta r o pp disse spørsmå lene. 
Oppfa tnin gene er de lte blant fagfolk nå r 
det gjelder noen av stoffenes bivirknin 
ger , men v i få r i brosjyren en helt nøytra l 
gjenno mgåelse av problemene og stoffet 
legges fram på en lettfattelig måte . Brosjy
ren gir også anbefa linger når det gjelder 
hvilke vaskem idler so m bør brukes om 
en ø nsker å red usere fos fatmengden . 

Hya yaskemidlene inneholder 
Svært få av de vaskemidlene som ma r
kedsfø res i Norge i dag inneholder så pe, 
det er de synteti ske vas keråstoffer , a lene 
e ller sammen med så pe som benyttes. D et 
egentlige vaskearbeide t utfø res av disse 
(de så ka lte tensider · -såpe og syntet iske 
vaskerås to ffer). I t illegg inneho lder vas-

VASKEMIDLER 


kemidlene stoffer som ska l øke vaskeev
nen . H er må fø rst nevnes fos fater som 
ska l gjø re va nn et bl ø tt og ho lde smusset 
svevende i vannet , va nnets smussbærende 
evne økes forøvri g også av CMC (car
boxymetylcellul ose). NTA (nitril o triace
ta t) ha r samme egenskap som fosfa t og 
ka n delvis ersta tte dette. Soda øker va n
nets a lkalitet, og derved vask evirkn ingen, 
men for å hindre skader på tøye t, er vas
kemidlene innrettet på forskjellig alka li
te t til fo rskjellig slags vask. 

Vaskemi d lene inneholder også bleke
midde l (na tr iumperbo ra t) so m ska l lette 
fjerning av fl ekker. Vi skal merke oss a t 
det fø rste er virksomt ved over 60 0c. 

Optiske hvitemidler legger seg på 
tøyets fibre og fa r det til å virk e hvitere 
eller kla rere i fa rgen. Midlene ka n gi fa r
gefo randring på na turfarge t og pastell
farge t ma teria le. 

En rekke av våre vaskemidler inneho l
der også enzymer. D e trenger en viss tid 
fo r å være effek tive, og deres o ppgave er å 
løse o pp pro teiner som finn es i en del 
fl ekker, f. eks. etter egg og melk. Ved 
tempera tur over 70 °C forstyrres virk
ningen. 

Vaskemidlenes virkning på vann 
Ser v i på sto ffenes virkning på vann , er 
det fø rst og fremst tensider og fos fa ter 
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AV VASKEMIDLER SOM MILJØPROBLEM RAGNHILD SUNDBY 

V askemidlene som vannforurensere 
har lenge vært i søkelyset , og vi 

har hatt tallrike aksjoner for mer miljø
vennlige midler. Det er først og fremst 
fosfatmengden som kreves redusert, men 
vaskemidlene inneholder en rekke for
skjellige stoffer, og det er ikke let! å 
skaffe seg overs ikt over hverken midlenes 
sammensetning, stoffenes funksjon eller 
den miljømessige påvirkning. Det er der
for gledelig at Statens institutt for for
bruksforskning og vareundersøkelse i sin 
brosjyre «Vaskemidler som miljøpro
blem», utarbeidet av cand.real. Eva 
Grimsvang, tar opp disse spørsmålene. 
Oppfatningene er delte blant fagfolk når 
det gjelder noen av stoffenes bivirknin
ger, men vi får i brosjyren en helt nøytral 
gjennomgåelse av problemene og stoffet 
legges fram på en lettfattelig måte . Brosjy
ren gir også anbefalinger når det gjelder 
hvilke vaskemidler som bør brukes om 
en ønsker å redusere fosfatmengden. 

H va vaskemidlene inneholder 
Svært få av de vaskemidlene som mar
kedsføres i Norge i dag inneholder såpe, 
det er de syntetiske vaskeråstoffer , alene 
eller sammen med såpe som benytles. Det 
egentlige vaskearbeidet utføres av disse 
(de såkalte tensider = såpe og syntetiske 
vi:l.skeråstoffer). I tillegg inneholder vas

kemidlene stoffer som skal øke vaskeev
nen. Her må først nevnes fosfater som 
skal gjøre vannet bløtt og holde smusset 
svevende i vann et, vannets smussbærende 
evne økes forøvrig også av CMC (car
boxymetylcellulose). NTA (nitrilotriace
tat) har samme egenskap som fosfat og 
kan delvis erstatte dette. Soda øker van
nets alkalitet , og derved vaskevirkningen, 
men for å hindre skader på tøyet, er vas
kemidlene innrettet på forskjellig alkali
tet til forskjellig slags vask. 

Vaskemidlene inneholder også bleke
middel (natriumperborat) som skal lette 
fjerning av flekker. Vi ska l merke oss at 
det første er virksomt ved over 60 0c. 

Optiske hvitemidler legger seg på 
tøyets fibre og får det til å virke hvitere 
eller klarere i fa rgen. Midlene kan gi far
geforandring på naturfarget og pas tell
farget materiale . 

En rekke av våre vaskemidler innehol
der også enzymer. De trenger en viss tid 
for å være effektive, og deres oppgave er å 
løse opp proteiner som finnes i en del 
flekk er, f. eks. etter egg og melk. Ved 
temperatur over 70°C fors tyrres virk
ningen. 

Vaskemidlenes virkning på vann 
Ser vi på stoffenes virkning på vann , er 
det først og fremst tensider og fosfater 

søkelyse t har vært reltet mot. T ensidene 
er o rganiske s toAer, og del trengs oksygen 
ved nedbrytingen i naturen. Såpe nedbry
tes raskt og fullstendig, mens de synte
tiske tensider som tidligere ble brukt var 
vanskelig nedbrytbare. Dette var grun
nen til skumdannelse i elver og vann. 
Disse «hårde» tensider er i dag erstattet 
av biologisk nedbrytbare, «bløte» tensi
der. De nye tensider brytes raskere ned, 
men er mer giftige overfor fisk og fersk
vannsdyr. Ved en konsentrasjon av 5 mg. 
tensider pr. liten sjøvann kan ømfintlige 
organismer dø, for egg og larver er 1/ IO 
av denne konsentrasjonen nok. Lan gtids
virkningen kjenner man lite til idag. Etter 
den måte tensidene spaltes på i vann kan 
de deles i høytskummende og lavtskum
mende. De siste har fått økt betydning i 
dag på grunn av de automatiske vaske
maskiner. 

Fosfater er nødvendige plantenærings
stoffer, og stimulerer derfor planteveks
ten. Derte er tilfelle også i va nn. Blir til
førslene for sto re øker a lgeveksten så 
sterkt at vannet farges. Det produseres 
store mengder organisk materiale. Når 
algene dør brytes de ned under forbruk 
av oksygen, som det derfor kan bli for lite 
av. M ens små ti lfø rsler av fosfater kan ha 
positiv virkning på næringsfattige vann, 
vil store mengder kunne få katastrofale 

følger for vannets dyreliv på grunn av det 
store forbruk av oksygen. 

NTA kan so m nevnt erstatte fosf~ltene 
i vaskemidlene, og en hadde på denne 
måte håpet å redusere, eller erstatte fosfa
tene hel!. Oppfatningen av NTA 's virk
ning på omgivelsene er delte, men mi s 
tanke om al stoffet kan føre til uønskede 
bivirkninger har ført ti l at en foreløpig er 
noe reservert overfor bruken. 

Perboratenes virkning på miljøet an
sees å være ubetydelig. Bor er nødvendig 
for plantenes vekst, men forskjellen mel
lom nødvendige og skadelige mengder er 
ganske liten. Ifø lge svenske undersøkel
ser synes ikke bor og borforbindelser å 
utgjøre noen akutt trusel mot miljøet 
idag, men visse spørsmål bør belyses 
nærmere. 

De optiske hvitemid lers virkning er 
det heller ingen enighet om. Vi vet at en 
viss type kan lagres i fisk, at hvitemid lene 
kan forårsake hudirritasjoner, og at mid
lene kan være årsak til ulike skader. 

rSverige ble det for ca. Yl år siden holdt 
et symposium om de optiske hvitemidler. 
Ifølge Ambio (Il, 3, 1973) er oppfatningen 
etter dette møtet at de fleste hvitemidler 
ikke har vist noen skader. De virkninger 
som er påvist, og resultatene av bestemte 
eksperimenter indikerer imidlertid at det 
er nødvendig med økt forskning for å få 
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bedre forståelse for stoffenes biologiske 
effekt. 

Enzymene brytes raskt ned av bakte
rier og synes ifølge brosjyren ikke å re
presentere noe problem som vannforu
renser. Det har vært hevdet at enzymene 
kan føre til allergi. 

Mulige løsninger 
Som det framgår er det mange usikker
hetsmomenter når det gjelder vaskemid
lene og miljøpåvirkningene, men også 
klare problemer. Når det gjelder tensi
dene ansees problemet tilfredsstillende 
løst ved overgang til de nedbrytbare syn
tetiske råstoffer. Det er fosfatene som 
først og fremst er i søkelyset. Som nevnt 
er fosfatenes oppgave å gjøre vannet 
bløtt. I Norge er det hovedsakelig vann 
fra elver og innsjøer som brukes, og dette 
er vanligvis bløtt. Grunnvann fra fjell el
ler løsmasser benyttes ved en del enkelt
vannforsyningsanlegg. Dette vannet er 
som regel hårdere. Statens vann- og av
løpskontor har foreslått at fosfatinnhol
det i vaskemidlene bør reduseres ved at 
midlene kommer i 2 utgaver, et middel 
for bløtt og et for hårdt vann. Dette vir
ker så riktig og selvfølgelig at en fOl-bau
ses over at det enda ikke er gjennomført. 
Det hevdes med rette at en vinner lite ved 
å redusere fosfatinnholdet hvis dette 
medfører at mengde pr. kg tøy må økes. 
Kan imidlertid fosfatmengden avpasses 
etter vannets hårdhet burde ikke dette 
føre til større doseringer. 

Vi har idag fått en avtale om at fos
fatinnholdet i våre vaskemidler ikke skal 
overstige 22%. Dette vil hjelpe en del, men 
fortsatt står spørsmålet åpent om større 
tilpasning av fosfatmengden til vannets 
hård het. Den måten dette kan ordnes på 

rent praktisk kan diskuteres, en måte er 
at midlet med den lave fosfatmengde kan 
prisreguleres. 

I det hele forbauses en over at det ikke 
finnes vaskemidler med mer differensiert 
innhold. Mengdene av de forskjellige 
stoffer varierer riktignok, men uansett 
hva slags vask de er beregnet på, innehol
der de de samme komponentene. 

Ser vi på et stofT som perborat er dette 
et blekemiddel, som nevnt virker det ved 
temperaturer over 60 °C. Etter vaskema
skinenes vaskeanvisning skal kulørt tøy 
vaskes ved 60° Derved skulle en unngå at 
perboratet bleker tøyet, men samtidig be
tyr dette at perboratet ikke har noen 
funksjon under denne vasken, og burde 
derfor kunne fjernes. 

Praktisk talt alle vaskemidler beregnet 
på kulørt vask inneholder perborat i dag. 
Vaskes kulørt tøy ved høyere temperatur 
enn 60 °C, unngår en ikke perboratets 
virkning. 

De optiske hvitemidler har ingen vas
keeffekt, men får tøyet til å se hvitt ut. 
Hvithet er derfor ikke ensbetydende med 
renhet. Dessuten er over 65% av de tek
stiler vi bruker idag kulørte. Det blir f. 
eks. stadig mer vanlig med kulørt senge
tøy, og det oppgis at pastell farget tøy kan 
få fargeforandringer på grunn av hvite
midlene. På samme måte som for perbo
ratene er nesten alle våre vaskemidler be
regnet på kulørt vask tilsatt optiske hvite
midler. De kan fjernes uten at vaske
e.ffekten blir dårligere. Dette gjelder også 
hvitvask. Det hvithetshysteri vi er flasket 
opp med vil det ta tid å forandre, men med 
forbrukernes sterke motivering i dag, vil 
en nå langt med saklig informasjon. 

Det påpekes i brosjyren at vaskemid
lene bare er en av kildene til vannforu

rensning. Når det gjelder fosfatene regnes 
25-30% å komme fra vaskemidlene, ca. 
65% fra ekskrementer og urin. Problemet 
kan derfor ikke løses bare ved nedsatt 
fosfatinnhold i vaskemidlene. Det nevnes 
at selv små konsentrasjoner av fosfat kan 
gi sterke utslag i vann som er relativt ube
rørt, mens vann som er sterkt forurenset 
blir mindre påvirket. Dette er relativt 
sett, og må ikke forlede oss til å bli 
mindre nøye med hva vi slipper ut. Det 
påpekes at den eneste reelle løsning er å 
rense avløpsvannet, og det er sikkert rik
tig, men for det første er det mange steder 
slike anlegg mangler idag, og for det 
andre vil det ta tid å få disse bygd overalt 
hvor de trenges. I den situasjon vi er må 
vi alle gjøre vårt for at forurensningene 
innskrenkes mest mulig, selv om vi ikke 
kan løse problemet helt. 

Brosjyren gir oss råd om hvilke vaske
midler som kan brukes av dem som vil 
unngå eller begrense bruken av visse be
standdeler i vaskemidlene. Det er råd 
svært mange er glad for , men jeg savner 
en aktiv henstilling til forbrukerne om å 
redusere forurensningene mest mulig. 
Det gjelder her som på så mange områder 
at forbrukernes motivering må styrkes. 

Min konklusjon etter å ha lest brosjy
ren er at de vaskemidler som finnes på det 
norske marked i dag er svært generelle i 
sin sammensetning og tar sikte på å 
dekke mange bruksområder. Jeg vil der
for be fabrikantene om å gi oss vaskemid
ler hvis sammensetning svarer til vannets 
hårdhet hos forbrukerne, likedan at mid
lene blir mer differensiert i forhold til 
bruksområdene. Stoffer som ikke har 
noen funksjon, bør utelates. 

Til forbrukerne vil jeg si: Les brosjy
ren, den er en god informasjonskilde. ~ 

BYGGESKIKK 
- HUS OG LANDSKAP 

AV Petter Lindstad 
Fotos: Herman Christensen 
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rensning. Når det gjelder fosfatene regnes 
25-30% å komme fra vaskemidlene, ca . 
65% fra ekskrementer og urin. Problemet 
kan derfor ikke løses bare ved nedsatt 
fosfa tinnhold i vaskemidlene. Det nevnes 
at selv små konsentrasjoner av fosfat kan 
gi sterke utslag i vann som er relativt ube
rørt, mens vann som er sterkt forurenset 
blir mindre påvirket. Dette er relativt 
sett, og må ikke forlede oss til å bli 
mindre nøye med hva vi slipper ut. Det 
påpekes at den eneste reelle løsning er å 
rense avløpsvannet, og det er sikkert rik
tig, men for det første er det mange steder 
slike anlegg mangler idag, og for det 
andre vil det ta tid å få disse bygd overalt 
hvor de trenges. I den situasjon vi er må 
vi alle gjøre vå rt for at forurensningene 
innskrenkes mest mulig, selv om vi ikke 
kan løse problemet helt. 

Brosjyren gir oss råd om hvilke vaske
midler som kan brukes av dem som vil 
unngå eller begrense bruken av visse be
standdeler i vaskemidlene. Det er råd 
svært mange er glad for, men jeg savner 
en aktiv henstilling til forbrukerne om å 
redusere forurensningene mest mulig. 
Det gjelder her som på så mange områder 
at forbrukernes motivering må styrkes. 

Min konklusjon etter å ha lest brosjy
ren er at de vaskemidler som finnes på det 
norske marked i dag er svært generelle i 
sin sammensetning og tar sikte på å 
dekke mange bruksområder. Jeg vil der
for be fabrikantene om å gi oss vaskemid
ler hvis sammensetning svarer til vannets 
hårdhet hos forbrukerne, likedan al mid
lene blir mer differensiert i forhold til 
bruksområdene. Stoffer som ikke har 
noen funksjon, bør utelates. 

Til forbrukerne vil jeg si: Les brosjy
ren, den er en god informasjonskilde. ~ 

BYGGESKIKK 
- HUS OG LANDSKAP 

Bygningslovens § 74 krever når det gjelder bebyggelsens ul
seende, at «rimelige skjønnhetshensyn både i seg selv og i 

forhold til omgivelsene skal tilfredsstilles». Videre heter det at 
«skjemmende farger ikke er tillatt og kan kreves endret», 

Om lovens krav blir fulgt i praksis beror på den enkelte 
planlegger og byggherre - og på de kontrollerende myndigheter. 
Ikke alle bygningsråd synes å være sitt ansvar bevisst i så hen
seende. - J boligstrøket som bildene gir noen inntrykk av, et 
nytt byggefelt i Sem kommune, er bygningslovens intensjoner 
tydelig kommet til uttrykk - takket være et våkent bygnings
råd med sans for de landskapsestetiske verdier. Påbudte be
stemmelser om hustyper, takvinkler og farger, og forståelsen 
av vegetasjonens virkning i boligmiUøet, har gitt et merkbart 
utslag, 

AV Petter Lindstad 
Fotos: Herman Christensen 
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Naturvern 
1 
• andre land 

FN's miljøyernprogram 
Administrasjonsrådet for FN's miljø
vernprogram (UNEP) har bevilget 5.5 
millioner dollar av UNEP's fond til 
igangsettelse av arbeidet med den ak
sjonsplanen som ble vedtatt under FN's 
miljøvernkonferanse i Stockholm 1972. 

Av beløpet ble 500 000 dollar bevilget 
til de programposter som omfatter natur
vern, fauna, flora og genetiske ressurser. 

Nasjonalt miljøforsyar 
I Italia vil 40000 av de 300000 rekrutter 
som årlig innkalles til militærtjeneste set
tes inn i naturvernarbeide. I første om
gang tar en sikte på bruk av mannskaper 
til skogplanting og fornyelse av Italias 
raskt forsvinnende skoger. 

Initiativet er tatt av den italienske mil
jøvernminister. Kan ideen på noen måte 
overføres til norske forhold? 

Utvidelse ay Nakuru Nasjonalpark 
I august mottok Kenyas president Ke
nyatta, en sjekk på omkring 500 000 dol
lar som var innsamlet av World Wildlife 
Fund og barn i Belgia, Tyskland, Eng
land, Luxemburg, Nederland, Sverige og 
Sveits. Pengene skal brukes til utvidelser 
og tilretteleggelse av Nakuru nasjonal
park. Pengeinnsamlingen ble igangsatt 

fordi innsjøen Nakuru, en av Kenyas 
største turistattraksjoner, var truet av 
forurensninger og ulike naturinngrep. 
Disse forstyrrelsene ville ødelagt ernæ
ringsgrunnlaget for de enorme fuglekon
sentrasjonene som holder til der. (Inn
sjøen må regnes som en av de største or
nitologiske severdigheter i verden.) De 
innsamlede midler vil gjøre det mulig å 
utvide nasjonalparken med de omlig
gende landområder, og dermed sikre en 
forsvarlig forvaltning av dette enestående 
naturområdet. 

Vern ay sommerfugler 
I takt med de økende naturinngrep rundt 
om på kloden, blir behovet for vem av 
stadig nye dyre- og plantegrupper ak
tuelt. 

I Australia ble det således nylig etab
lert et verneområde på 14 hektar for be
skyttelse av sommerfugler. I tilknytning 
til «sommerfuglparken» vil det bli opp
rettet et eget naturhistorisk museum som 
skal presentere Australias rike sommer
fugl-fauna for publikum. 

J ava-nesehornet reddet? 

Det javanesiske nesehornet , som tidligere 

hadde en vid utbredelse i sørøst-Asia, var 

for 5 år siden på vei mot total utryddelse. 


Det fantes da bare en liten bestandsrest 
på ca. 24 dyr tilbake i det utilgjengelige 
Udjong Kulon-området på Vest-Java. 
Også denne lille bestanden var imidlertid 
truet av krypskyttere. 

Etter at et intenst naturvern program 
ble iverksatt (samarbeide mellom den in
donesiske regjering, IUCN og WWF) be
gynner en nå å se resultatene av innsat
sen. De siste undersøkelser som er fore
tatt, tyder på at bestanden idag teller 
minst 44 individer. 

Vicunaen øker 

Vicunaen, lamaens nære frende, har i 

lengre tid vært truet av total utryddelse. 

Den leverer noe av verdens fineste ull, 

men arten fins bare i vill tilstand. Dette 

førte til at bestanden i løpet av 

1950/60-årene i Andesfjellene ble redu

sert med ca. 98% <fra ca. 400 000 indivi

dertil 5000-10000 individer). 


Som en følge av dette etablerte Peru et 
eget reservat, samtidig som flere av de 
viktigste importland (blant annet Eng
land og USA) forbød import av vicuna
ull. 

Resultatene av innsatsen er hittil me
get lovende. Innenfor det peruanske re
servatet synes bestanden å ha økt med 
160% siden 1967, og teller nå over 2000 
individer. Totalbestanden i denne region 
anslåes nå til totalt ca. 7300 individer. 

Kongeørn i Sveits 
Fortsatt holder kongeørnen stand i 
Sveits. En regner med at ca. 70 par hek
ker. Andelen av voksne individer som 
ikke formerer seg er imidlertid urovek-

Flamingoer i Lake Nakuru , Kenya. Foto 
Ragnar Frislid. • 

kende høy, ca. 70 individer. I tillegg fins 
omkring 40 ungfugler. Mens situasjonen 
for kongeørn fortsatt gir grunn til håp, er 
vandrefalken i Sveits nå å regne for ut
ryddet. Siden 1970 har arten ikke hekket i 
landet. 

Småfuglfangsten 
Mens bølgene går høye i forbindelse med 
at Belgia påny har legalisert småfugl
fangst (dog uten nett), er tilstandene 
heller ikke lyse i endel andre land. På Cy
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Det fantes da bare en liten bestandsrest 
på ca. 24 dyr tilbake i det utilgjengelige 
Udjong Kulon-området på Vest-Java. 
Også denne lille bestanden var imidlertid 
truet av krypskyttere. 

Etter at et intenst naturvern program 
ble iverksatt (samarbeide mellom den in
donesiske regjering, lUCN og WWF) be
gynner en nå å se resultatene av innsat
sen. De siste undersøkelser som er fore
tatt, tyder på at bestanden idag teller 
minst 44 individer. 

Vicunaen øker 
Vicunaen, lamaens nære frende, har i 
lengre tid vært truet av total utryddelse. 
Den leverer noe av verdens fineste ull, 
men arten fins bare i vill tilstand. Dette 
førte til at bestanden i løpet av 
1950/60-årene i Andesfjellene ble redu
sert med ca. 98% 'fra ca. 400 000 indivi
der til 5000-10000 individer). 

Som en følge av dette etablerte Peru et 
eget reservat, samtidig som flere av de 
viktigste importland (blant annet Eng
land og USA) forbød import av vicuna
ull. 

Resultatene av innsatsen er hittil me
get lovende. Innenfor det peruanske re
servatet synes bestanden å ha økt med 
160% siden 1967, og teller nå over 2000 
individer. Totalbestanden i denne region 
anslåes nå til totalt ca. 7300 individer. 

Kongeørn i Sveits 
Fortsatt holder kongeørnen stand i 
Sveits . En regner med at ca. 70 par hek
ker. Andelen av voksne individer som 
ikke formerer seg er imidlertid urovek-

Flamingoer i Lake Nakuru , Kenya . Foto 
Ragnar Frislid. • 

kende høy, ca. 70 individer. I tillegg fins 
omkring 40 ungfugler. Mens situasjonen 
for kongeørn fortsatt gir grunn til håp, er 
vandrefalken i Sveits nå å regne for ut
ryddet. Siden 1970 har arten ikke hekket i 
landet. 

Småfugl fangsten 
Mens bølgene går høye i forbindelse med 
at Belgia påny har legalisert småfugl
fangst (dog uten nett), er tilstandene 
heller ikke lyse i endel andre land. På Cy

pros drives eksempelvis en utstrakt lim
pinnefangst av småfugl. I 1972 ble an
slagsvis 5 millioner småfugler fordelt på 
et hundretall arter fanget på øya. På små
fuglene er det funnet ringer fra minst 14 
forskjellige europeiske land. 

Problemet med en effektiv beskyttelse 
av trekkende småfugler er således fortsatt 
utilfredsstillende løst. Det er nå et åpent 
spørsmål om ikke et eller flere land bør ta 
initiativet til en internasjonal drøftelse av 
hele dette problemkomplekset. 

Truede plantearter i Europa 
De franske myndigheter tok høsten 1973 
initiativet til en ekspertkonferanse om 
vern av europeiske plantearter som står i 
fare for utryddelse. Konferansen som er 
under beskyttelse av Europarådet, vil an
tagelig bli den første aven rekke møter på 
europeisk plan som vil se på problemene 
med vern av truede plante- og dyrearter. 

Kilder: IUCN Bulletin, Europarådets 
nyhetsbrev, World Wildlife News. 
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MILJØVERNET I SPENNINGSFELTET MELLOM 


FRIHET OG LIKHET 

Samtidig med at Norges Naturvernforbund ijuni i år ble overrakt van 
Tienhoven-prisen i Bonn, ble lederen av den tyske naturvernring, 
professor , dr. WOLFGANG ENGELHARDT tildelt Alexander-von
Humboldt-Medaljen i gull fo r fi-emragende naturverninnsats. Vi gjen
gir her hans foredrag ved overrekkelsen. 

Hendelsene i vår tid er preget av spen
ninger mellom forskjellige politis

ke, sosia le og økonomiske systemer med 
forskjellig oppbygning og forskjellige 
verdinormer. Under motsetningene på 
overflaten ligger et hovedproblem for den 
menneskelige eksistens: Sikringen av fri
het og likhet i forholdet mellom de en
kelte mennesker og mellom nasjonene. 
Den som tar disse grunnleggende verdier 
for den menneskelige eksistens i sin 
munn , må også kjenne til spenningsfor
holdet mellom dem. 

Løsningen av miljøkrisen , som er den 
avgjørende oppgaven for vår generasjon, 
bør også vurderes på bakgrunn av spen
ningsforholdet mellom frihet og li khet. 
Det synes å være en grunn leggende forut
setning for å treffe riktige tiltak. 

Fra urtiden har menneskets søken, 
forskertrang og virksomhet hatt som mål 
å fri oss fra naturens tvang: Frihet fra 
sult, tørst, kulde, varme, sykdom, tid og 
sted - noe langt mer enn frihet i form av 
tankefrihet I Da John F. Kennedy i 1961 
bekjentgjorde at en amerikaner sku lle gå 
på månen i samme tiår, og ga starttegnet 
til dette milliardprosjektet, virket sikkert 

også menneskets urgamle ønske om å fri 
seg fra bindingen til jorden bak den na
sjonale prestisje. Teknologisk utvikling 
og økonomisk vekst var forutsetninger 
for denne utviklingen; inn til nylig mente 
nesten enhver at man kunne løse alle 
menneskets problemer ved fortsatt øko
nomisk vekst og teknologiske nyvinnin
ger. 

Først i den senere tid, men dessverre 
alt for langsomt, har man begynt å innse 
at ubegrenset vekst i befolkning og øko
nomi, forbundet med ukontrollert for
bruk av ressurser og energi er og forblir 
umulig i et begrenset system som plane
tenjorden. Selv hvor banalt dette faktum 
er, synes det å være like vanskelig å få det 
alment akseptert som det kopernikanske 
verdensbildet i sin tid. Og enda tvang 
ikke det oss til en grunnleggende forand
ring av vår holdning og vår virksomhet, 
slik som det økologiske prinsipp forlan
ger. 

Nytenkningen som kreves av vår gene
rasjon forutsetter nye verdibegreper, 
også for så gamle idealer som frihet og 
likhet. 

Foreldre har slett ikke alltid lruffet en 
bevisst avgjørelse om hvor mange barn 

de skulle ha. Tro, verdensanskuelse, poli
tiske og økonomiske grunner, seksuell 
adferd, kunnskap eller manglende kunn
skap om seksua l-biologiske sammenhen
ger og meget annet var og er utslagsgi
vende for anta ll barn i en familie . Likevel 
har fo reldrenes rett til å selv å bestemme 
anta ll barn allt id vært ansett som en av 
menneskenes grunnrettigheter. 

Ti l tross for dette kan vi fastslå at mil
jøkrisen forblir uløselig hvis det ikke lyk
kes oss å bringe størrelsen på jordens be
folkning i overensstemmelse med våre 
muligheter som nå engang er begrenset 
av jordens lukkete system. Det er uve
sentlig om tidligere befolkningsprogno
ser har vist seg å være helt eller bare til
nærmet riktige; likeledes er det uvesentlig 
om befolkningsveksten i enkelte land er 
forskjellig. Avgjørende er ene og alene at 
verdens befolkning har en tendens til å 
fordoble seg i løpet av stadig kortere tids
rom, fo r tiden på ca. 30 år. Hvis denne 
utviklingen får fortsette, vi l den føre til 
katastrofe. Meningsforskjeller går bare 
på tidspunktet for katastrofen. En kata
strofe kan bare ll1lngås ved en øyeblikke
lig begrensning av befolkningstilveksten 
og hvis en likevektsti lstand, dvs. null

vekst etableres snarest mulig. Fødsels
kontroll betyr imidlertid en innskrenk
ning av menneskets frihet til å forplante 
seg selv. 

Artikkel Il, avsnitt l i Grunnloven 
til Den tyske forbundsrepublikk garan
terer alle tyskere rett til å ta bopel og ar
beid hvor som helst i landet. Den samme 
grunnretighet finnes i forfatningen til 
mange andre land. Den som kjenner til 
den uopphørlige veksten i tettstedene, 
den som har sett millionbyenes slumstrøk 
i Nord-, Mellom- og Syd-Amerika, den 
som tenker over den eksponensielt tilta
gende kriminalitet i byer på over 100.000 
innbyggere, den som vet at slike storkom 
muner åpenbart ikke lenger lar seg for
valte på skikkelig vis selv av de dyktigste 
folk eller organer, må for alvor sti lle 
spørsmålet om ikke denne frihet betyr 
slutten på, eller al lerede har gjort en slu tt 
på selv de mest primitive menneskelige 
friheter, som frihet til å bevege seg fysisk, 
som det å slippe å være redd for helsen , ja 
sogar for livet hver eneste dag. Er ikke 
tiden for lengst moden til å gjøre bruk av 
Grunnlovens artikkel Il , avsnitt 2 som 
sier: 

«Denne rettighet kan bare begrenses 
ved lov eller på grunn aven lov og bare i 
tilfeller hvor et tilstrekkelig livsgrunnlag 
ikke lengre eksisterer og hvor almenheten 
av den grunn blir pålagt spesiell e byrder, 
eller hvor det er nødvendig for å avverge 
en truende fare for landets eller en del
stats eksistens, for å bevare dens frie de
mokratiske orden, for å avverge epedi
rnier, naturkatastrofer eller spesielt store 
ulykkestilfeller, for å beskytte ungdom
men mot forfall eller for å unngå straff
bare handlinger». 

Selv om de forutsetninger som her er 
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de skulle ha. Tro, verdensanskuelse, poli
tiske og økonomi ske grunner, seksuell 
adferd , kunnskap eller manglende kunn
skap om seksual-biologiske sammenhen
ger og meget annet var og er utslagsgi
vende for antall barn i en familie. Likevel 
har foreldrenes rett til å selv å bestemme 
antall barn alltid vært ansett som en av 
menneskenes grunnrettigheter. 

Til tross for dette kan vi fastslå at mil
jøkrisen forblir uløselig hvis det ikke lyk
kes oss å bringe størrelsen på jordens be
folkning i overensstemmelse med våre 
muligheter som nå engang er begrenset 
av jordens lukkete system. Det er uve
sen tlig om tidligere befolkningsprogno
ser har vist seg å være helt eller bare til
nærmet riktige ; likeledes er det uvesentlig 
om befolkningsveksten i enkelte land er 
forskjellig. Avgjørende er ene og alene at 
verdens befolkning har en tendens til å 
fordoble seg i løpet av stadig kortere tids
rom, for tiden på ca. 30 år. Hvis denne 
utviklingen få r fortsette, vil den føre til 
katastrofe. Meningsforskjeller går bare 
på ticl.spunktel for katastrofen. En kata
strofe kan bare unngås ved en øyeblikke
lig begrensning av befolkningstilveksten 
og hvis en likevektstilstand , dvs. null

vekst etableres snarest mulig. Fødsels
kontroll betyr imidlertid en innskrenk
ning av menneskets frihet til å forplante 
seg selv. 

Artikkel Il, avsnitt l i Grunnloven 
til Den tyske forbundsrepublikk garan
terer alle tyskere rett til å ta bopel og ar
beid hvor som helst i landet. Den samme 
grunnretighet finnes i forfatningen til 
mange andre land. Den som kjenner til 
den uopphørlige veksten i tettstedene, 
den som har sett millionbyenes slumstrøk 
i Nord-, Mellom- og Syd-Amerika, den 
som tenker over den eksponensielt tilta
gende kriminalitet i byer på over 100.000 
innbyggere, den som vet at slike storkom
muner åpenbart ikke lenger lar seg for
valte på skikkelig vis selv av de dyktigste 
folk eller organer, må for alvor stille 
spørsmålet om ikke denne frihet betyr 
slutten på , eller allerede har gjort en slutt 
på selv de mest primitive menneskelige 
friheter, som frihet til å bevege seg fysisk, 
som det å slippe å være redd for helsen, ja 
sogar for live t hver eneste dag. Er ikke 
tiden for lengst moden til å gjøre bruk av 
Grunnlovens artikkel Il , avsnitt 2 som 
sier: 

«Denne rettighet kan bare begrenses 
ved lov el1er på grunn aven lov og bare i 
tilfeller hvor et tilstrekkelig livsgrunnl ag 
ikke lengre eksisterer og hvor almenheten 
av den grunn blir pålagt spesielle byrder, 
eller hvor det er nødvendig for å avverge 
en truende fare for landets eller en del
stats eksistens, for å bevare dens frie de
mokratiske orden, for å avverge epedi
mier, naturkatastrofer eller spesielt store 
ulykkestilfeller , for å beskytte ungdom
men mot forfall eller for å unngå straff
bare handlinger». 

Selv om de forutsetninger som her er 

formulert ikke alle eller enda ikke er helt 
oppfylt i Tysklands storbyer, så er det 
forlengst tilfelle i Amerikas og Syd-Asias 
millionbyer. Men er det ikke på høy tid å 
bruke loven for i det minste å forhindre 
ytterligere innflytting av industri og men
neskemassenesom følger industrien, inn i 
forlengst overfylte pressområder? 

Skulle vi tillate alle storbyenes innbyg
gere med nok penger og forbindelser å 
bygge seg hytter og feriehus etter eget 
stedsvalg, ville flertallet av folket snart ha 
mistet adgangen til strandområder, skog 
og fjell, kort sagt alle spesielt vakre deler 
av landet. Ville det ikke være riktig å 
forby bygging og kjøp av fritidshus i en 
radius av ca. 50 km fra utkanten av stor
byene? En slik begrensning av rettig
hetene og mulighetene til et mindretall 
ville i vesentlig grad sikre flertallets fri
tidsmuligheter nær byområdene. 

Enhver frihet må ha sin begrensning 
der hvor den berører andre menneskers 
lovlige og anerkjente rettigheter. Dette 
gjelder ikke minst bilismen. Begrensnin
gene som bilen i prinsippet uerner for sin 
eier er uten tvil den dypereliggende årsak 
til bilens forherligelse . Det er først med 
massabilisme på et begrenset område at 
vanskelighetene dukker opp. Kravet på 
mer frihet for bilismen betyr mer gater 
som med tiltagende motorisering slett 
ikke blir mindre kaotiske - og resultatet er 
ødeleggelse av landskap som jo nettopp 
er målet for fritidstrafikken. Er det virke
lig påkrevet og kan det godtas at nær
meste motorvei i høyden skal ligge 15 mi
nutters kjøretid fra en by, slik som må l
settingen er i den nåværende trafikkplan 
for Tyskland ? Hvor ømfintlig er forøvrig 
økonomien i en industrinasjon overfor 
den utvikling som synes å målle komme, 



. 

når hver syvende arbeidstaker direkte el og alvorlig tap av avling. Mens om de innebærer et fremskritt mot like LITTERATUR gang i 
ler indirekte er avhengig av bilindustrien? de høyt utviklede industrinasjoner ar vekt. Spørsmålet «Er det tillatt?» må rei tryggh

Napoleon l gjennomførte i sin tid den beider for renere vann, renere luft og ses før mange prosjekter settes ut i livet. • Bok<om NATURførste politiske opprydning i Mellom rensning av avfall for å forbedre eller be Er det f. eks. nødvendig at millioner av skrifter 
Europa som gjorde at privilegiene til tall holde livskvaliteten, strever millioner av menneskers velvære blir ofret for al et par det I-la 
rike fyrstehus bortfalt. Derved forsvant mennesker i mange utviklingsland for å tusen mennesker får forkortet flyreisen OPPSKRIFT FOR vissthe 
også grensestener og grensespenninger, få tak over hodet og en full tallerken. mellom Europa og USA med et par ti GRASROTA pet)og. 
og en viktig forutsetning for dannelsen av Med rette oppfordrer vi disse statene til å mer? Når vil den tyske regjering forby dw>id 
det andre tyske riket ble skapt. I et land unngå feil som dagens industristater har overlydsfly over vårt territorium slik som Carsten Five og Man 
hvor det daglig utlegges 1300 dekar land gjort ved oppbygning av industri, land Sveits og Nederland har gjort? Personlig GeorgParmann: tlll"vern 
til boligbygging, trafikk og industrian bruk og skogbruk, bebyggelse og trafikk og nasjonal ærgjerrighet er dårlige egen «Det kommer andre etter oss» gjøre s 
legg er opprettholdelsen av pIanlegnings systemer. Hvor vanskelig er imidlertid skaper når det virkelig gjelder å forsvare En håndbok i praktisk miljøvern. sak: bo 
suvereniteten li! lusener av enkellkommu ikke dette når utgansposisjonen er så for andres rettigheter. Mang en frihet som Aschehoug. 
ner like anakronistisk som småstatveldet skjellig; 2 milliarder mennesker har en tjener teknikken i vår sivilisasjon, må i 
var i begynnelsen av det nittende år årsinntekt på gjennomsnittlig 110 dollar fremtiden bli erstattet av kulturelle fri Det kommer andre etter oss mener Five 

hundre. I hvertfall har bruken av denne pr. innbygger, l milliard mennesker tje heter i ordets rette forstand. 
 og Parmann såfremt vi alle begynner å ERretten av små, ja selv av de minste orga ner i gjennomsnitt 1700 dollar pr. innbyg Kanskje kjennetegner det vår situasjon gjøre noe nei, ikke imorgen, i neste uke 

ner alt i alt gjort mer skade på naturmil ger. Har vi de samme muligheter for å at en betraktelig del av ungdommen 
 eller til nyttår - men simpelthen nå, og Georg 
jøet i løpet av de siste 25 år enn alle andre løse miljøkrisen? åpent bekjenner å ville bekjempe det vest helst i samme øyeblikk du har lagt fra deg l 970-år 
inngrep i naturen tilsammen. Enhetene er Hva er resultatet av friheten på havet lige demokrati som i virkeligheten gir boka. dendal. 
for små og for det meste uten faglig kom for sjøfart og fiske som ble avtalt med så dem de største friheter på alle tenkelig Boka skiller seg ut fra annen miljø

petanse, spesielt på området arealplan store forventninger i 1856? Hvalen, jor områder. Kanskje er det like kjenneteg
 vernlitteratur ved å gi «grasrota» opp «Hvis v 
legning. Når den normale vanntilførselen dens største pattedyr, er med unntak av nende at det har bredt seg et ubehag skrifter på det vi i dagens samfunn selv gå i spi 
til en by som Miinchen allerede har ført en liten rest blitt utryddet i en tøylesløs overfor fremtiden, ja sogar er livsangst kan gjøre, mens vi venter på at samfunnet realiser 
til at grunnvannet i distriktet har sunket utnyttelse av fiskeri friheten. Ved langsik og en redsel for det ukjente. Hva vil skje skal gjøre noe. Det er lurt å følge disse vil vi se 
inntil 20 meler og den således bokstavelig tig utnyttelse kunne den ha tilfredsstilt med oss, hva skal vi gjøre, nå når jordens oppskriftene for det vil skape en opinion berørt 
talt truer med å la barI panneI til utallige en vesentlig del av menn eskeheten s Cettbe begrensninger er erkjent? Frihet og frykt for miljøvern - og da kommer vel sam Attel 
andre kommuner, er det forlengst på sin hov på lengre sikt. I lyset av overbelast kan ikke forenes! funnet omsider etter og det må være hen ringsek: 
plass å få en overordnet, regional plan ningen av fiskebestanden forsøker land, I vår situasjon er det ikke mange alter sikten. myndig 
legning av vannforsyningene. hvis eksistens er avhengig av fiske, å ut nativer. Inntil det lykkes oss å føre den Selv falt jeg for enkle oppskrifter dustrial 

Miljøkrisen kan bare løses ved en glo vide fiskerigrensene på bekostning av den ensidige vekst og røvd riften på jordens som denne: «Før i tiden var det noe som politikk 
bal strategi. Jeg er overbevist om at det er almene frihet på havet. Først i de senere ressurser over i et likevektig kretsløp het spaserstokk. La den komme til heder nå må r 
utviklingslandene og ikke de høyt indu år har man gått inn for å begrense den system, er visse begrensninger av indivi og verdighet igjen. Du trenger den som er uend 
strialiserte land som vil være avgjørende i generelle, frie bruk av verdenshavene detssåvel som statenes handlefrihet uunn fotgjenger i dagens trafikk. Sving med de flestt 
den forbindelse. Samme tiltak gir imid som avfallsplasser. gåelige. Dette er en forutsetning hvis i stokken og signaliser når du skal krysse mengde 
lertid ikke alltid de samme resultater i ut Hittil har sivilisasjonen utviklet seg i det minste den grunnleggende rett til et gaten. Hytt mot biler som ikke stopper. sult, fOI 
viklingsland som i industriland. Mens vi retning av mer frihet for menneskene. menneskeverdig liv og til like muligheter Pek på fotgjengerskiltene. Slå på panseret Dem 
med rette ønsker næringsmidler uten pes Frihet for forskningen må under alle om for alle skal kunne garanteres. I motsatt om nødvendig. Effekten vil ikke utebli» har utgi 
ticiderog er stolt over forbudet mot DDT, stendigheter fortsatt bli garantert. Ny tilfelle vil miljøkrisen ende i en katastrofe ... og det kan jeg underskrive på! av alle 

. ville et tilsvarende forbud f. eks i Øvre teknologi og nye produkter må imidlertid ledsaget av diktaturer hvor det er slutt på Eller den på s. 38 som anbefaler ut aktuali! 
y olta eller Senegal fremkalle masse undersøkes nøye for å se om de bare be enh vel' frihet. skiftning av vannklosettene til komposte «Fem c 
sykdommer på mennesker og husdyr tyr «raskere, lenger og behageligere» eller ~ ringsklosetter (obs! tømming bare en forfatte 
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om de innebærer et fremskritt mot like
vekt. Spørsmålet «Er det till a tt?» må rei
ses før mange prosjekter settes ut i li vet. 
Er det f. eks. nødvendig at millioner av 
menneskers velvære blir ofret for at et par 
tusen mennesker får forkortet flyreisen 
mellom Europa og USA med et par ti
mer? N år vil den tyske regjering forby 
overlydsfly over vå rt territorium slik som 
Sveits og Nederland har gjort? Personlig 
og nasjonal ærgjerrighet er dårlige egen
skaper når det virkelig gjelder å forsvare 
andres rettigheter. Mang en frihet som 
tjener teknikken i vår sivi lisasjon, må i 
fremtiden bli erstattet av kulturelle fri
heter i ordets rette forstand . 

Kanskje kjennetegner det vår situasjon 
at en betraktelig del av ungdommen 
åpent bekjenner å ville bekjempe det vest
lige demokrati som i virke ligheten gir 
dem de største friheter på alle tenkelig 
områder. Kanskje er det like kjenneteg
nende at det har bredt seg et ubehag 
overfor fremtiden, ja sogar er livsangst 
og en redsel for det ukjente. Hva vi l skje 
med oss, hva skal vi gjøre, nå når jordens 
begrensninger er erkjent? Frihet og frykt 
kan ikke forenes! 

I vår situasjon er det ikke mange alter
nativer. Inntil det lykkes oss å føre den 
ensidige vekst og røvdriften på jordens 
ressurser over i et likevektig kretsløp
system, er visse begrensninger av indivi
detssåvel som statenes handlefrihet uunn
gåelige. Dette er en forutsetning hvis i 
det minste den grunnleggende rett ti! et 
menneskeverdig liv og til like muligheter 
for alle skal kunne garanteres. l motsatt 
tilfelle vi! miljøkrisen ende i en katastrofe 
ledsaget av diktaturer hvor det er slutt på 
enhver frihet. 

** 


LITTERATUR 

• om NATUR 
OPPSKRIFT FOR 
GRASROTA 

Carsten Fi ve og 
Georg Parmann : 
«Det kommer andre etter oss» 
En håndbok i praktisk miljøvern. 
Aschehoug. 

Det kommer andre etter oss mener Five 
og Parmann såfremt vi alle begynner å 
gjøre noe nå , ikke imorgen, i neste uke 
eller til ny ttå r - men simpelthen nei, og 
helst i samme øyeblik k du har lagt fra deg 
boka. 

Boka skiller seg ut fra annen miljø
vernlitteratur ved å gi «grasrota» opp
skrifter på det vi i dagens samfunn selv 
kan gjøre, mens vi venter på at samfunnet 
ska l gjøre noe. Det er lurt å følge disse 
oppskriftene for det vil skape en opinion 
for miljøvern - og da kommer vel sam
funne t omsider etter og det må være hen
sikten. 

Selv falt jeg for enk le oppskrifter 
som denne: «Før i tiden var det noe som 
het spaserstokk. La den komme til heder 
og verdighet igjen. Du trenger den som 
fotgjenger i dagens trafikk. Sving med 
stokken og signal iser når du skal krysse 
gaten. Hytt mot biler som ikke stopper. 
Pek på fotgjengerskiltene. Slå på panseret 
om nødvendig. Effekten vil ikke utebli» 
... og det kan jeg underskrive på! 

E ller den på s. 38 som anbefa ler ut
skiftning av vannklosettene til komposte
ringsklosetter (obs! tømming bare en 

gang i året), el ler kapitlet om barn og 
trygghet eller- nei les boka selv. 

Boka er forø vrig noe mer enn opp
skrifter. Den søker også å belyse fOl·h o l
det I-Iand/ U-Iand, den maner til miljøbe
vissthet (rent vann bedre enn TV-prinsip
pet) og skisserer al ternativ til enkelte «go
den> i dagens samfunn. 

Man må dessverre være overbev ist na
turverner (så godt som da) for å kunne 
gjøre seg godt av oppskriftene. En viktig 
sak : boka er lettfattelig. 

Sv/vi SIruksnes 

ER KLOKKEN SLAGEN? 
Georg Borgstrom: «Fem over tolv? 
J970-årene- skjebnens decennium .» Gyl
dendal. Oslo 1972. 

«Hvis vår kulturkrets ikke er i stand til å 
gå i spissen når det gje lder å utforme og 
realisere en ny og bedre verdensordn ing, 
vil vi selv innen overskuel ig tid bli direkte 
berørt av verdensnødens konsekvenser.» 

Atter har den utre ttelige svenske ernæ
ringseksperten tatt pennen fatt for å få 
myndighetene og opinionen i de rike in
dustrialiserte statene til å gå inn for en ny 
politikk. De gyldne år er forbi for godt, 
nå må man innse at klodens verdier ikke 
er uendelige - men at alle ressurser, eller 
de fleste av dem, bare finnes i begrensede 
mengder. Verden trues til overmå l av 
sult, forgiftning ogsløser i. 

Denne boken er den femte Borgstrom 
har utgitt i Norge og bø r så absolutt leses 
av a lle miljøverninteresserte p. g. a. sin 
aktua litet. Både lettlest og vederheftig er 
«Fem over tolv?» - noe som skyldes at 
forfatteren forener i seg den gode og 

kraftfulle skribent og vitenskapsmannen 
som liker tabeller og kildehenvisninger. 
Med utga ngspunkt i en rekke eksempler 
som den va nvittige kapprustningen, de 
overbefolkede landområder og de for
søplede storbyer risser Borgstrom opp et 
verdensprogram som må til om ikke ka
tast rofen skal bli uavvendelig. Viktige 
punkter her er virkeli g internasjonalt 
samarbeide, omfo rdeling av ressursene 
og rigorøs befolkningskontroll. 

BrC'c!o Bern/sen 

MILJ0GERTLJA 
Anonyme fo rfattere: «Håndbok i 
miljøvern». Cappelen. 

Jeg har i den senere tid etterlyst det aktive 
natur- og miljøvern, dvs. noe annet enn 
baredommedagsprofetier og nega tivisme. 
Med Cappelens «Håndbok i miljøvern» 
fore ligger nå anvisn ingen på initiat iver 
og akLiv innsats. 

Etter en kort gjennomgang av dagens 
samfunn (situasjonsbeskrivelsen) og mor
gendagens samfunn (målsettingen) anvi
ser boken taktiske og strategiske hensyn 
for forandringer. Den viser hvordan hver 
og en av oss kan infiltrere utøvende myn
digheter i vårt land, og den viser hvilken 
plass massemedia, forskningsinstitusjo
ner , skoler, foreninger osv. innta r i sam
funnet. Den viser hvordan det hele kan 
koordineres til størst mulig slagkraft. 

Det er tydelig a t forfatterne kjenner 
samfunnsapparatet innenfra, og det er 
derfor lettå forstå hvorfor de velger å være 
anonyme. Boken er intet mindre enn en 
oppskrift 
undergrun nsarbeid. 

på natur og miljøpolitisk 

Thor Larsen 
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va lgpress på po litiske partier kan s toppe 
den rent private barneproduksjon. Sitt 
stolte mål kan de neppe nå uten å knytte 
til seg en drustelig stab av soveromskon
trollører, et tiltak som vi nok tror ville 

kalle frem 
reserve vi 
med mom 
verndiplo 
sin natur. 

OM Å STIKKE 
HODET I SANDEN 
Før va lget sendte Norges Naturvernfo r
bund en henvendelse til landets politiske 
partier der det ble pekt på problemene i 
forbindelse med den foruroligende øknin
gen i folketallet, og der de enkelte parti
ene ble anmodet om å klarlegge sitt syn 
på en aktiv politikk med sikte på å stabi
lisere folketallet i Norge. 

Vår pressemelding om saken har avfødt 
enkelte reaksjoner av naturhistorisk inter
esse. På dette oppslag gjengir vi et par av 
dem , som eksempler på at dyreriket er 
mangfoldig og innfløkt - ikke engang de 
mest karakteristiske trekk ved sitt atferds
mønster er noe strutsen har monopol på. 

Vi gjengir også en kort kommentar av 
Bredo Berntsen. God fornøyelse! 

Nullvekst, kraftproduksjon og politisk mOl 
- Vi må ikke bli flere i landet vårt, sier 

Norges Naturvernforbund i en henven
de lse til de politiske partier i Norge. En 
sl<tb iliser ing av folketallet er en lorutsel
ning lar løsning av de miljø- og ressurs
problemer vi står overfor i dag. Å utsette 
arbeidet med denne stabilisering, er bare 
fl forskyve de problemer som vil møte 
samfunnet i fremtiden, hevder Naturvern
forbundet. 

Med en slik innstilling burde det ikke 
forbause noen at Norges Naturvernfor
bund etter hvert har utviklet seg til å bli 
det mest aktive medlem i «Foren ingen 
mot a lt». Industriell vekst er blitt en mot
bydelighet og enhver form for kraftpro
duksjon enten det gjelder vannkraft , kjer
nekraft eller oljekraft en vederstygge lig
het. Nullvekst og status quo er pussig nok 
blitt denne gamle hederskronede forenings 
fremste mål i dag. 

Men hva ønsker det norske folk ? Hva 
er folkeviljen, hva mener våre politikere? 

Svaret er klinkende klart I Alle våre le
dende politiske partier går i dag inn for 
industriell utvikling og økonomisk vekst. 
Alle samfunnslag ønsker en høyere leve

standard. Dette merker man ikke minst 
ved lønnsoppgjørene. 

Hva som forundrer oss, er politiker
nes manglende evne til å realisere folke
vi ljen. Enhver politiker vet at økono
misk veks t er umulig uten å øke landets 
energipotensial. Enhver politiker vel at 
den stagnasjon vi har hatt i de senere år 
i kraftutbyggingen er en trussel mot la n
dets fremtid. Langtidsprogrammet for 
1970-73 forutsatte en årlig tilvekst på 3,2 
TWh, mens vi bare nådde 2,7 TWh . Pro
duksjonstilveksten i den kommende 3-års 
periode burde minimum være på 3,2 TWh, 
men det synes i dag tvilsomt om denne 
tempoplan kan holdes. 

Hvorfor synger ikke våre politikere ut 
om denne kritiske situasjon? Er det en 
mangel på politisk mot eller er det popu
listisk nullvekstfilosofi som har slått igjen
nom? Det burde være klart for enhver 
politiker at Norge må skaffes den nød
vendige tilvekst av elektrisitet på en eller 
annen måte. En svikt vil ramme oss alle i 
form aven redusert levestandard. 

I rettferdighetens navn skal vi ikke 
skjære alle politikere over en kam. På års
møtet i NEVF på Hamar uttalt e Ingva ld 
Ulveseth: 

«Hvis vi nytter våre ressurser - vann
kraft, kjernekraft og gasskraft - på en 
fornuftig måte, skulle det ikke være nød
vendigå bremse ned den industrielle vekst 
i vårt land. Men skal vi lykkes, er det en 
forutsetning at vi viser politisk vilje og 
handlekraft.» 

D. Srølher 
Sivilingeniør 

(Tidsskriftet «Elektro» 
20. september 1973) 

Barnenedtrapping 
Jo flere kokker dess mer sø l, sier et ord, 
som neppe har mistet sin gyldtghet. 

I mindre målestokk må det være tenke
lig at det Slår oppslått i sølvramme på 
veggen til etablissementer som syssel
setter kokker, så alle kan forstå det for
nuftige i å holde tallet på dem nede. 

I stø rre målestokk er tanken bak det 
aksepte rt aven organisasjon som heter 
Norges Naturvernforbund. l dets måle
stokk er vi for kokker å regne, alle vi bort
imot fire millioner som utgjør den norske 
nasjon. Og følgelig blir det mer søl jo 
flere det blir av oss. 

Dette har fort til et dekret, utstedt av 
nev nte forbund, adressert til alle de poli
tiske partier før va lget. Og i det står det 
enke lt og greit: Vi må ikke bli flere. 

Det er fra det naturvernende forbunds 
side motivert med , at en stabilisering av 
folketallet er en torutsetning for løsningen 
av de miljø- og ressursproblemene men
neskene står overfor i dag. «Partiene an
modes», står det - og vi nødes til å si tere 
ordrett og mellom gaseøyner for å vinne 
lesernes tiltro - «om å gjøre sitt til at vi 
får en fullstendig utredning om nødven
digheten av at økningen i folketallet trap
pes ned, både nasjonalt og globalt». 

Naturvernforbundet har tilmed tenkt 
seg hvo rdan dette skal bære til i praksis, 
i all fall i store trekk. «For Norges ved
kommende», sier det, «kan meget oppnås 
ved hjelp av opplysningsvirksomhet og 
andre moderate virkemidler». Disse s is te 
er ikke angitt, men selve ordet moderat 
vil dels gi en pekepinn og dels påkalle 
takknemlighet over at det ikke er klekket 
ul drastiske virkemidler. 

Dette må være den sterkeste neven det 
norske folk har kjent ta nakketak på seg, 
siden professor Fægri skjente på ekteparet 
Ferner for at det hadde lagt seg til fem 
barn, til slett eksempel for a lmuen. Den 
direkte personlige adresse for apeller av 
denne art, med både daddel og refselse 
innlagt, får likevel beholde mestertiteJen. 
Naturvernforbundet får nøye seg med 
sø lvmedaljen, enda det st iler meget videre 
- til alle mellom Nordkapp og Lindesnes, 
mellom Morokulien og de drivende garn, 
som måtte ha i sinne å pådra seg barn. 
Et hvert barn er en potensiell naturgris 
og derfor et forkastelig tilfelle. 

Litt for naive må de være i Norsk Na
turvernforbund om de tror at de gjennom 
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I s tørre målestokk er tan ken bak det 
akseptert aven organisasjon som heter 
Norges Na tu rvernfo rbund . I dets må le
stokk e r vi for kokker å regne, a lle vi bort
imot fire millioner som uiiiø r den norske 
nasjon. Og fø lge lig blir det mer søl jo 
Ilere det bl i r a v oss. 

Dette har ført til et dekret, utsted t av 
nevnte forbund, adressert t il a ll e de poli
tiske partier før va lget. Og i det stå r det 
enkelt og gre it : Vi må ikke bli fl e re. 

De t e r fra det na turvernende fMounds 
side motive rt med , a t en stabi li sering av 
folketallet er en forutsetning for løsningen 
av de miljø - og ressursproblemene men
neskene stå r overfor i dag. «Partiene an
modes», stå r det - og vi nødes til å site re 
ord rett og mellom gåseøyner fo r å vinne 
lesernes tiltro - «om å gjøre sitt til at vi 
får en fullstendig utredning om nødven
digheten av at økn ingen i folketallet trap
pes ned , både nasjonalt og globalt». 

Naturvernforbundet har tilmed tenkt 
seg hvordan dette ska l bære til i praksis, 
i a ll fall i store trekk. «For N orges ved
ko mmende», sier det, «kan megel oppnås 
ved hjelp av opplysningsvirksomhet og 
a ndre moderate virkemidler». Disse sisle 
er ikke a ngitt, men se lve ordet modera t 
vil dels gi en pekepinn og dels påkalle 
takknemlighet over at det ikke er klekket 
ut drastiske virkemidler. 

Dette må være den sterkeste neven det 
norske folk har kjent ta nakketak på seg, 
siden professo r F ægri skjente på ekteparet 
Ferner for at det hadde lagt seg til fem 
barn, til slett eksempel for a lmuen. D en 
direkte person lige ad resse for apeller av 
denne art, med både daddel og refselse 
innlagt, får likeve l beholde mestertitelen. 
Naturvernforbundet får nøye seg med 
sølvmedaljen, enda det st il er meget videre 
- til alle mellom N o rd kapp og Li ndesnes, 
mellom Morokulien og de drivende ga rn , 
som måtte ha i sinne å pådra seg barn. 
Et hvert ba rn er en potensiell naturgris 
og derfor et fo rkastelig tilfelle. 

Litt for naive må de være i No rsk Na 
turvernforbund om de tror at de gjennom 

va lgpress på polit iske pa rtier kan stoppe kalle frem fra krokene den arbeidskraft 
den rent private barneproduksjon, Sitt reserve vi har. Lisens til barneavl. belagt 
stolte mål kan de neppe nå uten å knytt e med moms. må også komme ·, og natur
til seg en drustelig stab av soveromskon  vern dip lom til dem som greier å beherske 
trollører, et tiltak som vi nok tror vi ll e sin natur. 

Naturvernforbundet bør a utor isere en 
årlig barnekvote, som kan sikre fremt idig 
ryddemannskap i naturen. 

JRK 
(Redaktør Jacob R. Kuhnle i 
Morgenavisen, Bergen , 5. september 1973) 

Forbundet for alt? 

Med utgangspunkt i en korrekt karak te

ristikk av N aturvernfo rbundets syn på 

befolkningseksplosj onen gjør sivilingen

iør D. Brøther seg endel reAeksjoner i 

«Elektro» 20. september. H ans vurdering 

av dette syn går i retning av a t Forbundet 

har utviklet seg til det mest a kti ve med

lem av «Foreningen mot alt». 


Brøthers po lemikk synes dessverre å 
være lite gjennomtenkt og rellektert. De t 
Naturvernfo rbunde t ha r utvikle t seg til e r 
tvertimot en fo rening som er Ior svært 
meget ; den gå r i bresjen lar la ngs iktig og 
fo rnuftig bruk av na turressursene, .lar 
må tehold og nøkternhet oglor ansva rli g
het overfor ettertidens generasjoner r 

Allerede i 1948 sa den verdenskjente 
biologen, briten Julian Hu xley som da 
va r generaldirektør i UNESCO: «Popu
lation must be balanced against resources 
orcivilization will perish». Siden den ga ng 
har befolkningsproblemet bare ø kt og 
økt. F. N. har nå erklært å ret 1974 som 
«World Population Year» og generaldi
rektør Kurt Waldheim sier rett ut at det 
er umulig å tenke seg noen løsning på 
verdensproblemene uten å la hensyn til 
overbefolkningen. 

Her hjemme har heldigvis flere og flere 
sluttet seg til Naturvernforbundets syn i 
denne saken bl.a. forstår tydeligvis Aere 
av våre partier alvoret i situasjonen. Høy
res natur- og miljøvernkomite som nylig 
kom med sin innstilling, sier klart at ver
dens befolkning bør stabiliseres. «I di sse 
bestrebelser påhviler det de industrial i
serte land et særlig ansvar». Sosialistisk 
Folkeparti går også inn for stabilisering 
av folketallet. 

Bredo Bern/sen 
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NASJONALPARK 
MED BØLGEBLIKK 
STRID OM OPPSYNSHYTTE I GRESSAMOEN 

I Gressåmoen nasjonalpark i Nord
Trøndelag er for tiden under oppførelse 

en reisverkhytlemed bølgeblikktak. Hytta 
skal brukes av oppsynet og av folk som 
driver undersøkelser og registreringer i 
nasjonalparken. Miljøverndepartementet 
har utpekt området der hytta ligger, og 
videre godkjent utformingen og bevilget 
midler til oppføring av byggverket. 

Et av Naturvernforbundets medIem
rrier, Olav Bratland, skrev på vårparten 
et åpent brev til Snåsa skogforvaltning, 
gjengitt i «Trønderavisa», om saken. Han 
setter spørsmå lstegn ved nødvendigheten 
av å oppføre en ny hytte, og foreslår at 
man isteden tar Gressåmogården eller 
Gressåmosetra i bruk for oppsyn m.v. 
Bratland skrev bl.a. «[ følge Trønderavisa 
av 27/4 73, er undersøkelser i gang om 
helårsdrift av Gressåmogården, bl.a. på 
grunn av dens sto re verneverdi. Det synes 
da naturlig at Snåsa Skogforvaltning 
med Miljøverndepartementets midler 
her kunne bidra til dette vernetiltak ved 
å bruke gårdens muligheter som base 
for personalels virke i Nasjonalparken. 
Beliggenheten burde være ideell - og føl-

Fra Gress(/moen na.~ionalpark. Fola Dag 
Bergendahl. 

gelig sikres gårdsdriften en biinntekt 
samtidig som den uberørte natur skånes 
for inngrep av moderne teknisk karakter. 

Et annet a lternativer Gressåmosete
ren. D en er en uadskillelig del av gårdens 
historie, og var en del av eksistensmulig
hetene for Gressåmofolket fra gammel 
tid . J dag er seteren i ferd med å forfalle 
- til tross for at også den bør ha sto r ver
neverdi. - Som alternat iv til et øyenfal
lende hytteprosjekt i nasjonalparken , vil 
seteren - ved restaurering - oppfylle to 
av flere vektige formål ved at den ube
merket dekker et boligbehov og at for
målet med fredning av nasjonalparkens 
uberørte natur forblir utvilsomt.» 

Dette er helt i tråd med forbundets syn 
på bebyggelse i nasjonalparker. På vårt 
representantskapsmøte 25. mai i år ble 
«Almi nnelige bestemmelser for nasjonal
parker» (som bestemmelsene for de en
kelte nasjonalparkene i hovedsak bygger 
på) behandlet. Representantskapet fore
slå overfor Miljøverndepartementet bl.a. 
følgende tilføyelse i de alminnelige be
stemmeIsene: 

«Gamle naust, buer og andre bygninger 

av kulturhistorisk verdi bør restaureres. 
Antall nødvendige oppsynshytter inn
skrenkes til det minst mulige. Der det er 
mulig, skal man som oppsynshytter bruke 
eksisterende bygninger, fortrinnsvis res
taurerte buer o.l. av kullurhistorisk 
verdi.» 

Norge Naturvernforbund har henvendt 
seg til Miljøverndepartementet og anmo
det om en redegjørelse om hyttebyggin
gen i Sn[\sa. Andre reaksjoner er kommet 
fra den kommunale frilufts- og naturvern
nemnda i Snåsa, som har frarådet hytte
bygg i nasjonalparken, og fra Snåsa byg
ningsråd, som har bedt om at det må 
benyttes rundtømmer og torvtak. Som 
nevnt er hytta nå under oppførelse - i reis
verk og med bølgeblikk på taket. 

Etter a t byggearbeidet var satt i gang, 
skrev Bratland bl.a. følgende i brev til 
forbundet: Dessverre var det hele altså 
nytteløst. En s itter igjen med følelsen av 
at dette grenser til selvtekt eller at presti
sjehensyn har veiet tyngre enn hensynet 
til urørt og fredet natur. 

Selv om de omkringliggende husværer 
ikke kunne aksepteres så eier staten a ll 

grunn utenfor nasjonalparken, derfo r er 
det uforståelig at denne byggetillatelse ble 
gitt. 

Tar en de ytre forhold i betraktning 
sku lle disse tilsi at nasjonalparkens områ
der var hellig grunn. Her er a ll e tilstøt
ende dalfører flathogd eller er i ferd med 
og bli det. En må undres om denne av
skrelling av vegetasjonen er tilsiktet for 
og lette argumentasjonen for neddemning 
i neste omgang. Vassdragsvesenets planer 
ligger klare for dette området. 

De livsverdier en drar inn i parken for 
å finne. blir a llerede nå utvannet på veien 
dit , og yt terligere forringet av dette mo
derne byggverk inne i selve urskogen. Når 
en dertil vet at sterke krefter presser på 
for å få en bilveg gjennom nasjonalpark
en må en undres på hvilken verdibegreper 
det settes på fredet urørt natur, og hvad 
naturvern egentlig er.» ~ 

lator- ~ 

kalenderen 

1974 
går unna på løpende· bånd. Men vi har 
fremdeles en til deg også. 

Og vi er like glad over å selge den, 
som du vil bli for å få den. 

Bruk gjerne bestillingskupongen på 
siste side. 

T 
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110sete mulig, skal man som oppsynshytter bruke 

å rdens eksisterende bygninger, fortrinnsvis res


smulig taurerte buer o.l. av kulturhistorisk 

~ammel verdi.» 

forfalle Norge Naturvernforbund har henvendt 

to r ver seg til MiUøverndepartementet og anmo

yenfal det om en redegjø relse om hyttebyggin
en, vil gen i Snåsa. Andre reaksjoner er kommet 

fy lle to fra den kommunale friluft s- og naturvern
' n ube nemnda i Snåsa, som har frarådet hytte
a t for bygg i nasjona lpa rken, og fra Snåsa byg

)arkens ningsråd , som har bedt om at det må 
benyttes rundtømmer og torv tak. Som 

lets syn nevnt er hytta nå under o ppførelse - i reis
å vårt verk og med bølgeblikk på taket. 
å r ble Etter at byggearbeidet var satt i gang, 

lsjonal skrev Bratland bl.a. følgende i brev til 
de en forbundet: Dessverre var det hele altså 
bygger nytteløst. En sitter igjen med følelsen av 
t fore- at dette grenser til selvtekt eller at presti

et bl.a. sjehensyn har veie t tyngre enn hensynet 
ige be- til urørt og fredet natur. 

Selv om de omkringliggende husværer 
inger ikke kunne aksepteres så eier sta ten all 

grunn utenfor nasjonalparken , derfor er 
det uforståelig at denne byggetillatelse ble 
gitt. 

Tar en de ytre forhold i betraktning 
skulle disse tilsi at nasjonalparkens områ
der var hellig grunn. Her er alle tilstøt
ende dalfører fla thogd eller er i ferd med 
og bli det. En må undres om denne av
skrelling av vegetasjonen er tilsiktet for 
og lette argumentasjonen for neddemning 
i neste omgang. Vassdragsvesenets planer 
ligger klare for dette området. 

De livsverdier en drar inn i parken for 
å finne , blir a llerede nå utvannet på veien 
dit , og ytte rligere forringet av dette mo
derne byggverk inne i selve urskogen. Når 
en dertil vet at sterke krefter presser på 
for å få en bilveg gjennom nasjonalpark
en må en undres på hvilken verdibegreper 
det settes på fredet urørt natur, og hvad 
naturvern egentlig er.» .:a 

lIatur- ~ 

kalenderen 

1974 
går unna på løpende' bånd. Men vi har 
fremdeles en til deg også. 

Og vi er like glad over å selge den, 
som du vil bli for å få den. 

Bruk gjerne bestillingskupongen på 
siste side. 

Til hvilken pris? 


Knapt noen miljøverntilhenger ønsker 
total slutt på utbygging av industri og 
kraftverk. 

Men stadig Iler spør seg: 
Hvor mye skal vi betale i form av 

ødelagt natur og forsimplet livsmiljø? 
Hvor lenge kan vi fortsette med det nå
værende tempo i utbygging og ressurs
bruk? 

MILJØ-magasinet tar opp forutset
ningene for en annen utvikling. For skal 
vi få et samfunn i samsvar med lang
siktig og helhetlig bruk av naturressur
sene, må vi snu den nåværende ut
viklingen. [ brennpunktet står også 
spørsmålet om h~ordan vi kan hindre at 
det skapes menneskefiendtlige miljøer i 
asfalt og betong. 

MILJØ-magasinet legger vekt på å 
bringe rapporter om arbeidet til organi
sasjoner og aksjoner innen miljøvern. 

MILJØ-magasinet har i de første 5 nr. bl.a, 

hchandl et planene 0 111 sto rflyplass på øst

landet , atomkra ftverk i Norge, fi skerigren

sespørsmå let, ensid ige industris teder, se lv
berging, o lj esø l, vassd ragsutbygging, ar

beidsmiljø, bilismen ogjernbanens framtid , 
fuglebiotopene Øra ved Fredrikstad og 
Nordre øyern. 

MILJØ-m agas inet utgis av Pax Forl ag. 

Et års abonnement koster kr. 30. Send inn 
slippen eller brev med tilsvarende opplys

ninger. 

Jeg bes tiller 
O Abonnement MILJØ-magasinet (k r. 30) 

Siste nr. av bladet (k r. 6). 

Navn: 


Adresse: . 


Postnr. og -sted: 


Sendes til Pax Forlag, postboks 100, 

Sk øyen, Oslo 2. Postgironr. 20 1204. 
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Julen for døren . .. . . Noen du kjenner vil gjerne ha 

.... eller kanskje en plakat lator- ~ 
«PERLEUGLE»kalenderen eller

1974 «RÅDYRKALV» 

NB! Hvis De nødig vil klippe i tidsskriftet, blir vi minst like glade over å få 

bestillingen på annen måte! 


Til Norges N aturvernforbund , Postboks 8268 Hammersborg, Oslo l. -

Postgiro nr. 9460 - Bankgiro nr. 6001.05 .70835 


Jeg hes tiller med dette : 

eks. «Na turkalenderen 1974» it kr. 25. tils. kr .... . 
eks. mini-utstillingen «Sirkelen» it kr. 45 . » »..... 
eks. plakat «Perleugle» it kr. 17 .- » » 
eks. pla kat «Rådyrka lv» it kr. 17. » » 
eks. B. Berntsen : «Littera tur om na tu n> it kr. 16.- » » 
eks. ø. Dalland : «Finnmarksvidda- for hvem» å kr. 12.  » » 
eks. O. Skre : «Sur nedbøf) it kr. 13. » » 
eks. A .-J. Jansen: «Hvem gj ø r hva i natur- og miljø 

vernet» it kr. 72.- » » 
eks. medlemsnå l i sølv it kr. 5.  » » 
eks. medlemsnål i gull it kr. 15. » » 

Navn : 


Adresse : ... .. . . . . . . . . .. .... . . . . . . . . . . ....... . .. . . . .............. . . 


Poststed : . . .. .. . . .. . .. ... ... .... ... . . . . . ... . .. . . . ... . . ... . 


Det samlede beløp kr. ... ... sendes vedlagt i sjekk/sendes samtidig pr. bankgiro/ 

postgiro/ postanvisning (stryk det som ikke passer). 

Bes sendt i oppkrav. NBI Ved oppkravsbestilling kommer porto i tillegg. 


Som folk flest sliter 
NORGES 
NATURVERN
FORBUND 
med å få endene til 
å møtes - vår økonomi 
er ikke særlig 
storartet. 
Forbundets virksomhet 
med utgivelse og salg 
av publikasjoner m.v. 
er ingen stor og 
lukrativ forretning. 
Men den har i senere 
tid skaffet oss meget 
velkomne inntekter. 
Husk at når du kjøper 
en kalender eller en 
plakat du kan glede deg 
over - eller glede andre 
med - eller en bok 
som kan øke din inn
sikt i naturvernsaker 
betyr det også en 
verdifull støtte for 
forbundets arbeid. 
Studer våre egenannon
ser i dette nummeret 
av «Norsk Natur» 
finn noe som passer 
for deg, og la oss få din 
bestilling (bruk gjerne 
kupongen til venstre!) 

Litt 

Finnmarksvidda fare 

Vår nyeste publikasjon er Øystein Da l
lands «F in nmarksvidda - for hvem ?», 
der han gjør rede fo r planene om kraft
u tbyggi ng og for de pro bl emene som 
kn ytter seg til dette un ike na turområdets 
fremtid . En brenn aktuell bo k o m et brenn
ba rt tema. Illustre t med fo togra fi er og 
ka rt. 

Øystein Dalland : Finnmarksvidda -for 
hverrt ?48 sid er. Forma t A5. Pri s kr. 12,- . 
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Finnmarksvidda fare 

Vår nyeste publikasjon er Øystein Oal
lands «Fi nnmarksvidda - for hvem ?», 
der han gjø r rede for planene om kraft 
utbygging og for de probl emene som 
knytter seg til dette unike naturområdets 
fremtid. En brennaktuell bok om et brenn
bart tema. Illustre t med fotografier og 
kart. 

Øystein Dal/and: Finnmarksvidda - for 
hvem ?48 s ider. Format AS. Pris kr. 12,-. 

Det regner fortsatt svovel 
og den eneste veien til løsning, her som i 
andre naturvernsaker, er a t det reises en 
opinion. Men opinionen bør bygge på 
viten, og her er det anledning til å ori 
entere seg om problemene i forbindel se 
med sur nedbør, om årsaker og virk
ninger. Oddvar Skre: Sur nedbør. 50 sider. 
Format AS. Pris kr. 13,-. 

Litteratur om natur 


En a nnOlerl nalur vernbibliog r:lfi av Bredo Be rntsen 

:nnl 

Kilden til kildene 
for foredragshold ere, artikkelforfa tte re 
og alle andre som vil skaffe seg allsidig 
orientering om natur- og miljøvern , er 
en passende karakteristikk av Bredo 
Berntsens «Litteratur om natur». Biblio
grafien er an notert, det ~i l si at det ikke 
dreier seg om en snau bokliste, men en 
oversi k t der hver bok har fått en kort, 
orienterende omtale. 

Bredo Bern Isen : Litleratur om natur. 
96 sider. Format AS. Pris kr. 16,-. 

BESTILLINGS

KUPONG 


PÅ SIDE 128 


Hvorfor ikke 

«Hvem gjør hva . ? 


«Hvem gjør hva i natur- og miljøvernet?» 
har fått akkurat den fine mottagelsen vi 
ventet' Vi nøler ikke med å karakterisere 
den som et grunnleggende verk i natur
vernarbeidet i Norge. Boken presenterer 
300 norske organ isasjoner, inst it usjoner 
og bedrifter og deres befatning med natur
og miljøvern problemer. Uunnværlig for 
a lle som søker kontakter i naturvern· 
arbeidet. 

A /r inge lal1sen: Hvem gjør hva i natur· 
og miljø vernet ? 2S2 sider. Format A4. 
Pris kr. 72,-. 
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latur- ø 

kalenderen 

1974 
Når så du sist en måneds

kalender med bilder du vil 

gjemme på når 30 dager er 

gått? 

«Naturkalenderen 1974» er 

utgitt av Norges Naturvern

forbund og koster 25 kroner. 

Bestillingskupong på side 96. 


3000 medlemmer av 
forbundet har hittil 
kjøpt perleugla eller 
rådyrkalven. Har du også 
en ledig vegg? Bruk i 
tilfelle bestillings
kupongen på side 96. 
Pris kr. 17,- pr. stk. 


