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· DEN FØRSTE NATURBOKA 

NOE Å BEGYNNE MED 
er «Den første naturboka» av Segnes tam/ 

Helin - det første tiltak her i landet med 

sikte på å formidle enkel og grunn

leggende økologisk kunnskap til barn på 

de laveste skoletrinn. Fremstillingen byg

ger på tegn inger. 
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Men her er i alle fall en god begynnelse. 
Med utgivelsen av «ØKOLOGI» 
Norges Naturvernforbund gjøre sitt til å 
spre økologikunnskap i populær form til 
nest mulig. 

«ØKOLOGI», som er skrevet av Per
arvid Skoog, er tidligere utgitt i Sverige, 
Danmark og Finland , med stor suksess. 
Perw'vid Skoog.' Økologi. 48 sider. For
mat A5. Pris kr. 15.- . 

Noen venter 

på din jule

eller nyttårs

hilsen. 

Her er den! 


vil 

latur- t* 

kalenderen 

1975 Kr. 25,

NÅ KAN DU PYNTE DEG 

- eller bilen eller båten eller barnevognen 

eller bag 'en eller ryggsekken eller syk

kelen eller postkassen eller hva som helst 

med forbundets emblem. 

KLebemerker (stickers) selges i sett a4 stk. 

(2 stk. i glatt vinyl 10 cm diameter, 2 

stk. i satin c10th 3,8 cm) trykt i grønt og 

brunt kr. 10.-. 

Medlemsnål (9 x 9 mm) i gull kr. /5.-. 

Medlemsnål (9 x 9 mm) i sølv kr. 5.-. 
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FORBUD MOT ALT! 
I utkastet til ny jaktlov som Norges Naturvernforbund nylig har uttalt seg 

om, er det en stor og prinsipielt meget viktig nyhet: Utkastet forutsetter at 
lovens bærende prinsipp ska l være at praktisk talt alle ville pattedyr og fugler 
skal være fredet , og at arter so m man finner det forsvarlig å beskatte, uttrykkelig 
skal nevnes som unntak fra hovedregelen. Lignende grunnprinsipp for jaktlov
givningen har i flere år vært gjeldende i våre naboland, Danmark, Finland og 
Sverige. 

* 

l uttalelsen om lovutkastet har forbundet hatt innvendinger på flere punkter. 
Men det nye prinsippet - at alt vilt skal være fredet så lenge det ikke foreligger 
uttrykkelig unntak fra fredningen - hilser vi med største tilfredshet. 

En side av sa ken er de mer moralske aspekter: Et dyr skal ikke kunne avlives 
tilfeldig og etter forgodtbefinnende, men bare etter at alvorlige overveielser har 
godtgjort at det, alle forhold tatt i betraktning, er forsvarlig å avlive dyret eller 
beskatte arten. 

Men enda mer betydningsfullt er det nye jaktlovprinsippet når man ser det 
i videre perspektiv. Den grunnholdningen jaktlovutkastet bygger på, at «a lt er 
forbudt så lenge det ikke uttrykkelig er tillatt», bør gjøres gjeldende for all ut
nyttelse av nat urressurser og alle inngrep i naturen med tekniske eller kjemiske 
midler. 

* 

I og for seg er dette ikke noe nytt i norsk lovgivning. Vi har en rekke konse
sjonslover der prinsippet kommer mer eller mindre klart til uttrykk. Og det 
foreliggende utkast til lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er i stor 
utstrekning bygd på dette prinsippet. 

Noen vil kanskje hevde at en konsekvent gjennomføring av det nye prin
sippet i alt for høy grad vil berøre individets frihet. Til det er å si at den frihet 
noe n her måtte føle at de mister, er friheten til å utnytte samfunnsgoder på 
andres bekostning. Når det gjelder utnyttelsen av arealer og ressurser, altså 
menneskenes eksistensgrunnlag på denne kloden, er vi forlengst nådd fram til 
skjæ ringspunktet mellom de interesser som forfekter den enkeltes handlefrihet 
i øyeblikket, og samfunnets interesser på aller lengste sikt. J denne situasjon 
må vern og langsiktig bruk være et mål for all lovgivning som gjelder ressurs
utnyttelse. Dette målet kan bringes innen rekkevidde hvis vi får en ressurslov
givning som konsekvent fastslår at alt er forbudt - så lenge det ikke foreligger 
unntak fra forbudet. ø 

NYTT FRA STYRET 
Blant saker som styret i NNV nylig har 
behandlet, er Statskraftverkenes søk
nad om konsesjon for utbygging av 

Jotunheimen og Breheimen. 
Styret hevder i en uttalelse til Miljø
verndepartementet at det ikke bør tas 
standpunkt før om ti år, og at kon
sesjonssøknaden er mangelfull m.h.t. 
utredninger av ikke-teknisk art. Det 
må nedsettes et utvalg som skal gi 
en totalvurdering av areal- og res
sursdisponeringen i Jotunheimen/ Bre
heimen. Alle avgjørelser må utstå inn
til utvalgets innstilling foreligger. 

A vgiften på plastbæreposer 
må opprettholdes, fordi den vil bremse 
et betydelig sløseri og redusere forsøp
lingen av naturen. 

Utvalget til fremme av økonomisk 
energibruk (Industridepartementet) 
bør etter styrets oppfatning suppleres 
med en representant for Naturvern
forbundet, på linje med andre interes
seorganisasjoner som er representert. 

Beredskap mot akutt forurensning 
er utredet av Melbye-utvalget (Miljø
verndepartementet). I hovedsak gir 
NNV sin støtte til utvalget, men mener 
at det legger for stor vekt på olje i for
hold til andre forurensningskilder. NNV 
mener videre at det må opprettes en 
samlet beredskapsorganisasjon md opp
gave å redde menneskeliv og å verne 
det biologiske produksjonsgrunnlaget 
og materielle verdier mot enhver for
urensningsfare. Videre må det legges 
større vek t på forebyggende arbeid. 

«NORSK NATUR» Vi 
leggin 

SEKS GANGER lesern, 
redak~ 

I ARET å inni 
positi' 
parter 

Styret i Norges Naturvernforbund bedre 
har besluttet at den utadrettede in distri~ 

formasjonsvirksomheten skal ut gjern 
vides. Denne beslutningen inne du vil 
bærer bl.a. at «Norsk Natur» fra og innle 
med 1975 vil utkomme med seks om e 
nummer årlig . Selvf, 

Av økonomiske grunner går vi til alt vi 
en mindre teknisk omlegging, i det andre 
«Norsk Natur» heretter ikke vil ha innse 
separat omslag. Det vil si at om vurde 
slaget heretter vil bli trykt på samme en ytr 
papir som tidsskriftet forøvrig. korter 

Alt i alt vil omleggingen innebære Me 
en besparelse som gjør det økono vi vår 
misk mulig for oss å gå til hyppigere La os 
utgivelse av tidsskriftet  og der Da v 
med etterkomme et ønske som har Norg 

gjort seg stadig sterkere gjeldende i leven c 

senere år. 

INFLASJON I 

NATURVERN

INSPEKTØRER 

Under denne overskriften står det på 
side 92 i siste nummer av Norsk Natur 
at Norges vassdrags- og elektrisitets
vesen har opprettet fire nye stillinger 

som 
hver 
hevde 
på de 
misfo 

Det 
skaps 
direkt 
med 
at di. 
lands 
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NYTT FRA STYRET 
Blant saker som styret i NNV nylig har 
behandlet, er Statskraftverkenes søk
nad om konsesjon for utbygging av 

Jotunheimen og Breheimen. 
Styret hevder i en uttalelse til Miljø
verndepartementet at det ikke bør tas 
standpunkt før om ti år, og at kon
sesjonssøknaden er mangelfull m.h.t. 
utredninger av ikke-teknisk art. Det 
må nedsettes et utvalg som skal gi 
en totalvurdering av areal- og res
sursdisponeringen i Jotunheimen/Bre
heimen. Alle avgjørelser må utstå inn
til utvalgets innstilling foreligger. 

Avgiften på plast bæreposer 
må opprettholdes, fordi den vil bremse 
et betydelig sløseri og redusere forsøp
lingen av naturen. 

Utvalget til fremme av økonomisk 
energibruk (Industridepartementet) 
bør etter styrets oppfatning suppleres 
med en representant for Naturvern
forbundet, på linje med andre interes
seorganisasjoner som er representert. 

Beredskap mot akutt forurensning 
er utredet av Melbye-utvalget (Miljø
verndepartementet). I hovedsak gir 
NNV sin støtte til utvalget, men mener 
at det legger for stor vekt på olje i for
hold til andre forurensningskilder. NNV 
mener videre at det må opprettes en 
samlet beredskapsorganisasjon mdopp
gave å redde menneskeliv og å verne 
det biologiske produksjonsgrunnlaget 
og materielle verdier mot enhver for
urensningsfare. Videre må det legges 
større vekt på forebyggende arbeid. 

«NORSK NATUR» 

SEKS GANGER 

I ARET 

Styret i Norges Naturvernforbund 
har besluttet at den utadrettede in
formasjonsvirksomheten skal ut
vides. Denne beslutningen inne
bærer bl.a. at «Norsk Natur» fra og 
med 1975 vil utkomme med seks 
nummer årlig. 

Av økonomiske grunner går vi til 
en mindre teknisk omlegging, i det 
«Norsk Natur» heretter ikke vil ha 
separat omslag. Det vil si at om
slaget heretter vil bli trykt på samme 
papir som tidsskriftet forøvrig. 

Alt i alt vil omleggingen innebære 
en besparelse som gjør det økono
misk mulig for oss å gå til hyppigere 
utgivelse av tidsskriftet - og der
med etterkomme et ønske som har 
gjort seg stadig sterkere gjeldende i 
senere år. 

INFLASJON I 

NATURVERN

INSPEKTØRER 

U nder denne overskriften --står det på 
side 92 i siste nummer av Norsk Natur 
at Norges vassdrags- og elektrisitets
vesen har opprettet fire nye stillinger 

Vi tror ikke den tekniske om
leggingen vil bli særlig merkbar for 
leserne. Derimot håper vi at små 
redaksjonelle endringer som vi akter 
å innføre vil bli mer merkbare - i 
positiv retning! Men her er det to 
parter, for et av våre ønsker er en 
bedre kontakt med leserne og med 
distriktene. Med andre ord - vi vil 
gjerne høre fra nettopp deg, enten 
du vil gi uttrykk for din mening i et 
innlegg, eller du vil gi oss et tips 
om en sak du vil vi ska l ta opp. 
Selvfølgelig kan vi ikke garantere at 
alt vil komme på trykk. Som alle 
andre publikasjoner må også vi gjøre 
innsendte bidrag til gjenstand for 
vurdering. Og kanskje finner vi at 
en ytring blir bedre om den gjøres 
kortere. 

Med dette lille forbehold ønsker 
vi våre lesere velkommen til å skrive. 
La oss merke at vi har en leserkrets I 
Da vil leserne også få merke at 
Norges Naturvernforbund har et 
levende tidsskrift. 

Redaksjollen. 

som naturverninspektører, som skal ha 
hver sin landsdel so m virkefelt. Det 
hevdes videre at NVE ved valg av tittel 
på denne måten har invitert direkte til 
misforståelser og forvekslinger. 

Det er riktig at kontoret for land
skapspleie og naturvern ved Vassdrags
direktoratet i NVE har øket sin stab 
med fire personer. Det er videre riktig 
at disse skal virke og bo i hver sin 
landsdel. Det er imidlertid ikke riktig 

«VÅR JORD

DITT 

ANSVA R» I 

TRONDHEIM 

~~~; > 

Sør-Trøndelag Naturvern åpnet 25. 
september en utstilling i Vitenskaps
selskapets museum i Trondheim, under 
mottoet «Vår jord - ditt ansvar» . Ut
stillingen, som vil bli stående året ut, 
gir en glimrende oversikt over dagens 
natur- og miljøvernproblemer i videste 
forstand. Og ikke minst verdifull er 
den gjennomarbeidede utstillingskata
logen med fyldige tekster og illustra
sjoner fra utstillingen. 

[ forbindelse med utstillingen har 
Sør-Trøndelag Naturvern også utlyst 
en konkurranse for elever i ungdoms
skole og gymnas. Konkurransen går 
ut på å utforme en arbeidsoppgave 
som tar utgangspunkt i noen av de 
emner eller problemstillinger som pre
senteres på utstillingen. 

at de fire har fått naturverninspektør 
som tittel. Det har heller aldri vært på 
tale. Stillingene ble lyst ut under be
tegnelsen tilsynsrnedarbeidere. 

Vassd ragsdirektoratet, 15/ I 0-74 

H. Sperstad K. O. Hillestad 

Vår notis bygger på «Fædrelands. 
vennen », Kristiansand, som i en om
tale av de nye stillingene konsekvent 
brukte betegnelsen naturverninspektør. 
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Utenfor dørene - situasjonsbilde fra inngangen fil Verdens Befolkningskonferanse i Bucuresti. 

If'.c.~" ~ 
ARNE SELLÆG 

INNTRYKK FRA 

BEFOLKNINGSKONFERANSEN I BUCURESTI 

Hovedinntrykket man sitter igjen 
med etter å ha fulgt Verdens 

Befolkningskonferanse i Bucuresti i Ro
mania på nært hold, er at majoriteten 
av verdens nasjoner ikke anser befolk
ningseksplosjonen som det alvorligste 
problem verden står overfor. Man kan 
trykt si at konferansen ble et nederlag 
for dem som sterkest har talt familie
planleggingens sak, og pekt på hvilke 
alvorlige konsekvenser en fortsatt øk
ning av verdens befolkning vil få. Ma
joriteten av verdens regjeringer var ikke 

100 

villige til å underskrive på at befolk
ningsøkningen er roten til verdens elen
dighet. Først og fremst ble den urett
ferdige fordelingen av velstand pekt på 
som det viktigste problem verden står 
overfor. 

Det vil være galt å si at befolknings
aspektet fullstendig forsvant i de lange 
debatter om de generelle økonomiske 
forhold i verden. Selv om det var tider 
da enkelte delegater lurte på om man 
overhode var på en befolkningskonfe
ranse, men at det heller var en ny ut

~o~~ ••g
7« 

viklingskonferanse man deltok i. Når 
det særlig fra utviklingslandenes side 
ble lagt så sterk vekt på det generelle 
utviklingsaspektet fremfor å konsen
trere seg bare om befolkningsspørs
målet, skyldes det at de i den sterke 
betoningen av befolkningsproblemer, 
så et forsøk på å avspore det grunn
leggende problem: Hvordan minske 
kløften mellom verdens fattige og rike 
nasjoner. På forhånd har ikke erfar
ingene vært udelt gode overalt hvor det 
har vært drevet familieplanlegging og 

bevisst befolkningspolitikk. India er her 
et godt eksempel. Den virksomheten 
som de kapitalsterke, amerikanske 
familieplanleggingsselskapenesom Ford 
Foundation og Rockefeller Foundation 
har drevet, har da også bidratt til for
ståelig skepsis for hva den hvite og rike 
mann egentlig hadde til hensikt med 
sitt snakk om at folk i den fattige ver
den må begrense sitt antall, mens den 
rike mann selv fortsetter å øke både i 
antall og ikke minst i ressursforbruk. 

U-landenes representanter plen te der
for det var galt ikke å trekke inn de fak
torer som påvirker den økonomiske og 
sosiale utvikling i de fattige land. Som 
det ble sagt: Utvikling er det beste 
prevensjonsmiddel som finnes. Kravet 
om en «ny økonomisk orden» i verdens
samfunnet gikk igjen som en rød tråd 
i en rekke av utviklingslandenes inn
legg. Med dette mente de en rettferdig
ere fordeling av verdens rikdommer, 
som alt er nevnt, bedre priser på rå
varene, foredling av råvarene innen u
landene selv, større andel i de tekno
logiske kunnskaper, større overføringer 
fra i-land til u-land, og sist men ikke 
minst krav om sterke begrensninger av 
industrilandenes sløseri og forbruks
økning. Midt opp i alt dette så man på 
befolkningskontroll som ett aven hel 
rekke virkemidler. 

Som man hadde ventet på forhånd 
oppstod det mange forskjellige allianser 
på konferansen. Allerede fra start av 
markerte Argentina seg som det land 
som hadde tiltenkt seg oppgaven som 
konferansens enfant terrible. De krevde 
straks at utkastet til handlingsplan for 
befolkningsutviklingen i verden, slik 
det var utarbeidet på forhånd, måtte 
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viklingskonferanse man deltok i. Når 
det særlig fra utviklingslandenes side 
ble lagt så sterk vekt på det generelle 
utviklingsaspektet fremfor å kon sen
trere seg bare om befolkningsspørs
målet, skyldes det at de i den sterke 
betoningen av befolkningsproblemer, 
så et forsøk på å avspore det grunn
leggende problem: Hvordan minske 
kløften mellom verdens fattige og rike 
nasjoner. På forhånd har ikke erfar
ingene vært udelt gode overalt hvor det 
har vært drevet familieplanlegging og 

bevisst befolkningspolitikk. India er her 
et godt eksempel. Den virksomheten 
som de kapitalsterke, amerikanske 
familieplanleggingsselskapenesom Ford 
Foundation og Rockefeller Foundation 
har drevet, har da også bidratt til for
ståelig skepsis for hva den hvite og rike 
mann egentlig hadde til hensikt med 
sitt snakk om at folk i den fattige ver
den må begrense sitt antall, mens den 
rike mann selv fortsetter å øke både i 
antall og ikke minst i ressursforbruk. 

U-landenes representanter JTIente der
for det va r galt ikke å trekke inn de fak
torer som påvirker den økonomiske og 
sosiale utvikling i de fattige land. Som 
det ble sagt: Utvikling er det beste 
prevensjonsmiddel som finnes. Kravet 
om en «ny økonomisk orden» i verdens
samfunnet gikk igjen som en rød tråd 
i en rekke av utviklingslandenes inn
legg. Med dette mente de en rettferdig
ere fordeling av verdens rikdommer, 
som alt er nevnt, bedre priser på rå
varene, foredling av råvarene innen u
landene selv, større andel i de tekno
logiske kunnskaper, større overføringer 
fra i-land til u-land, og sist men ikke 
minst krav om sterke begrensninger av 
industrilandenes sløseri og forbruks
økning. Midt opp i alt dette så man på 
befolkningskontroll som ett aven hel 
rekke virkemidler. 

Som man hadde ventet på forhånd 
oppstod det mange forskjellige allianser 
på konferansen. Allerede fra start av 
markerte Argentina seg som det land 
som hadde tiltenkt seg oppgaven som 
konferansens enfant terrible. De krevde 
straks at utkastet til handlingsplan for 
befolkningsutviklingen i verden, slik 
det var utarbeidet på forhånd, måtte 

revideres ganske betraktelig. Ikke min
dre enn 89 endringsforslag kom argen
tinerne med, og de fikk etterhvert sterk 
støtte fra Vatikanet som også så det 
som en oppgave å hindre at det ble 
vedtatt noe som helst som kan bety at 
folketallet ikke stiger så sterkt lenger. 

Også andre stater hadde innvendin
ger. Spesielt spilte østblokkens repre
sentanter rollen som de reaksjonære på 
konferansen. De benektet konsekvent 
at det forelå noe befolkningsproblem, 
og ressurskrise og den slags ble avvist 
uten videre. De problemer verden strir 
med, er et økonomisk problem der den 
evige strid mellom arbeidere og kapital 
etter tradisjonell marxistisk oppskrift, 
er det vesentlige, var det standpunkt 
østblokken stod på. 

Folkerepublikken Kina hadde man 
på forhånd ventet seg mye av på grunn 
av de gode resultater landet har opp
nådd når det gjelder å stabilisere folke
tallet. På overflaten var det lite nytt å 
finne i kinesernes utsagn , men det vil 
ikke være riktig å hevde at kineserne 
fullstendig bagatelliserte befolknings
spørsmålet. De hevdet med stor konse
kvens at bare når folket selv vinner sin 
frihet, kan det bli tale om å begrense 
folkeøkningen. Og på det området har 
kineserne selv gjort underverker. 

Det var først og fremst de vestlige 
land sammen med en del asiatiske stater 
med India i spissen, som sterkest frem
holdt nødvendigheten av aktive tiltak 
for å begrense folketilveksten. Fra de 
fleste i-land ble det godtatt at befolk
ningsstabilisering ikke er noe som bare 
gjelder verdens fattige stater. I prin
sippet ble det likeså godtatt at verdens 
rike land ikke kan fortsette å bli stort 

rikere, altså at den eksponsielle veksten 
må stanses. På dette punktet spilte 
spesielt svenskene med sin glimrende 
delegasjonsleder, statssekretær Inga 
Thorson en meget aktiv ro.lle. Hun for
talte undertegnede at den svenske re
gjering nå holder på å utarbeide et pro
gram som tar sikte på å begrense veks
ten. At de industrialiserte land her står 
overfor oppgaver av enormt omfang, 
og problemer av så politisk følsom 
natur som vel tenkes kan, trenger vel 
knapt å nevnes. 

Etter langvarige møter der flere netter 
måtte tas til hjelp, kom de 132 statene 
på konferansen omsider fram til en 
handlingsplan som alle med unntak av 
Vatikanet var enig i. Sluttresultatet ble 
heldigvis ikke så tannløst som det en 
tid så ut til. Bergensning av folketil
veksten blir trukket fram som en viktig 
faktor, men aller viktigst understrekes 
utviklingen i de fattige land. 

Fra u-landenes side ble Bucuresti
konferansen bare betraktet som en del i 
den samlede strategien for å bedre de 
forholdene de lever under. UNCTAD
konferansene, den ekst raordinære ge
neralforsamling i FN i vå r om råvare
situasjonen og den kommende matvare
konferansen i Roma i november, er 
ledd i den samme strategi for å påvirke 
verden til å bli oppmerksomme på de 
fundamentale ulikheter man i dag har 
på kloden. 

Å påstå at befolkningsproblemet ble 
avfeid på Bucuresti-konferansen, vil 
være en gal konklusjon . Befolknings
problemet ble ikke bagatellisert, men 
at befolkningsproblemet er den alvor
ligste utfordring vi står overfor, ble 
klart avvist. ø 
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THOR LARSEN OG MAGNAR NORDERHAUG 

ISBJØRNEN 
En internasjonal verneavlale har sikret isbjørnen for f em dr. Foto Her/a Grøndahl. 

OM FORVALTNINGEN A 


Symbolet på Arktis. konfe 
Menneskets stadige ekspansjon er en Alask 
trussel mot tallrike dyrearter i vår tid. tante 
I noen områder har dette vært en grad Sovje 
vis og langsom prosess. Andre steder isbjør 
har det skjedd på få år. seg ti 

I 1945 forutså få at isbjørnen kunne te illl 
høre til de dyr som ville komme i fare sama 
sonen. Noen år etter begynte mennes siden 
kets teknisk/økonomiske ekspansjon i Fai 
Arktis for alvor. l 1960-årene fortsatte noen 
ekspansjonen med voldsom kraft, og taler. 
isbjørnen, symbolet på de hvite vill vikti 
marker, ble ført opp på den lange dystre som 
«røde» listen over Jordens truede arter. uten 

Truslene mot isbjørnen og dens livs og an 
miljø føl·te imidlertid også til intensivert på d 
forskning og naturvern innsats. Kaster 
vi i 1974 blikket tilbake på arbeidet med 
vern av isbjørnen, gir det et positivt 
bevis for at det nytter å handle,  om 
vi handler i tide. 

Isbjørnkonferansen i 1965 . 
.I kke bare i Norge, men også i de øvrige 
«isbjørn-nasjoner» ble søkel yset rettet 
mot isbjørnjakten og isbjørnens skjebne 
l 1965 lå den totale avskytning av is
bjørn i Arktis omkring [400-.1 500 in
di vider. 

l september dette år inviterte den 
amerikanske regjering til en ekspert
konferanse om isbjørnspørsmål. På 



OM FORVALTNINGEN AV EN TRUET DYREART 

hl. 
Symbolet på Arktis. konferansen, som fant sted i Fairbanks ternasjonale naturvernunion 
Menneskets stadige ekspansjon er en Alaska, møttes for første gang represen (lUeN). 
trussel mot tallrike dyrearter i vår tid. tanter for Danmark, Kanada, Norge, 5. Det er ønskelig at det inter
I noen områder har dette vært en grad Sovjetunionen og USA for å diskutere nasjonale isbjørnsamarbeidet 
vis og langsom prosess. Andre steder isbjørnen og de problemer som knyttet videreføres. 
har det skjedd på få år. seg til den. Denne konferansen marker

I 1945 forutså få at isbjørnen kunne te innledningen til det internasjonale Utviklingen 1965-1973. 
høre til de dyr som ville komme i fare samarbeidet omkring isbjørnen som Etter Fairbanks-konferansen kom det 
sonen. Noen år etter begYhte mennes siden kom i s tand . en positiv utvikling i det norske arbei
kets teknisk /økonomiske ekspansjon i Fairbankskonferansen førte ikke til det med isbjørnspørsmålet. Forsknings
Arktis for alvor. l 1960-årene fortsatte noen fo rm for bindende ved tak eller av innsatsen økte og ble mer systematisk. 
ekspansjonen med voldsom kraft, og taler. I første rekke var dette møtet Ikke minst kom samarbeidet mellom 
isbjørnen, symbolet på de hvite vi ll vikt ig fordi det sa mmenst ilte den viten Universitetet i Oslo og Norsk Polar
marker, ble ført opp på den lange dystre som da eksisterte om isbjørn, og dess institutt til å bet y mye på dette felt. 
«røde» listen over Jordens truede arter. uten utformet visse ge nerelle prinsipper Dette arbeidet kom gradvis i gang fra 

Truslene mot isbjørnen og dens livs og anbefalinger m.h.t. det videre arbeid 1966 og kulminerte i overvintringsek
miljø førte imidlertid også til intensivert p,\ dette felt: spedisjonen til Svalbard i 1968/89 . 
forskning og naturverninnsats. Kaster Samtidig skjedde gradvise endringer 
vi i 1974 blikket tilbake på arbeidet med l. Isbjørne n må betraktes som en i isbjørnforvaltningen. 1 1967 kom for
vern av isbjørnen, gir det et positivt internasjonal , sirkumpolar na bud mot bruk av snøskooter og fly til 
bevis for at det nytter å handle, - om turressurs. isbjørnjakt. I 1968 ble utkast til nye 
vi handler i tide. 2. D e berørte nasjoner bør ta isbjørnbestemmelser framlagt. Disse ble 

skritt til å beskytte isbjørnen vedtatt i 1970 og inneholdt blant annet: 
Isbjørnkonferansen i 1965. inntil en tidsmessig isbjørn for - Forbud mot isbjørnjakt uten 
Ikke bare i Norge, men også i de øvrige valtning, basert på vitenskape spesiell tillatelse. 
«isbjørn-nasjoner» ble søkelyset rettet li ge undersøkelser, kan iverk - Fastsettelse av årskvoter. 
mot isbjørnjakten og isbjørnens skjebne settes. - Forbud mot å drepe unger eller 
[ 1965 lå den totale avskytning av is 3. Unger og binner ledsaget av binner ledsaget av unger.
bjørn i Arktis omkring 1400-1500 in unger bør gis full beskyttelse. - Forbud mot selvskudd. 
divider. 4. H ver nasjon bør intensivere sin 

l september dette år inviterte den isbjørnforskn ing og utveksle is I 1970/71 økte interessen for oljeut
amerikanske regjering til en ekspert bjørninformasjoner med de øv mål på Kong Karls Land. Den gamle 
konferanse om isbjørnspørsmål. På rige nasjoner, gjennom den in- fredningen fra 1939 beskyttet isbjørnen 

~.. _.- - ----.. - ....--.. ...- _._...~.-'---_ ..
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, 
«Jeg tror ikke at noen større inter

nasjonale konflik ler vil bli løst for

di fem nasjoner møtes og enes om 

isbjørnens framtid. Jeg tror imid

lertid det er håp f or verdens ji-am

lid, så lenge mennesker fra fem 

nasjoner opplaes av å diskulere en 

dyrearts framlid. » 

S enator E. L. Barllett, Isbjørn

konferansen, Alaska, 1965. 


blere en rådgivende gruppe (<<Polar 
Bear Specialist Group») under sin kom
misjon for truele dyrearter. På dette 
møtet la deltagerne fram forsknings
result'ater og rapporterte om forand
ringer i jakt- og vernebestemmelsene 
siden 1965. I likhet med en rekke andre 
ekspertgrupper under 1UCN skulle is
bjørngruppen arbeide med felles opp
gaver og fremme anbefalinger om en 
mer forsvarlig forvaltning av isbjørn
bestanden. Mellom 1970 og 1972 hadde 
gruppen tre møter. Undersøkelsesme

mot jakt, men ikke dens miljø mot øde
leggelser. Resultatet ble en midlertidig 
fredning av Kong Karls Land som 
naturreservat (23. april 1971). 

Kritikken mot tu rist jakten på isbjørn 
økte stadig, og dette førte til et vedtak 
som i praksis stoppet denne virksom
heten fra sommeren 1972. Dette år ble 
dessuten et ytterst betydningsfullt ved
tak fattet: Isbjørnen på Svalbard ble 
totalfredet for 5 år fra og med sesongen 
1973/74 . 

I juli 1973 ble dessuten store deler av 
isbjørnens viktigste leveområder på 
Svalbard sikret ved opprettelsen av 3 
nasjonalparker og to store naturreser
vater på tilsammen 27 000-30 000 km 2 

(se Norsk Natur nr. 3/73). 

lueN og det internasjonale 
samarbeidet. 
Under Fairbanks-konferansen i 1965 
ble den internasjonale naturvernunio
nen (lUCN) bedt om å koordinere den 
videre isbjørnforskning og vernebe
strebeIsene. I 1968 inviterte IUCN is
bjørneksperter fra de fem arktiske 
nas. 'JOene til et møte i Sveits for å eta

toder og -teknikker ble standardisert, 
ble det utvekslet informasjoner og data 
og ulike arbeidsoppgaver ble fordelt . 
Flere av gruppens medlemmer deltok 
dessuten i sine kollegers feltprogram
mer i andre land. På denne måten fikk 
de et bedre innblikk i de enkelte lands 
problemer med forvaltning og vern av 
isbjørnen og dens livsmiljø. 

Isbjørnavtalen. 
En av de viktigste oppgavene IUCN's 
isbjørngruppe beskjeftiget seg med var 
ut a rbeidelsen av et utkast til en inter
nasjonal avtale for beskyttelse av is
bjørnen. På grunn av de mange for
skjelligartede jakt- og verneproblemer 
tok en først bare sikte på en avtale som 
ga isbjørnen beskyttelse i internasjonalt 
farvann. Høsten 1972 forelå således et 
slikt avtaleutkast som sirkulerte blant 
de fem lands myndigheter for uttalelse 
og vurdering. Samtlige nasjoner stilte 
seg positive til tanken om en slik avtale. 

Forvaltningene av isbjørnen 1925-60. 
Allerede i 1926, ett år etter at «Lov om 
Svalbard» var iverksatt, fremmet Adolf 
Hoel et omfattende forslag til jakt- og 

fredningsbestemmelser for Svalbard. I 
dette forslaget skisseres blant annet inn
deling av fangstfelter, oppgaveplikt m.v. 
men han antok videre at det ikke var 
noen betenkelighet ved å tillate uinn
skrenket isbjørnjakt i de fleste deler av 
Svalbard. 

I 930-årene medførte ingen større for
andring i holdningen til isbjørnen . I 
J939 ble det imidlertid iverksatt en 
fredning av isbjørnen på Kong Karls 
Land. Forslaget ble fremmet av Ishavs
komiteen i Tromsø og støttet av Lands
foreningen for Naturfredning i Norge. 

Krigsårene førte paradoksalt nok til 
en .bedring i isbjørnens kår. Fortsatt var 
den fred løst vilt, men etterstrebeIsen 
var liten. Fra 1945 tok overvintringen 
på Svalbard seg påny opp. Med det 
økte isbjørnavskytningen . 

Det tok likevel lang tid før den inten
siverte etterstrebeIsen fikk følger for 
lovverket. Først i 1955 kom nye jakt
bestemmelser for Svalbard (som bl.a . 
forbød bruk av gift, fotsakser ill.v.). I 
1957 kom så «Lov om fangst av is
bjørn.» Denne loven ga blant annet ret
ningslinjer for regulering av fangsten og 
fangstmetodene. Samme år ble den om
seggripende fangsten av levende isbjørn
unger forbudt, uten ved spesiell tillatel
se. I perioden 1946-57 ble hele 466 is
bjørnunger på denne måten fanget for 
salg til dyrehager (gjennomsnittlig 39 
unger pr. år). l tidsrommet 1958-1965 
var dette antallet redusert til totalt 15 
unger (ca. to unger i gjennomsnitt pr. 
år). 

Den totale isbjørnfangsten på Sval
bard har i dette århundrede vært be
tydelig. l tiden 1893-1908 ble det tatt 
gjennomsnittlig 415 isbjørn pr. år. Me1

lom 1924-1939 lå gjennomsnittet på kraftig 
355 i året. Etter 1945 varierte årsavskyt førte o 
ningen betydelig, fra 137-536 isbjørn. tillot f 

1965 
Utviklingen 1960-1965. unger 
l løpet av sekstiårene skjedde en merk under 
bar økning i naturverni1i teressen. Her Isbj 
i Norge ble blant annet v~r t ansvar med fangst 
hensyn til naturvernet på Svalbard Dette 
trukket fratn og debattert. Isbjørnen sto gende 
naturlig nok her i brennpunktet. I rundt, 
»Naturvern i Norge, 1961 » framhevet vintrin 
professor J. BUdel at isbjørnen var fangst 
sterkt truet på Svalbard. Andre røster 
tok også til orde i ulike artikler. Sam
tidig opplevde vi en stadig økende inter
esse for isbjørnjakt. Etterspørselen på 
skinn økte sterkt, og ga utslag i økende 
skinnpriser. l midten av femtiårene ble 
gode isbjørnskinn solgt for 300- 500 
kr. stykket. Ti år senere var prisene til 
oppkjøper fordobl et, og ferdig beredte 
skinn kostet flere tusen kroner. Likevel 
manglet det ikke på kjøpere. Ikke minst 
utenlandske turister sikret seg gjerne 
de skinnende, kremgule skinnene. 
Sportsjakten på isbjørn tok i Svalbard
området til i begynnelsen av 1950-år
ene, og etablerte seg etterhvert som en 
sikker og lønnsom virksomhet. For det 
meste var det to fartøyer som opererte 
med turist jakt i sommersesongen. Hvert 
fartøy tok med et halvt dusin turister og 
jegere, som mot god betaling fikk være 
med på ishavstur. Selv om det ikke var

" så stor andel av totalfangsten som ble 
tatt av disse jegerne, vakte denne jakten 

Isbjørnen kan i dag Irekkes fram som el av 
de få eksempler på al det nyller å arbeide 
for vern av truede dyrearIer. FolO Herta 
Grøndahl. 
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fredningsbestemmelser for Svalbard. I 
dette forslaget skisseres blant annet inn
deling av fangstfelter, oppgaveplikt m.v. 
men han antok videre at det ikke var 
noen betenkelighet ved å tillate uinn
skrenket isbjørnjakt i de fleste deler av 
Svalbard. 

1 930-årene medførte ingen større for
andring i holdningen til isbjørnen. I 
1939 ble det imidlertid iverksatt en 
fredning av isbjørnen på Kong Karls 
Land. Forslaget ble fremmet av Ishavs
komiteen i Tromsø og støttet av Lands
foreningen for Naturfredning i Norge. 

Krigsårene førte paradoksalt nok til 
en .bedring i isbjørnens kår. Fortsatt var 
den fredløst vilt, men etterstrebeIsen 
var liten . Fra 1945 tok overvintringen 
på Svalbard seg påny opp. Med det 
økte isbjørnavskytningen. 

Det tok likevel lang tid før den inten
siverte etterstrebeIsen fikk følger for 
lovverket. Først i 1955 kom nye jakt
bestemmelser for Svalbard (som bl.a. 
forbød bruk av gift, fotsakser m.v.). I 
1957 kom så «Lov om fangst av is
bjørn. » Denne loven ga blant annet ret
ningslinjer for regulering av fangsten og 
fangstmetodene. Samme år ble den om
seggripende fangsten av levende isbjørn
unger forbudt, uten ved spesiell tillatel
se. I perioden 1946-57 ble hele 466 is
bjørnunger på denne måten fanget for 
salg til dyrehager (gjennomsnittlig 39 
unger pr. år). I tidsrommet 1958-1965 
var dette antallet redusert til totalt 15 
unger (ca . to unger i gjennomsnitt pr. 
år). 

Den totale isbjørnfangsten på Sval
bard har i dette århundrede vært be
tydelig. I tiden 1893-1908 ble det tatt 
gjennomsnittlig 415 isbjørn pr. år. Mel

lom 1924-1939 lå gjennomsnittet på 
355 i året. Etter 1945 varierte årsavskyt
ningen betydelig, fra 137-536 isbjørn . 

Utviklingen 1960-1965. 
I løpet av sekstiårene skjedde en merk
bar økning i naturverni\1 teressen. Her 
i Norge ble blant annet vårt ansvar med 
hensyn til naturvernet på Svalbard 
trukket fram og debattert. Isbjørnen sto 
naturlig nok her i brennpunktet. I 
»Naturvern i Norge, 1961 » framhevet 
professor J. Blidel at isbjørnen var 
sterkt truet på Svalbard. Andre røster 
tok også til orde i ulike artikler. Sam
tidig opplevde vi en stadig økende inter
esse for isbjørnjakt. Etterspørselen på 
skinn økte sterkt, og ga utslag i økende 
skinnpriser. l midten av femtiårene ble 
gode isbjørnskinn solgt for 300- 500 
kr. stykket. Ti år senere var prisene til 
oppkjøper fordoblet , og ferdig beredte 
skinn kostet flere tusen kroner. Likevel 
manglet det ikke på kjøpere. Ikke minst 
utenlandske turister sikret seg gjerne 
de skinnende, kremgule skinnene. 
Sportsjakten på isbjørn tok i Svalbard
området til i begynnelsen av 1950-år
ene, og etablerte seg etterhvert som en 
sikker og lønnsom virksomhet. For det 
meste var det to fartøyer som opererte 
med turist jakt i sommersesongen. Hvert 
fartøy tok med et halvt dusin turi ster og 
jegere, som mot god betaling 'fikk være 
med på ishavstur. Selv om det ikke var 
så stor andel av totalfangsten som ble 
tatt av disse jegerne, vakte denne jakten 

Isbjørnen kan i dag trekkes fram SOlli el av 
de få eksempler på at det nytter å arbeide 
for vern av Truede dyrearter. Foto Herta 
Grøndahl. 

kraftig harme i vide kretser. Dette 
førte også (1963) til et vedtak som bare 
tillot felling aven isbjørn pr. turist. I 
1965 ble det dessuten forbudt å felle 
unger eller binner ledsaget av unger, 
under turistjakt. 

Isbjørnjakten i forbindelse med seI
fangst avtok fra midten av 1950-årene. 
Dette hang særlig sammen med avta
gende selfangst i Nordi sen (området 
rundt Svalbard). Til gjengjeld økte over
vintringsfangsten, idet overvintredende 
fa ngstfolk og besetningene på vær
stasjonene tok et stadig større a ntall 
bjørn . De fleste av disse ble tat t med 
selvskudd, og på enkelte plasser, som 
f.eks. Halvmåneøya, kunne to mann 
ta godt over hundre isbjørn i løpet av 
en vinter. 

Ved værstasjonene trakk nok også 
mulighetene for isbjørnfangst og en 
god ekstraskilling når folk søkte stilling. 
Vi opplevde dessuten a t noen forlot 
godt betalte stillinger hjemme i Norge 
for å gi seg fangstlivet i vold . [ perioden 
1960-1965 ble det på Svalbard skutt 
totalt 1519 isbjørn (d.v.s. gjennom
snittlig 304 pr. år). 

I 1965 var totalfangsten oppe i 435 

bjørn . Ikke minst sk innprisutviklingen 
var en årsak til dette . 

Med utviklingen av de mange mo
derne hjelpemidler var det lite å stille 
opp for den tidligere så suverene is
havskjempen. I gruvesamfunnene og 
andre steder tok man etterhvert snø
scooteren i bruk , og med den var det 
mulig å ta seg fram til områder der 
mennesket sjelden hadde satt sin fot. 

Med grovkalibrede våpen var det en 
relativt enkel sak å få bamsen overende. 
Det gjorde ikke saken lettere for is
bjørnen at den av natur er nysgjerrig. 
Og ante den uråd va r den oftest lett å 
innhente , for isbjørnen er ingen hurtig
løper, og en langsom svømmer som lett 
kan innhentes. 
Høsten 1973 inviterte Norge, ved Miljø
verndepartementet, til en konferanse i 
Oslo, som tok sikte på å drøfte og 
ferdigbehandle en avtale for beskyttelse 
av isbjørnen . Konferansen ble holdt 
13-15 november 1973. Det deltok re
presentanter fra alle de fem arktiske 
nasjoner. Etter noen hektiske disku
sjoner og drøftelser va r en internasjo
nal avtale om beskyttelse av isbjørnen 
et faktum. Avtalen vil i første omgang 



UTVIKLlNGSTRINN I 
DEN NORSKE 
ISBJ0RN
FORVALTNINGEN 
1920 Opprettelse av Svalbard- trak 

taten. 
1925 Iverksettelse av Lov om Sval

bard. 
1939 Jsbjørnfredning på Kong 

Karls land. 
1955 Nye jaktbestemmelser for 

Sva lbard. 
1957 Iverkse ttelse av Lov 0 111 fan g,t 

av isbjørn. 
1957 Forbud mot fangst av isbjørn

unger uten li sens. 
1963 Regul er ing av sa far i-jak ten 

(en isbjørn pr. turi st-jeger) . 
1965 	 Forbud III at fangst av un ger 

og binner med un ger under 
safa rijakt. 

1965 Avholdelse av den intern asjo
nale isbjørnkonferansen 
Alaska. 

1967 Forbud Illot bruk av snø
scooter og ny ved isbjørnjak t. 

1968 Framleggeise av utkast t il nye 
isbjørnbestemmelser. 

1970 Vedtak av nye isbjørnbestem
melser. 

197 1 Midl ert idig frednin g av K ong 
Karls Land som natul reser
vat. 

197 J. Ved tak om forbud mot safar i

jakt fra som meren 1972. 


1972 Vedta k 0111 to ta lfred ning av 

isbjørn for fe m år fra 1973/74 . 

1973 OPPI ett else av 3 nasjonal 
parker og 2 naturreserva ter pa 
Svalbard. 

1973 Enighet om internasjo nal 
«Avtale om vern av isbjørnen 
i Arktis». 

noen få u nn tak: Det skal være tillat t 
å felle isbj ørn for vitenska pelige formål. 

bjørnen i løpet av 1960-årene og fra m til 
iverksettelsen av den internasjonale is  DAGALI OG 

D et skal også være tillatt for lokale be bjørnavtalen i 1973 er interessa nt på 
folkningsgrupper å j akte isbjørn, når m er enn en måte. De viser ikke bare 
slik jakt er en etablert trad isjon og en 
del av deres li vs mø nster. En tenker her 

hvord a n opinionen forhold svis raskt 
k an mob ili se res (og tildels endre h o ld - KRAFT ELLER NATUR? 

i første rekk e på eskimoe ne og andre nin g) når det ska pes forståelse fo r at 
innfødte befo lk n in gsgrupper i Alaska, e n dy rea r t trues med ut ryddelse . De 
Kanada og Grønland. Lo ka lbefo lk viser også tegn til en ny årvåkenhet fra 
nin gen på Sva lba rd ka n ik ke påbe rope mynd ig hetenes s ide når det gje lder for
seg denne un ntaksregelen ford i det for  va ltnin gen av t ruete dyrearter. E n å r
u tsettes at e n ska l være av hengig av is  våkenhet so m raskere e nn t id ligere s lår 
bjørnen som ressurs (økonomisk eller ut i pi"a kti sk handling i form av lov
kulturelt) for å få an ledning t il å jakte. endringer, s tø tte til vitenskapelige un
D et gis også anledning til å felle isbjørn dersøke lse r (so m nødvendigvi s m å 
so m skader andre «livin g resources». danne grunnl age t fo r disse), opprette lse 
En tenker her først og fremst på kon av ve rn eom råde r m.v. At denn e {lr 

flikter som kan oppstå under se lfa ngs våkenhete n dessut en førte til et in te r 
v irk som het. Men fo r at av tale n ikke nasjon a lt , vitenskapel ig samarbe ide, og 
ska l uthules, heter de t også a t verd ien ut fra de tte et b inde nde avta leverk mel 
av eve ntuel le s kade bjø rn skal ti lfal le lom de berørte lan d al lerede 8 år etter 
det offent lige. 

Hva nå? 
I og med at den in ternasjona le verne

at isbjø rnp rob le met ble tatt opp in ter
nasjonalt , er kanskje mer overraskende. 
D ette bør kun ne taes so m et (ome nn 
beskjedent) tegn på ø k t erkjennelse for 

AV 
BOTTOLV 
H ELLELAND Valura. 

avtalen foreløpig bare gje lder for fem at m ange na tur- og miljøvernproblemer 
å r, betyr dette at hvert enkelt land må 
følge opp utviklin gen og studere virk

krever int ern asjonale løsninger. 
D en prosessen so m førte fram til L a det stå fast: Hardangervidda er 

eitt av hovudkapitla i norsk na tur. 

vatn, 
ikring 

ningene av avtalen. D ette er forøvrig vernet av isbjørnen har g it t nyttige er Så langt er det neppe noka use mje mel m.a. " 
også presise rt i av talen . Det s ie r seg faringer med hensy n til hvordan a r lom nordmenn flest. Nord-Europas funn 
selv a t det nå er vik ti g å skaffe t il veie be idet med andre truete arter bør kunn e stø rste høgfje ll svidde står for natur subalr 
nye informasjo ne r om bestandstetthet, gr ipes an. Is bjø rnen hadde imidlert id kva litetar som ikkje kan erstattast av beites 
utbredelse, vandringer og formering , det store fortrin n at den er e n s tor andre område. fedrift 
fo r at vi skal ha gr unnlag for å treffe 
nye, forsvarlige beslutninger om is 
bjørnbestanden etter at de første fem 

dyreart med betyde lig publikumsa pelI. 
Men på den la nge li ste n over truede 
dyrearter fin nes det mange som ikke er i 

J 
""=:.:::.; 

Hardangervidda dekkjer o m lag 
9000 km 2 og har ei gjennomsnittshøgd 
o.h. på 1100---1 200m. l vest stuper 

læger, 
nytta 

Det 
årene er gått. en slik heldi g st ill ing. Arbeidet med vern pla tået brat t ned i fjordane , i n o rd går sidall 

av disse a rtene kan imidlertid være like Bergens banen, i sør går riksvegen over teknis 
gjelde for fem år. Ifølge avtalen er is Erfaringene fra isbjørnarbeidet. viktig og ka n sette en da større krav til Haukelifje ll , og i aust endar Vidda mot områ, 
bjørnen beskyttet mot jakt i alle de ler Isbjørnen er en art som b le vernet før biologisk forskni ng, a llmennhetens inte  langstrekte dalfø re. s tykk, 
av Arktis (og ikke bare i internasjona lt det var fo r sent. D e forandringene som resse, myndighetens årvåkenhet og inter  Stikko rd for dette mekti ge fjellom det ne 
farvann som o pprinnel ig fo reslått), med har skjedd med hensyn til synet på is  nasjona lt samarbeide i tiden framover. r ådet er flate vidder, bratte nuta r, elvar, er lik~ 

ø 
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på is

bjørnen i løpet av I 960-årene og fram til 
iverksettelsen av den internasjonale is
bjørnavtalen i 1973 er interessant på 
mer enn en måte. De viser ikke bare 
hvordan opinionen forholdsvis raskt 
kan mobiliseres (og tildels endre hold
ning) når det skapes forst~lelse for at 
en dyreart trues med utryddelse. De 
viser også tegn til en ny årvåkenhet fra 
myndighetenes side når det gjelder for
valtningen av truete dyrearter. En år
våkenhet som raskere enn tidligere slår 
ut i praktisk handling i form av lov
endringer, støtte til vitenskapelige un
dersøkelser (som nødvendigvis må 
danne grunnlaget fcr disse), opprettelse 
av verneområder m.v. At denne år
våkenheten dessuten førte til et inter
nasjonalt, vitenskapelig samarbeide, og 
ut fra delte et bindende avtaleverk mel
lom de berørte land allerede 8 år etter 
at isbjørnprobleillet ble tatt opp inter
nasjonalt, er kanskje Iller overraskende. 
Delte bør kunne taes som et (omenn 
beskjedent) tegn på økt erkjennelse for 
at mange natur- og miljøvernproblemer 
krever internasjona le løsn inger. 

Den prosessen som førte fram til 
vernet av isbjørnen har gitt nyttige er
faringer med hensyn til hvordan ar
beidet med andre truete arter bør kunne 
gripes an. Isbjørnen hadde imidlertid 
det store fortrinn at den er en stor 
dyreart med betydelig publikumsapelI. 
Men på den lange listen over truede 
dyrearter finnes det mange som ikke er i 
en slik heldig stilling. Arbeidet med vern 
av disse artene kan imidlertid være like 
viktig og kan sette enda større krav til 
biologisk forSkning , allmennhetens inte
resse,myndighetens årvåkenhet og inter
nasjonalt samarbeide i tiden framover. 

ø 

DAGALI OG VElG 

- KRAFT ELLER NATUR? 

AV 
BOTTOLV 
HELLELAND 

La det stå fast: Hardangervidda er 
eitt av hovudkapitla i norsk natur. 

Så langt er det neppe noka usemje mel
lom nordmenn flest. Nord-Europas 
største høgfjellsvidde står for natur
kvalitetar som ikkje kan erstattast av 
andre område. 

Hardangervidda dekkjer om lag 
9000 km 2 og har ei gjennomsnittshøgd 
O.h. på I 100-1 200 m. I vest stuper 
platået bratt ned i fjordane, i nord går 
Bergensbanen, i sør går riksvegen over 
Haukelifjell, og i aust endar Vidda mot 
langstrekte dalføre. 

Stikkord for dette mektige fjellom
rådet er flate vidder, bratte nutar, elvar, 

Valurd/ossen Veig. 

vatn, snøfenner. Det er livsrom for 
ikring 100 fugleslag og 20 dyreslag, 
m.a. villrein og bever. Rike plantesam
funn finst mange stader, og einskilde 
subalpine arter veks berre her. Svære 
beitestrekningar har gjeve grunnlag for 
fedrift gjennom lange tider. Stølar, fe
Jæger, buer og hæve viser kor folk har 
nytta ut naturgoda. 

Det er meir enn eit halvt hundreår 
sidan Hardangervidda var intakt for 
tekniske inngrep. Veg og bane i rand
områda har ført teknologien eit godt 
stykke inn på Vidda og teke til å skipla 
det naturlege miljøet. Langt alvorlegare 
er likevel inngrepa etter dei mange vass

dragsreguleringane frå J9JO og fram
etter. Av større vassdrag er fylgjande 
meir eller mindre regulerte: Valldals
vatnet og tilgrensande elvar nord for 
Røldal, Tysso ved Tyssedal, Vendo ved 
Hovland, ein liten del av Veig vest for 
Nordmannslågen,Songa og tilgrensande 
elvar ved Tokke, Møsvatn, Mår og 
Imingvatnet. Dessutan er anleggsar
beidet i full gang i EidOord Nord-pro
sjektet, som skal regulera Bjoreio og til
grensande elvar, inkludert Vørings
fossen. Også Simadalselvi og Austdølo 
og Norddølo i Osa høy rer med i dette 
prosjektet. 

I Verneplanen for vassdrag (Sper
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stad-utvalet) var det m.a. gjort fram
legg om å verna Opo, Kinso, Veig og 
øvre delen av Numedalslågen (Dagali 
vassdraget). Berre dei to fyrste av desse 
vart va rig verna! dei andre skulle kon
sesjonshandsamast. Og no ligg konse
sjonssøknadene for Veig og Dagali 
falla på bordet. Dei kjem truleg opp til 
avgjerd i 1975. 

Denne avgjerda skjer på det politiske 
planet, dvs. i Stortinget. Men Stortinget 
må delvis byggja si oppfatning på fag
leg material. Ikkje berre NVE og kraft 
krevjande industri må få sin «informa
sjon » fram, også alle dei som verdset 
det uerstattelege naturmiljøet på Har
dangervidda må leggja fram sitt mate
rial. 

Nedanfor skal vi koma litt nærare 
inn på reguleringsplanane av Dagali 
falla og Veig. Dagali-falla, eller øvre 
delen av (Numedals-)Lågen, får vatn 
frå Nordmannslågen so m ligg inn mot 
vasskilet på Vidda, og frå Dragøyfjor
den inn mot Hardangerjøkulen. Vatnet 
frå nord og vest samlar seg i Ossjoren 
og renn derfrå gjennom Sæterdalen og 
ut i Pålsbufjorden. Nedbørsarealet av 
dette vassdraget omfattar så leis ein stor 
del av den midtre og nordeige delen av 
Vidda. Pålsbufjorden er regulert for 
Nore kraftverk, medan den nye konse
sjonssøknaden gjeld vassdraget lenger 
oppe. Lågen er den mest vassrike elva 
på Vidda. Dalføret har gode beite og 
godt klima, det er rikt på kulturminne 
og omfattar eit av dei områda på Vidd a 
som har flest dokumenterte verneverdi
ar. 

Konsesjonssøknaden til Buskerud 
kraftlag går i hovudsak ut på at Øvre 
Hein, Nedre Hein og H a lnefjorden blir 

demt opp til 1130 m.o.h., og dermed 
blir til ein 25 km lang sjø, og at Geit 
sjøen blir demt opp til 1131 m.o.h. 
Dette er hovudmagasina . I tillegg vert 
det teke va tn frå ei mengd sjøar som vil 
bli regulerte i større eller mindre grad 
(bl.a. Bjordalsvatnet, som vert regulert 
12 meter opp). 

Vatnet blir ført til kraftstasjon i vest
enden av Pålsbufjorden (Røyrtjern), og 
vil venteleg gje 800 Gwh i middel. Det 
er omlag I % av årsproduksjonen i 
Noreg (1973), eller med andre ord 
mindre enn den årlege auken i for
bruket (omkring 4 %) ! 

Kor stor denne utbygginga er, kan 
illustrerast ved at Hein vert tappa ut 
55 meter under høgste vasstand. Dette 
vil føra til at store strandsoner vert 
vaska ut. 

Ulempene ved denne reguleringa er 
såleis mange. Spesielt er det grunn til å 
peika på at store og verdfulle beiteom
råde vil verta øydelagde. Vida re er det 
fare for at villreinen kan verta ute
stengd frå 600000 dekar av det beste 
vinterbeitet på Vidda. Når spørsmålet 
om mennesket si framtid meir og meir 
gjeld auka matproduksjon gjennom 
sjølvberging, må ein tilleggja slike 
ulemper større vekt enn nokon gong. 

Veig er det andre store vassdraget 
som står i brennpunktet. Denne elva 
tek til søraust for Hårteigen og renn 
nokså beint mot nord til ho fell ned i 
den mektige Valurdsfossen i Eidfjord. 
Veigdalen vert rekna for ein av dei vak
raste dalane på Vestvidda. Medan Kin
sedalen er prega av brattlende og fosse
fall, er VeigdaJen open og uvanleg fro
dig. Som langs øvre delen av Lågen er 
det også her mange stølar som til dels 

har vore i drift heilt til det siste. Ei av 
beverstammene held til i Veigdalen. 
Elles er dalen eit viktig næringsområde 
for villreinen like etter kalvingstida. 

Konsesjonssøknaden for Veig går ut 
på oppdemming på Brandaleitet og 
kraftstasjon i Øvre Eidfjord. Dammen 
er planlagd 40-60 m høg og vil laga 
ein kunstig innsjø på 7 km 2 i Veigdalen. 
Erdalselvi og Busetevatnet pluss fleire 
sideeIvar er med i reguleringa . Årspro
duksjonen av Veig kraftverk vert rekna 
til 1280 Gwh . Utbygginga skal kosta 
ikring 400 mill. kr. 

Subsidiært søkjer Statskraftverka om 
å overføra vatnet frå Veig til Sysen
dammen i Eidfjord Nord. Då vil denne 
dammen måt ta byggja st 10m høgare 
enn e1les, tilsaman 66 m. Overføringa 
vil skje gjennom tunnell like nedanfor 
Brandaleite. Om lag halvveges, i Bera
støldalen, vil det verta ein svær stein
tipp. 

Jamvel om ei overføring av Veig er 
eit langt mindre øydeleggjande alterna
tiv frå naturvernsynspunkt enn separat 
utbygging, vil også ei slik utbygging 
føra til ei sterkt amputert Veig. An
leggsvegar og sår i landskapet vil ein 
ikkje kunna unngå. Dessutan vil den 
ville Valurdsfossen verta meir eller 
mindre turrlagd. Full utbygging av Veig 
vil redusera grunnlaget for ein saman
hangande nasjonalpark temmelegsterkt. 
Trass i dette går mange i Eidfjord inn 

'lo 

for å få vatnet i Veig ned i kraftstasjo
nen ved Eidfjordvatnet, m.a. for å s ikra 
laksen i Eio. Frå kompetent ha Id i Vass ..dragsvesenet har det vore sagt at laksen 
likevel kan sikrast tilgjenge til Eidfjord
vatnet ved at ein byggjer kunstige 
tresklar og ein liten dam i utlaupet. ~ 

JkkjeVERN 
kande

HARDANGERVIDDA Utby§ 
l 1970 startet Norges Naturvernjor ein br 
bund «Aksjon Hardangervidda», som mest 
fikk bred oppslutlling Fo mange hold. tungir 
En lIIzderskrijtkampanje gav 37000 forure 
enkeltullderskrijter, og politiske, ku/ energi 
ture/le og andre organisa.ljoner som tralise 
representerer et sam/et med/emstall folki 
på 600000 sluttet seg til ak.ljonell. 

1 år hal' Odda Natur- og Miljø Ressu 
vemforel/ing tall initiativet til en ny å stY 
kampanje. 30 personer Fa kommu laget 

nene omkring Hardangervidda s tc/r Kraft 
for oppropet, SOI1l er gjengitt neden ei ko 

jar. Hittil har over 7000 skrevet er of 

under. De .\'om er interesser! i å slutte nedga 

seg til oppropet kall henvende seg til etter 

Odda Natllr- og Miljol'ernjorening, sjonel 

5750 Odda. skog 
Røyn* 

Lat oss gå inn for å verna Nord land , 

Europas størs te høgfjellsområde. med 

Villreinstamma på Vidda står i fare vert 

om Dagali-falla og Veig vert ut utby 

bygde. Viktige vinterbeite og kalv
ingsområde vert øydelagde ved ei Ei gr 

naturutbygging. 

l Veigdalen finst den høgstlig
 sjona 

Dagagjande beverstamma l Europa. 
tiIkVidda er i det heile eit eineståande 
I storområde for dyre- og planteliv i høg
for vfjellet. Det er også ein viktig mat
flestereserve for bygdene ikring. Det 
draggjeld m.a. jakt, fiske, beitehald og 
planstøl ing. 

og
Vi har plikt til å ta vare på dette v 

området for framtidige genera mon 
Tras"sjonar. 
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har vore i drift heilt til det siste. Ei av 
beverstammene held til i Veigdalen. 
Elles er dalen eit viktig næringsområde 
for villreinen like etter kalvingstida. 

Konsesjonssøknaden for Veig går ut 
på oppdemming på Brandaleitet og 
kraftstasjon i Øvre Eidfjord . Dammen 
er plan lagd 40-60 m høg og vil laga 
ein kunstig innsjø på 7 km 2 i Veigdalen . 
Erdalselvi og Busetevatnet pluss fleire 
sideeivar er med i reguleringa. Årspro
duksjonen av Veig kraftverk vert rekna 
til 1280 Gwh. Utbygginga skal kosta 
ikring 400 mill. kr. 

Subsidiært søkjer Statskraftverka om 
å overføra vatnet frå Veig til Sysen
dammen i EidDord Nord. Då vil denne 
dammen måtta byggja st 10 m høgare 
enn elles, tilsaman 66 m. Overføringa 
vil skje gjennom tunnell like nedanfor 
Brandaleite. Om lag halvveges, i Bera
støldalen , vil det verta ein svær stein
tipp. 

Jamvel om ei overføring av Veig er 
eit langt mindre øydeleggjande alterna
tiv frå naturvernsynspunkt enn separat 
utbyggi ng, vil også ei slik utbygging 
føra til ei sterkt amputert Veig. An
leggsvegar og sår i landskapet vil ein 
ikkje kunna unngå. Dessutan vil den 
ville Valurdsfossen verta meir eller 
mindre turrlagd. Full utbygging av Veig 
vil redusera grunnlaget for ein saman
hangande nasjonalpark temmeleg sterkt. 
Trass i dette går mange i Eidfjord inn 
for å få vat net i Veig ned i kraftstasjo
nen ved EidOordvatnel, m.a. for å sikra 
laksen i Eio. Frå kompetent ha Id i Vass
dragsvese net har det vore sagt at laksen 
likevel kan sikrast tilgjenge til Eidfjord
vatnet ved at ein byggjer kunstige 
tresklar og ein liten dam i utlaupet. ff 

VERN 
HARDANGERVIDDA 
J 1970 startet Norges Naturvernfor
bund «Aksjon Hardangervidda», som 
fikk bred oppsll/I n ing Fa mange hold. 
En underskrijikampanje gav 37000 
enkeLtundersk rifler, og poliliske, kul
turelle og andre organisasjoner som 
representerer el samlet medlemstall 
på 600000 stullet seg til aksjonen. 

1 år har Odda Natur- og Mifjø
vemforening lort inilialivel lil en ny 
kall/panje. 30 personer fra kommu
nene omkring Hardallgervidda står 
for oppropel, som er gjengil/ neden
jar. Hillif har over 7000 skrevet 
under. De som er inleressert i å sIl/lie 
seg lil oppropet kan hen vende seg lil 
Odda Nalur- og Miljøvernforening, 
5750 Odda. 

* 
Lat oss gå inn for å verna Nord
Europas største høgfjellsområde. 
Villreinstamma på Vidda står i fare 
om Dagali -falla og Veig vert ut
bygde. Viktige vin terbeite og kalv
ingsområde vert øydelagde ved ei 
utbygging. 

I Veigdalen finst den høgst li g
gja nde beverstamma l Europa. 
Vidda er i det hei le eit eineståande 
område for dyre- og planteli v i høg
fjellet. Det er også ein viktig mat
reserve for bygdene ikrin g. Det 
gjeld m.a. jakt, fiske, beiteha ld og 
støl in g. 

Vi har plikt til å ta vare på dette 
området for framtidige genera
sjonar. 

Jkkje meir utbygging av kraftslu
kande og forureinsande storindustri. 
Utbygging av vasskraft er i seg sjølv 
ein bra måte å skaffa energi på, men 
mest halvdelen av krafta går til 
tungi ndustri som i stor grad har 
forureinsande produksjon. Norsk 
energipolitikk i dag fører til sen
tra lisering av kapital og til av
folk ing av bygdene. 

Ressursane på Vidda må nyltast til 
å styrkja det lokale næringsgrunn
laget og auka sjølvberginga i landet. 
Kraft utbygg inga fører so m regel til 
ei kortvarig anleggstid . Resultatet 
er o fte kommunal gjeld og sterk 
nedgang i det loka le arbeidsli vet 
elter at an leggstida er slu tt. T rad i
sjonelle næringar som jordbruk, 
skogbruk og fiske går sterkt tilbake. 
Røy nsler frå Tokke, Røldal, Aur
land , Tafjord og fl. viser at vanskar 
med øko nomi og sysselsetjing ikkje 
vert løyste på lang sikt ved kraft
utbygging. 

Ei grundig utgreiing om fylgjene for 
naturmiljø, lokalt næringsliv og na
sjonal økonomi må leggjast fram før 
Dagali-falla og Veig vert tekne opp 
til konsesjonshandsaming. 
I stortingsdebatten om Verner.>lanen 
fo r vassdrag vå ren 1973 gjekk dei 
fl este talarane inn for a t alle vass
drag so m va rt tek ne ut or Verne
planen måtte få ei gru ndig utgreiing 
og vurderi ng av ulemper og føre
monar før konsesjonshandsaming. 
Trass i fteire krav, m.a. frå Odda 

nat ur- og miljøvernforening, om 
dette, føreligg det enno ikkje noka 
samla gransking av konsekvensane 
ved utbygging og regulering av 
Dagali-falla og Veig. 

Det at utbyggjarinteressene legg 
fram 2- 3--4 ulike alternativ for 
utbygging, er ikkje nok o vederlag 
for ei slik gransk ing. 

Vi står i fare for ein hestehandel 
mellom Daga li og Veig ved at Vass
dragsvesenet set dei to vassdraga 
opp mot kvarandre. Dei er like 
verneverdige og like verdfulle. Vi 
må verr.a om båe. 

Vern om Dagali og Veig 

Vern 0/11 Hardangervidda. 


* 
- IKKJE MEIR UTBYGGING 

AV VASSDRAG TIL KRAFT
SLUKANDE OG FOR
UREINSANDE STOR
INDUSTRI 

RESSURSANE PÅ VIDDA 
MÅ NYTTAST TIL Å 
STYRKJA DET LOKALE 
NÆRINGSGRUNNLAGET 
OG TIL Å AUKA SJØLV
BERGINGA I LANDET 

- EI GRUNDIG UTGREffNG 
OM FYLGJENE FOR 
NATURMILJØ OG LOKALT 
NÆRINGSLIV/NASJONAL 
ØKONOMI FØR DET VERT 
KONSESJONSHAND
SAMING A V FLEIRE VASS
DRAG 

VERN OM DAGALI OG VElG 
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AfS NORSK LECA OG 

NORDRE 0YERE N 

NATURRESERVAT 

ET NYTT 
NATURVERN

NEDERLAG? 


AV 

BREDO BERNTSEN 

I J969 utarbeidet naturvern inspek
tøren en liste over verneverd ige om

råder og forekomster i Norge. På denne 
li sten sto bl.a. oppført området Nordre 
0yeren - spesielt kjen t for et rikt 
fugleliv. Rundt 200 forskjellige fugle
arter er observert og ikke mindre enn 
500 sva ner er sett på en gang i trekk
tiden. Våtmarksarealene i vårt land 
og i Europa ellers - er sterkt truet og 
det er helt avgjørende for mange slags 
trekkfugl at store og næringsrike raste
plasser bevares langs trekkrutene. Våt
marksområdet i Nordre 0yeren er 
spesielt viktig i denne sammenheng 
fordi det li gger som et knutepunkt for 
de naturli ge trekkveier i Glommavass
draget og OsloOord-distriktet. Sammen 
med Prestrødkilen ved Tønsberg, 0ra
området ved Fredrikstad og Akersvika 
ved Ha mar er Nordre 0yeren med det 
spesielt viktige Svellet blant de sentrale 
rasteplasser for trekkende våtmarksfugl 

i Norge . Men også ved an dre sjeldent 
rike naturkva lit eter utmerker området 
seg. Av de 30 fersk vannsfiskene her til 
lands Annes ikke mindre enn 23. Hele 
den nordre delen av 0yeren med Svellet 
er oppført i det såka lte prosjekt A Q UA 's 
liste over forslag til vannforekomster av 
naturvitenskapelig verdi. Tilsammen 
utgjør fugl og Ask med de laverestående 
dyrene i vannet og plantene og se lve 
van nmassene og sedimentene et sjeldent 
frodig og verd ifullt økosystem. 

Tross naturverninspektørens liste 
over verneverdige områder i Norge var 
kjent innen Rælingen kommune fikk 
bedriften AfS Norsk Leca byggetillatel
se for et n ytt fabrikkanlegg ved Årnes
tangen - nærmere bestemt ved Snek
kervika. Sommeren 1971 ble det ansatt 
en naturvernkonsulent for Akerhus 
fylke. H an fikk rede på Leca-planene 
og skreven redegjørelse om våta reale
nes verdi til kommunen, bedriften og 

departementene. Men tillatel se ble gitt 
og bygging ble satt i gang høsten 1971. 

Bedriftens fabrikkanlegg var på det 
nærmeste ferdigbygget da søknader om 
utslipp til luft og vann ble sendt hen
holdsvis Røykskaderådet og Statens 
Vann- og Avløpskontor. (Idag: Statens 
Forurensningstilsyn). På denne tiden 
begynte Leca for første gang å møte 
motstand. Lokalavisene skrev om saken 
og personer, foreninger og nemnder i 
forskjellige kommuner blåste i basunen 
da det ble klart hvor store forurens
ninger som kunne ventes - nemlig bl.a. 
svære mengder av svoveldioksyd og 
støvpartik ler. Blant de mange grupper 
og orga nisasjoner som reagerte sterkt 
på en slik framferd i særs verneverdig 
natur var 0stlandske Naturvernfore
ning. 0NV gikk i april 1972 mot at 
konsesjon for utslipp ti l luft og vann for 
et I. byggetrinn ble gitt. Man henledet 
oppmerksomheten mot den uforsvar

11 

... 

lige saksbehandlingen ved at byggetil
latelse ble gitt før søknad om utslipp 
til luft og vann var behandlet av de 
rette instanser. 

Da utslippstillatel se fra Statens Vann
og Avløpskontor og Røykskaderådet 
a llikevel forelå, fa nt 0NV det nød
vendig å anke saken for Miljøvernde
partementet uten at anken ble tatt til 
følge. Bakgrunnen for tillatelsen var 
bedriftens massi ve press på myndig
hetene - ved å framheve de svære in
vesteringer og de mange ansatte. Bl.a. 
ble bedriftens I . byggetrinn fullført og 
det ble ansatt 40 mann ved bedriften. 
Disse ble gflende og ven te pfi at produk
sjo nen sku ll e begynne. 

Mo/s/åellde side: Lecas olllegg ved Nordre 
øyeren i dag. F% Morgan Andersen. Neden
/or: Fabrikk omrciJe/ skravert. 
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lige saksbehandlingen ved at byggetil
latelse ble gitt før søknad om utslipp 
til luft og va nn var behandlet av de 
rette instanser. 

Da utslippstillatel se fra Statens Vann
og Avløpskontor og Røykskaderådet 
allikevel forelå , fant ØNV det nød
vendig å anke saken for Miljøvernde
partementet uten at anken ble tatt til 
følge. Bakgrunnen for tillatelsen var 
bedriftens massive press på myndig
hetene - ved å framheve de svære in
vesteringer og de mange ansatte. Bl.a. 
ble bedriftens I. bygget rinn fullført og 
det ble ansatt 40 mann ved bedriften. 
Disse ble gående og vente på at produk 
sjonen skulle begynne. 

krotsteiende side: Leeas an/egg ved Nordre 
øyerelI i dag . Foto iV/orgoll Al1dersel1. Nedel1
/ or: F{[brikkomi"ci~/el ski"CIverl. 

-

",""'OM ( " 

\.-~~ ,,~~ \'....... 	 --~ 
'~~~irr--- '~ 
~'-

'AU'"G 

I. 	 Jltsu",O'\ ~"Hlil 

.\ 	 I'~ 
.

'] /~oo~
-',;A 	 ; 

\ tt~ \~... 	 ~~ 

~ 'o, 
' 0 ~--'<-

12. januar 1973 fikk Leca tillatelse til 
å sette i gang produksjonen med den 
første ovnen og med en tillatelse for to 
år. Rensekravene fra Miljøverndeparte
mentet ble relativt strenge - men føl
gene for omgivelsene er alvorlige nok 
fordi omtrent 100 tonn svoveldioksyd 
tillates s luppet ut foruten adskillige 
tonn med støv og utslipp til vann. Ut
over dette innebærer selvsagt bedriften 
og uttaket av leire (som danner .basis 
for produksjonen) et kjedelig inngrep i 
landskapet. For det sosiale miljø får 
også en økende trafikk gjennom telt 
bebygge lsen uheldige konsekvenser. 

Det som har skjedd siden med inn
sjøen er at verneinteressene er ytter
ligere 	 belagt. Et omfattende verne
forslag 	om en biotopfredning i form 
av naturreservat som er det strengeste 
aktuelle fredningstiltak med hjemmel i 
naturvernloven, er utarbeidet av natur
vern kon su lenten. Forslaget omfatter 
hele det verneverdige området i Nordre 
øyeren med Svellet og Merkja. Arealet 
utgjør 63 km 2 hvorav ca. 8 km2 er land
areal. 	 Miljøverndepartementet fattet . 
allerede 10. oktober 1973 vedtak om 
midlertidig fuglelivsfredning i området. 
Forslaget om naturreservat er nå over
sendt Miljøverndepar tementet av Fyl
kesmannen i Oslo og Akershus som i 
s in uttalelse gir uttrykk for at natur
reservate t bør søkes opprettet med en 
avgrensning som i store trekk svarer til 
forslaget fra konsulenten. 

På denne bakgrunn må man så se på 
Lecas søknad om å få sette i gang 
byggetrinn nr. 2 med en ny ovn. Be
driften har forøvrig lenge før tillatelse 
er gitt anskaffet ovn nr. 2 fra Vest
Tyskland I Konsekvensene av dette er 

nye svoveldioksydmengder, nye støv
mengder og mere utslipp til vann. Det 
er spesielt uhyggelig at nye tonn av 
svoveldioksyd (mellom 100 og 200 tonn 
i året) skal få velte ut av pipene kloss 
oppi Akershus' antakelig viktigste 
naturreservat. Få naturvernproblemer 
er mere diskutert i dag enn nettopp for
suringen av jord og vann. Tross dette 
ble det gitt tillatelse av Statens For
urensningst ilsyn til byggetrinn nr. 2. 
SFT begrunner tillatelsen med bl.a. 
positiv uttalelse avgitt av Statens Natur
vernråd. Nå s tilte Naturvernrådet kun 
strenge krav om rensetiltak og unnlot 
å ta den nødvendige helhetsvurdering. 
R ådet vurderte f.eks. ikke den areal
messige utvidelse av bedriften og den 
dominerende plassering den vil få i for
hold til det påtenkte naturreservat. Det 
gjorde derimot Akershus Fylkesfrilufts
nemnd som også pekte på støy og tra
fikk i tilknytning til virksomheten: 
«Alt i alt er Akershus Fylkesfrilufts
nemnd betenkt over de store utvidelses
planene. Nemnda mener at søkeren 
burde respektere myndighetenes råd 
om å finne andre områder for en even
tuell utvidelse av produksjonen da det 
i 1973 ble gitt konsesjon for prøvedrift 
av l. byggetrinn». 

Østlandske Naturvernforening har 
sluttet opp om Fylkesfriluftsnemndas 
uttalel se i foreningens anke til Miljø
verndepartementet i september 1974, 
hvor det bl.a. påpekes at det er selve 
utvidelsen av AlS Norsk Lecas fabrikk 
på Årnestangen som er problemet: 
»Det er tragisk at dette skal få lov til 
å skje tett inntil et framtidig natur
reservat av så høy verneverdi som 
Nordre 	0yeren». 
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departementene. Men tillatelse ble gitt 
og bygging ble satt i gang høsten 1971. 

Bedriftens fabrikkanlegg var på det 
nærmeste ferdigbygget da søknader om 
utslipp til luft og vann ble sendt hen
holdsvis Røykskaderådet og Statens 
Vann- og Avløpskontor. (Idag: Statens 
Forurensningstilsyn). På denne tiden 
begyn te Leca for første gang å møte 
motstand. Lokalavisene skrev om saken 
og personer, foreninger og nemnder i 
forskjellige kommuner blåste i basunen 
da det ble klart hvor store forurens
ninger som kunne ventes - nemlig bl.a. 
svære mengder av svoveldioksyd og 
støvpartikler. Blant de mange grupper 
og organisasjoner som reagerte sterkt 
på en slik framferd i særs verneverdig 
natur var Østlandske Naturvernfore
ning. ØNV gikk i april 1972 mot at 
konsesjon for utslipp til luft og vann for 
et l. byggetrinn ble gitt. Man henledet 
oppmerksomheten mot den uforsvar , 
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BØTER ER DRIFTSOMKOSTNINGER I 
INTERNASJONAL FUGLEHANDEL 

AV 

ROGER ENGVIK 

Det er ikke aktuelt å skjerpe straffe Også i et brev til Zoologisk Museum fugleartene hos oss har en siste skanse. 
best em melsene når det gjelder i Oslo sier statsadvokat Flornes a t man D et er ikke vanskelig å få avsetning på 

ulovlig jakt på fredede og sjeldne fugler foreløpig ikke finner grunn til overfor sjeldne egg , fugleskinn eller rovfugler. 
og deres egg. Dette s ier statsadvokat Miljøverndepart ementet å foreslå lov Det siste tilfellet av ulovlig eggsank
Magnar nomes i et int ervju med Sunn endring med henblikk på å få en høyere ing hadde man i Finnmark siste sommer 
mørsposten. Fremdeles vil en gå ut fra strafferamme. Straffebudet for egg Tre østerrikere og en tysker ble inn
strarTelovens paragraf 27, som sier at røverier finnes i jaktlovens paragraf 62. brak t til Vadsø politikammer med en 
man ved fas tsettelsen at bøter skal ta Strafferam men er bø ter eller fen gsel i samling på 310 egg. Der va r mange 
hensyn til blant annet lovbryterens for inntil 90 dager, nå r forholdet ikke ram sjeldenheter, blant annet 7 egg fra 
mue og innt ek t. mes av st rengere straffebud. J vis~e til lappfiskand. Videre hadde eggtyvene 

Den danske riksadvokaten har offent feller kan muligen s tvyeri- og skade J 9 fjellvåkegg, JO dvergfalkegg og egg 
liggjort en liste som angir beløp man verkbestem melsene brukes. av smålom og s torlom. Det var tydelig 
må betale i bot for å felle fugleverdenens Statsadvokaten vil ikke karakterisere at karene visste hva de var ute etter. 
sjeldenheter. Flornes s ier til Sunnmørs eggsam iing som en forbrytelse. Po litiet Utlendingene fikk 500 kroner i bot 
pos ten at en s lik ordning ikke vil kom vil derfor behandle slike tilfell er som hver. De kunne ikke betale, så kravene 
me på tale i Norge - et slikt straffe forseel ser, enda det er snakk om pro ble ettersendt. Etter en telefonsamtale 
utmålingssystem er man gå tt bort fra fesjon el le trofejegere som gjør store med Vadsø politikammer har jeg inn
her i landet . penger på fuglearter som fra før har trykk av at politiet er overrasket over at 

Det er en kjent sak a t de nordiske problemer med å overleve. det nå er begynt å komme små pengebe
land stadig blir hjemsøkt av egg De internasjonale forretningsfolkene løp fra østerrikerne. Norge har nemlig 
samlere, falkonerer og preparanter, som hand ler ulovlig med sjeldne egg, ingen avtale med Østerrike o m inndriv
som på ulovlig vis smugl er både egg og fugleskinn og levende fugler ha r en om else av bøter. Eggsa miingen ble inndratt 
fu gler over la ndegrensene. Fra flere set ning på titusener av kroner. Bøtene og oversendt Zoologisk Museum i Oslo. 
hold er det derfor blitt reist krav om at de blir ilagt om de hukes går bare inn Fra flere hold er det reist kritikk mot 
en må få straffer og bøter som virk er som en del av driftsomkostningene! at karene fikk beholde ut styret de be
avskrekkende. Mange sy nes også at Det er innbarkede forretningsfolk som nyttet. De hadde spesialkasser til opp
politimyndighetene er lite oppmerksom står bak smuglingen av egg og fugler beva ring av egg, og instrumenter til 
på problemet , og at det blir gjort for fra de nordiske land , der Norge er i bruk ved utbl åsi ng. De fikk også fort
lite for å stoppe utlendingene. særstilling fordi mange av de truede sette sin reise i Finnmark. 

l 
Jakrfalk -egg er ertertraktet vare blant egg Gur 
roverne mens de minst like farlige fal i Oslo 
konerene er ute elter de flygeferdige ungene. samle 
Foto Eiliv Leren. alla

j ville h, 
hadde 
hvor 

Eur 

112 



STNINGERI 
EHANDEL 

seum 
t man 
verfor 
å lov
løyere 

egg
ra f 62. 
gsel i 

e ram
s~e til
skade

erisere 
)olitiet 
r som 

n pro-
store 

ør har 

olkene 
le egg, 
~ n om
Bøtene 
Ire inn 
ngene! 
Ik som 
fugler 
~e er i 
truede 

fugleartene hos oss har en siste skanse. 
Det er ikke vanskelig å få avsetning på 
sjeldne egg , fugleskinn eller rovfugler. 

Det siste tilfellet av ulovlig eggsank
ing hadde man i Finnmark siste sommer 
Tre østerrikere og en tysker ble inn
brakt til Vadsø politikammer med en 
samling på 310 egg. Der var mange 
sjeldenheter, blant annet 7 egg fra 
lappfiskand. Videre hadde eggtyvene 
J 9 fjellvåkegg, JO dvergfalkegg og egg 
av smålom og storlom. Det va r tydelig 
at karene visste hva de var ute etter. 

Utlendingene fikk 500 kroner i bot 
hver. De kunne ikke betale, så kravene 
ble ettersendt. Etter en telefonsamtale 
med Vadsø politikammer har jeg inn
trykk av at politiet er overrasket over at 
det nå er begynt å komme små pengebe
løp fra østerrikerne. Norge bar nemlig 
ingen avtale med Østerrike om inndriv
else av bøter. Eggsamiingen ble inndratt 
og oversendt Zoologisk Museum i Oslo. 

Fra flere hold er det rei st kritikk mot 
at karene fikk beholde ut styret de be
nyttet. De hadde spesialk asser til opp
bevaring av egg, og instrumenter til 
bruk ved utblåsing. De fikk også fort
sette sin reise i Finnmark. 

Jak/falk -egg er eller/rak/el vare blan1 egg

1 
røverne - mens de minst like farlige fCd
konerene er Ule etter de flygeferdige ungene. 

,I 
Foto Eiliv Leren. 

Gunnar Lid ved Zoologisk Museum 
i Oslo beklager at politiet ikke inndro 
samlernes dagbøker, der en kunne fått 
alla data um eggene. Eggsam iingen 
ville hatt en mye større verdi om museet 
hadde fått opplysninger om når og 
hvor eggene ble tatt. 

Europarådets ministerkomite vedtok 

for snart ett år siden å be medlems
landene å skjerpe lover og bestemmelse 
for å verne særlig truede fuglearter. 
Norske myndigheter har ennå ikke 
gjort noe med denne saken, det er 
snarere grunn til å tro at myndighetene 
nå gir profesjonelle fugle- og eggsankere 
fritt spill. ø 
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KONTAKTER OVER 

LANDEGRENSENE 

NATURVERNFORBUNDET 

OG DE INTERNASJONALE 

ORGANISASJONENE 

Spesielt i senere år har det vokst fram en lang rekke internasjonale orga nisa 
sjo ner som arbeider med natur- og milj øvernspørsmå l, noen ideelle, and re 

mer offis ielle (som f.eks. U N EP, miljøvernsentret so m FN har opprettet i Nairobi). 
Norges Naturvernforbund ser det som en viktig sak å holde seg orientert om hva 
som skjer på det internasjonale planet. Men vår kapasitet for øyeblikket tillater 
oss ikke å utfolde noen stor aktivitet når det gjelder internasjonale forbindelser. 
Våre kontakter over landegrensene innskrenker seg derfor til noen få mer sentrale 
organisasjoner, som vi her gi r en oversikt over. 

International Union for Conservation of 
Nature and National resources(I.U.C.N.) 
1110 Morges, Sveits. 

8
Organisasjon: 
I.U.C.N. er en frittstående internasjo 
nal organisasjon. Medlemmene består 
dels av stater, dels av regjeringsorganer, 
institusjonerog o rga nisasjo ner. r. U .C.N. 
har en konsultativ status innen F.N.
organer som FAO, UNESCO, ECOSOL 
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og UNEP, og brukes i utstrakt grad 
som rådg ivende fagorgan av F.N. 
1.U.C.N. ble stiftet i 1948, og det bør 
nevnes at Landsforbu ndet for natur
fredning i Norge hørte med til stiftelses
organisasjonene. 

I. U.C.N. er idag den mest omfattende 
og effektive frittstående naturvernor
ganisasjon i verden og det fremste tale
rør for økologisk funderte naturvern
prinsipper. I september 1974 var 337 
land og ulike organisasjoner represen
tert i unionen (herunder 104 stater eller 
regjeringsorganer). I tillegg til NNV er 
N orge (ved Miljøverndepartementet) 
medlem som stat. 

LU.C.N.'s fa glige aktiviteter koordi
neres gjennom ulike kommisjoner: 

ComOlission on Ecology 
Commission on Educat ion 
ComOlission on National Parks 
Survival Service ComOlission 
Com mittee on Legi slation and 
Administration. 

I. U.c. N. samarbeider meget nært 
med W.W.F. som bl.a. finansierer be
tydelige deler av unionens virksomhet. 

NNV's tilknytning: 
Som nevnt hørerNNV med til I. U.C.N. 's 
stiftelsesorganisasjo ner. NNV mottar 
løpende alle I. U.c. N. 's publikasjoner 
(l.U.C.N. Bulletin, tekniske rapporter 
m.v.) Kontakten opprettholdes videre 
gjennom (en begrenset) norsk deltakelse 
i ulike I. U.c. N.-organer og utval g. 
NN V's sekreta ri at har for øv rig både 
i 1973 og 1974 hatt besøk av ledende 
tjenestemenn ved l. U.c. N.'s sekretariat 

Føderasjon til fremme av europeiske 

natur- og nasjonalparker. 

Basel, Schweitz. 


Formål: 

Stimulere til større forståelse for natur

og nasjonalpark tanken og styrke det 

europeiske samarbeide på dette felt. 

Arbeide for etablering av natur- og 

nasjonalparker med særlig vekt på bi

latera le og multilaterale parker. 


Organisasjon: 

Føderasjonen er et europeisk sam

arbeidsorgan for organisasjoner og in

stitusjoner som arbeider for fremme av 

natur- og nasjonalparker i sine respek

tive land. Som fullverdi ge medlemmer arbeid. 
kan opptas: innen 

- private organisasjoner og offent enn m 
lige inst itusjoner. W 

av NaSom observatører kan opptas: 
idag et 

internasjonale organisasjoner og 
nasjon

institusjoner, såvel offentlige som 
hovedprivate. 
I de fl 

Generalforsamlingen er føderasjo  det fra 
nens høyeste orga n og består av rep til ulik 
resentanter for medlemsorganisasjo års per 
nene. Generalforsamlingens møter hol
des en gang årl ig og ambulerer. Bare Organi 
fullverdige medlemmer har stemmerett. WWF 

Generalforsamlingen velger et styre sier er 
best~lende av formann, to viseformenn, naturv 
en kasserer, en generalsekretær og to eget st 
medlemmer. organe 

virksor 
NNV's tilknytning: 
NNV har delta tt i de forberedende ar
beider og stiftelsen av føderasjonen som 
skjedde i Saarbriicken den 12. mai 1973. - F
NNV har tiltrådt føderasjonen, men 
har tatt forbehold om å vurdere med NNV's 
lemskapet når kontingentspørsmålet er Gjenn 
avklart. har fo 

kon tak 
World Wildlife Fund. (WWF) organis 
li 10 Morges, Sveits. er dess 

represe 
den ne 
prosjek~ 

Formål: De nor 
WWF kan sies å fungere som et globalt Alle de 
brannkorps i naturvernets tjeneste, med Isl and, 
økonomiske ressurser til å handle raskt naturve 
og på felt der kritiske sit uasjoner opp Norges 
står. WWF kan også sies å være natur de stor 
vernets «m ultinasjonale selskap», idet vernkOl 
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r.U.CN.'s faglige aktiviteter koordi
neres gjennoIll ulike kOIllmisjoner: 

Commission on Ecology 
_ Commission on Education 
_ Commission on National Parks 
_ Survival Service Commission 
_ Committee on Legislation and 

Administra tion. 

r. U.C N. samarbeider meget nært 
med W. W. F. som bl.a. finansierer be
tydelige deler av unionens virksomhet. 

NNV's tilknytning: 
Som nevnt hører NNV med til l. U.CN. 's 
stiftelsesorganisasjoner. NNV mottar 
løpende alle l.U.CN.'s publikasjoner 
(l.U .CN . Bulletin, tekniske rapporter 
m.v.) Kontakten opprettholdes videre 
gjennom (en begrenset) norsk deltakelse 
i ulike I.U.CN.-organer og utvalg. 
NNV's sekretariat har for øvrig både 
i 1973 og 1974 hatt besøk av ledende 
tjenestemenn ved l.U.CN.'s sekretariat 

Føderasjon til fremme av europeiske 

natur- og nasjonalparker. 

Basel, Schweitz. 


Formål: 

Stimulere til større forståelse for natur

og nasjonalparktanken og styrke det 

europeiske samarbeide på dette felt. 

Arbeide for etablering av natur- og 

nasjonalparker med særlig vekt på bi

laterale og multilaterale parker. 


Organisasjon: 

Føderasjonen er et europeisk sam

arbeidsorgan for organisasjoner og in

stitusjoner som arbeider for fremme av 

natur- og nasjonalparker i sine respek

tive land. Som fullverdige medlemmer 
kan opptas: 

- private organisasjoner og offent
lige institusjoner. 

Som observatører kan opptas: 

internasjonale organisasjoner og 
institusjoner, såvel offentlige som 
private. 

Generalforsamlingen er føderasjo
nens høyeste organ og består av rep
resentanter for medlemsorganisasjo
nene. Generalforsamlingens møter hol
des en gang årlig og ambulerer. Bare 
fullverdige medlemmer har stemmerett. 

Generalforsamlingen velger et styre 
bestående av formann, to viseformenn, 
en kasserer, en generalsekretær og to 
medlemmer. 

NNV's tilknytning: 

NNV har deltatt i de forberedende ar

beider og stiftelsen av føderasjonen som 

skjedde i SaarbrClcken den 12. mai 1973. 

NNV har tiltrådt føderasjonen, men 

har tatt forbehold om å vurdere med

lemskapet når kontingentspørsmålet er 

avklart. 


World Wildlife Fund. (WWF) 

1110 Morges, Sveits. 


~ 
Formål: 
WWF kan sies å fungere som et globalt 
brannkorps i naturvernets tjeneste, med 
økonomiske ressurser til å handle raskt 
og på felt der kritiske situasjoner opp
står. WWF kan også sies å være natur
vernets «multinasjonale selskap», idet 

arbeidsmetodene ligner de en finner 
innen det internasjonale næringsliv (om 
enn med en helt annen målsetting). 

WWF's nasjonale avdelinger består 
av National Appeals. Av slike fins det 
idag et 30-tall. En del av midlene for de 
nasjonale aVdelinger blir overført til 
hovedorganisasjonens globale innsats. 
I de første 10 år av WWFs levetid ble 
det framskaffet 7,5 millioner US dollar 
til ulike prosjekter. Målet for neste 10
års periode er ca. 35 millioner US dollar 

Organisasjon: 
WWF ble stiftet i 1962. Som navnet 
sier er WWF et fond med vidtfavnende 
naturverninteresser. Fondet ledes av et 
eget styre med et utøvende råd. Faglige 
organer som står for den praktiske 
virksomhet består av: 

Public relation committee 
Education committee 
Conservation committee 
Fund raising committee. 

NNV's tilknytning: 
Gjennom NNV's medlemskap i IUCN 
har forbundet i prinsippet også nær 
kontakt til WWF på grunn av de to 
organisasjoners nære samarbeide. NNV 
er dessuten medlem av WWF/Norges 
representantskap og samarbeider med 
den norske avdeling når det gjelder 
prosjekter av felles interesse. 

De nordiske naturvernorganisasjonene. 
Alle de nordiske landene, bortsett fra 
Island, har landsomfattende, ideelle 
naturvernorganisasjoner som tilsvarer 
Norges Naturvernforbund. Det vil si at 
de stort sett har hele natur- og miljø
vernkomplekset som arbeidsområde, at 

hovedvekten legges på opinionsskapen
de og opplysende virksomhet, og at man 
tilstreber størst mulig tilslutning gjen
nom personlig medlemsskap for å øke 
organisasjonens slagkraft. 

Mellom de nordiske naturvernorga
nisasjonene er det kontinuerlig kontakt 
når det gjelder saker av felles interesse. 
Og sekretariatene har årlige møter der 
man drøfter aktuelle saker av felles in
teresse, og ikke minst informasjonsvirk
somheten. Et resultat av dette nordiske 
samarbeidet er at flere publikasjoner, 
plakater m.v. er utgitt av alle de orga
nisasjonene som deltar i samarbeidet. 

De nordiske naturvernorganisasjo
nene er: 

• 	 Danmarks Naturfredningsforening 
Frederiksberg Runddel I, 200 Kø
benhavn F. 

• 	 Svenska Naturskyddsforeningen 
Kungsholms strand 125, 11234 
Stockholm. 
Utgir publikasjonen «Sveriges Na
tur» som årlig utkommer med seks 
tidsskriftnummer og årbok. 

• 	 Suomen luonnonsuojeluliitto ry. 
(Finlands Naturskyddsforbund) 
Fredrikinkatu 77 A 11,00100 Hel
sinki 10. 
Utgir tidsskriftet «Su omen Luonto» 
som utkommer med seks nummer 
årlig. Sammendrag på engelsk. 

• 	 Natur och miljøvård rf. 
Svenskspråklig organisasjon som 
samarbeider intimt med Suomen 
luonnonsuojeluliitto og har samme 
adresse som denne (se ovenfor). 
Utgir tidsskriftet «Finlands Natur» 
tre ganger årlig. 
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NYE 

NATURRESERVATER 

I løpet av 1974 er det ved kongelig reso
lusjon oppre ttet Aere viktige naturreser
vater av ulike typer. I. mars /lkk vi 

Holtnesdalen naturreservat 
i Hurum, Buskerud. De t fredede area let 
er pil 195 dekar, og formålet med fred
ningen er å verne et edellauvskogom
dtde med et vesentli g innslag av ask. 
Som van lig i bestemmelser for natur
reservater heter det også her at «vege
tasjonen skal utvikle seg mest mulig 
fritt». M en på den anne n side viser be
s temmelsene for Holtnesdalen klart at 
m an ikke ønsker en ut vik ling i retning 
av urskog. Det heter f.eks. at «hogst
flater ska l unngås, mens foryngelsen 
søkes fremmet ved at det hogges ut små 
åpningep), videre at en va riert alders
sammensetning skal oppnås «ved a t en 
del trær får utvikle seg utover hogst

moden alder», og endelig at hule og 
nedfa lte trær «i e n viss grad » ska l be
vares. 

Fiskumvannet naturreservat 
ble opprettet 19. apr il og omfatter en 
del av nord- og vests ide n av Fiskum
vannet i Øvre Eik er , Buskerud, med til
grensende strandenger og sumpm arker. 
Formå let med dette reservatet er å be
va re en spes iell naturtype med et rikt 
fugleliv som er av sæ rlig vitenskapelig 
og pedagogisk interesse. 

Akersvika naturreservat, 
et av våre viktigste våtmarksomr;tder, 
fikk sin stat us som nat urreservat 26. juli 
(se også artikkelen om den internasjo
nale konvensjonen om våtmarksom
rådet· i «Norsk N at ur» nr. 3-1974). 
Det fredede arealet, som omfatter 
Akersvtka og en del av Flakstadelva, 
dekk et· tilsammen ca. 3 200 dekar. 
Formå let med dette reservatet er å be
vare et viktig trekk- og hekkeomr~lde 
for andefugler, sumpfugler og vade
fugler. Reservatet ska l gjøre tjeneste 
som studiefeI! for biologisk forskning 
og undervisning, og gi almenheten 
mulighet for å iaktta interessant fugle
li v i den utstrekning det kan forenes 
med fredningsbestemmelsene. Akers

vika naturreservat ligger umiddelbart 
ute nfor H amar by, i kommunene Ha
mar, Stange og Vang. 

Råndalen naturreservat 
i Selbu, Sør-Trøndelag, ble opprettet 
13. septem ber. Hensikten med denne 
frednin gen er å bevare et urørt gran
skogområde i naturlig tilstand. Reser
vatet dekker ca. 500 dekar. 

Sølendet naturreservat 
i Røros, Sør-Trøndelag, ble oppret tet 
27. september. Det ca. 2930 dekar sto re 
fredningsområdet representerer en sær
egen nat urtype, et slåttemyrkompleks 
med en særlig rik og egenartet vege
tasjon som er av stor vitenskapeli g og 
pedagogisk interesse. Hensi k ten med 
fredningen er dessuten å verne en kelte 
sjeldne plantearter so m er av spesiell 
plantegeografisk interesse. 

Stenrnyra naturreseryat 

ligger i Trysil, H ed mark, og ble opp

rettet 4. oktober. Hensikten med dette 

reservate t, som dekker et areal på ca. 

l 3 15 dekar, er å beva re en typisk 

strengblandingsmyr med et markert 

strengAark-system i naturlig til stand. 

Området har også et interessant plante

og fugleliv. 


KjØP EN - eller et helt kull! 
Naturvernforbundets ugle - visdo mmens fugl med natur


vernets symbol - nå også i keramikk. En god ide til 


julegave? Pris kr. 55 pr. stk. 


Bruk gjerne best illingskupongen på siste side. 


• 

er det nye årets månedska 

• 12 gnistrende fargefotos i f 
(med kalendarium), 30 x ~ 

• 

• 

[år med tekster på norsk ( 

Noen bedre ide til julehilse 
natur for kr. 25, levert i soli 

Se også omslagets bakside 
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vika naturreserva t ligger umiddelbart 
utenfor Hama r by, i kommunene Ha
mar, Stange og Vang. 

Råndalen naturreservat 
Se lbu, Sør-Trøndelag, ble o pprettet 

J3. september. H ensikten med denne 
fredningen er å beva re et urø rt gran
skogområde i naturlig tils tand. Reser
va tet dekker ca . 500 dekar. 

Sølendet naturreservat 
i Røros, Sør-Trøndelag, ble o pprette t 
27. september. Det ca. 2930 dekar sto re 
frednin gso mrådet represent ere r en sær
egen na turtype, et slåt temyrk o mpleks 
med en særl ig rik og ege nartet vege
tasjon som er av stor vit enska pelig og 
pedagogisk inte resse. Hensikten med 
fredninge n er dessuten å ve rne enkelte 
sjeldne pla ntea rte r so m e r av spes iell 
plantegeografisk interesse . 

Stenmyra naturreservat 

ligger i Trysil , Hedmark, og ble o pp

re ttet 4. okto ber. Hensik ten med dette 

reservatet , som dek ker et a real på ca. 

l 315 deka r, er å beva re en typisk 

slrengblandingsmyr med et markert 

strengflark-system i natur lig tilstand . 

Området har også et interessant pla nte

og fugleli v. 


er det nye årets månedskalender  utgitt av Norges N aturvernforbund. 

• 12 gnistrende fa rgefotos i format 30 x 
(med kalendarium), 30 x 40 cm. 

30 cm - kalenderens totalformat 

• 

• 

I år med tekster på norsk og engelsk. 

Noen bedre ide til julehilsen til venner i inn- og utland ? Ett å r i norsk 
natur for kr. 25, levert i so lid kartong (og samtidig støtter du forbundet). 

Se også omslagets baks ide og bestillingskupong på siste side. 
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FRA FORBUNDETS 
SJ0LBERGINGS-KOMITE 

Tegningene på dette oppslag med 

fil/a/else fra In/erna/iona! Car/OOIl 

Fes/ival i Bordighera, I/alia . 

~~..'.'\' 

• 	 Norge har mindre dyrka jord pr. pers. enn India. 
• 	 2/3 av «vårt» jordbruksareal ligger i dag utenfor landets grenser. 
• 	 Folketallet i Norge øker med like mange innbyggere som Trondheim har, 

hver stortingsperiode. (ca. 120000) 
• 	 Menneskeføde til våre broilere - ingen mat i u-land. 
• 	 Hjerte-karsykdommer og blodpropp hos oss - skaper mangelsykdommer og 

død blant de fattige. 

s lik t handelssamkvem,  og det gjør vi. Vi bli 
Omlag 60 % av maten vi spiser, blir legger 
kjøpt utenfor Norge, og en del av dette lands, 
forsvinner via husdyr. Kløften mellom til en 
fattige og rike bare øker, skal noe end ressur. 
res må vi starte i vår t eget land , der vi slag s( 
se lv har kontrollen, og oversikt over NN 
hva vi kan gjøre. De punktene som er skal . 
nevnt ovenfor, er bare utplukkede biter kring 
aven stor sammenheng , områder der vi mome 
kan begynne å gjøre noe. følgen 

Den van li gste dødsårsak her i landet Utarb 
er hjerte-ka r-sykdommer. Sammen syn pi 
hengen med et overdrevet høyt forbruk l) no 
av fett og kjøttmat er åpenbar. F.eks. det 
ved å legge om kosten til å spise mer 2) no 
korn og brødmat, og ta i bruk det hold 
kornet som blir dyrket innenlands til menn 
menneskemat, kan vi oppnå flere ting. Mand' 

ALTERNATIV 
OLJE
DEBATT 

«Stavanger - the place where oil 
people meet» var mottoet for den store 
konferansen i Stavanger 3-6. septem
ber. Og akkurat det var betegnende for 
innholdet i konferansen. Det var en 
konferanse av og for eksperter - en 
konferanse som Stavanger Kommune 
ga sin uforbeholdne støtte til. 

5000 eksperter skulle i løpet av et 

par dager utveksle synspunkter på et 
emne som de direkte var engasjerte i 
som ansatte, e lle r knyttet til oljens 
mak tkonsentrasjoner. 

Men verken Norges eller verdens be
folkning består av eksperter, selv om 
få politikere ser ut til å ha oppdaget det. 
Befolkningen består av vanlige mennes
ker som ser på problemene forbundet 
med olje på en litt annen måte enn ek
spertene, og det er disse vanlige men
neskene som får føle konsekvensene av 
den oljepolitikk som blir ført. 

«Alternativ Oljedebatt» var ment 
som et motstykke til det ensidig tek 
nologiske synet som kom fram på den 
«store» konferansen. Flere organisa
sjoner sto bak «Alternativ Oljedebatt», 
Rogaland Naturvern, Natur og Ung
dom, Fiskarlaget, Bondelaget og Bonde 

Alle land i verden er knyttet sammen i 
et mer eller mindre forpliktende og av
hengighetsskapende handelsnett . Nor
ges overlegne kjøpekraft,på verdens
ma rkedet, sam men med godt utviklet 
industri og høy intelligens-teknologi, 
gjør at vi kan trekke alle fordeler av et 

og Småbrukarlage i Rogaland og Vårt 
Stavanger. Representanter for grupper 
som blir klart skadelidende av oljevirk
somheten. 

Hvor fort skal vi bruke opp olje
ressursene? hvor mye skal vi avsette til 
kommende generasjoner? hvor stor er 
faren ved oljeutvinningen? - og mange 
flere sentrale spørsmål var det den al
ternative oljedebatten tok opp på sine 
ar rangementer, stands og gjennom løpe
sedler. 

Alternativ Oljedebatt arrangerte 
Speakers Corner, åpent møte om hva 
vil vi med olje-Norge, ekspertkonfe
ranse med utenlandske kapasiteter og 
åpent møte med folkeaksjonen Frem
tiden i våre hender. 

Ikke a lt var like vellykket - men 
pressen - særl ig den utenlandske, dek

ket trofast det meste av det som fore
gikk, og ikke minst var det viktig at den 
vanlige mann og kvinne reagerte så 
posetivt på den alternative konferan
sens utspill. 

Det er nå meningen at «Alternativ 
Oljedebatt» ska l bli et permanent mot
stykke til oljens «eventyrko[» og eks
perter.

'--
Torgeir Anda. 
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i dei mest se ntrale omgrepa innen empå et og Småbrukarlage i Rogalan d og Vårt ket trofast det meste av det som fore NYTT FRA 
net, mellom anna var me ute ein tur 

oljens som blir klart skadelidende av oljevirk vanlige mann og kvinne reagerte så 
tei  Stavanger. Representanter for grupper gikk, og ikke minst var det viktig at den 

NATUR OG for å sjå korleis sammenhengen i na

somheten. poseti vt på den alternative konferan turen var. Et av dei sentrale punkta på 
sens ut sp ill. UNGDOM seminaret var å behandle forsla g ti l 

Iv om ressursene? hvor mye skal vi avsette til Det er nå meningen at «Alternativ 
,ns be Hvor fort skal vi bruke opp olje

økologisk manifest for Natur og Ung

,et det . kommende generasjoner? hvor sto r er Oljedebatt » skal bli et permanent mot dom. Dette blei behandla i gruppear

ennes- stykke til oljens «eventyrkor» og eks beid som tok utgangspunkt i foredraga .faren ved oljeutvinningen? - og mange 

perter. 
 Det økologiske manifest skal veraundet flere sentrale spørsmål var det den al -- ..... 


det grunnlag som Natur og Ungdom
nn ek ternative oljedebatten tok opp på sine 
-.,r:-:\ 

\ ~ l-

~. :: 
~ 

Torgeir Anda. 
Som du villesa til s lutt i dette stykket ska l byggja a rbeidet sitt på .: men arrangementer, stands og gjennom løpe

ene av sedler. så er Natur og Ungdom no i rask fram Deltakarane var samde om at ut
vekst. Et teikn er at me har avholdt eit byttet av sem inaret var rikt, og at detAlternativ Oljedebat t arrangerte 
sem inar om økologi og økopo litikk. var viktig for organisasjonen å få arranment Speakers Corner, åpent mø te om hva 

Dette er det fyrste sentrale seminaret gera fJeire s like. Me fekk og utveksla 
ig tek vi l vi med olje-Norge, ekspertkonfe
som Natur og Ungdom har stå tt for. ei heil rekke erfaringar og vanskar somå den ranse med utenlandske kapasiteter og 

Det var omlag 40 deltakarar frå heile dei einski lde foreningane hadde. Dess'?;anisa åpent mø te med folkeaksjonen Frem

' batt», tiden i våre hender. landet på seminaret som vart a rrangert utan blei me kjende med ein heil del ~ 
på landbrukshøgskulen på Sem i Asker. nye «ues». Ung Ikke alt var like vellykket - men 


Seminaret var meint som e i innføring I samband med befolkningsåret 74
Bonde pressen - særlig den utenlandske, dek
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A Ile land i verden er knyttet sammen i 
et mer eller mindre forpliktende og av

har, hengighetsskapende handelsnett. Nor
ges overlegne kjøpekraft,på verdens
markedet, sammen med godt utviklet 

ler og industri og høy intelligens-teknologi, 
gjør at vi kan trekke alle fo rdeler av et 

slikt handelssamkvem, - og det gjør vi. 
Omlag 60 % av maten vi spiser, blir 
kjøpt ulenfor Norge, og en del av dette 
forsvinner via husdyr. Kløften mellom 
fattige og rike bare øker, skal noe end
res må vi starte i vå rt eget land, der vi 
selv har kontrollen, og oversikt over 
hva vi kan gjøre. De punktene som er 
nevnt ovenfor, er bare utplukkede biter 
aven stor sammenheng, områder der vi 
kan begynne å gjøre noe. 

Den va nligste dødsårsak her i landet 
er hjerte-kar-sykdommer. Sammen
henge n med et overdrevet høyt forbruk 
av fett og kjøttmat er åpenbar. F.eks. 
ved å legge om kosten til å spise mer 
korn og brødmat, og ta i bruk det 
kornet som blir dyrket innenlands til 
menneskemat, kan vi oppnå flere ting . 

Vi blir mer sjø lvfo rsy nte, dvs . at vi 
legger mindre beslag på dyrka jord uten
lands, og frigjør samtidig matressurser 
til en stadig mer matknapp verden . En 
ressursødende produksjon av lyse kjøtt 
slag som broil ere og svin blir unngått. 

NNV har satt ned en komite som 
skal arbeide med spørsmåtene om
kring ernæring og sjø lvberg ing. Hoved
momentene i komiteens mandat er 
følgende: 
Utarbeide forslag til NNV's offisielle 
syn på 
l) norsk sjølvbergingsgrad, ut fra lan

dets økologiske bæreevne, 
2) norsk ernæringspolitikk sett i for
hold til landets sjølvbergingsgrad og 
menneskets fysiologi ske behov. 
Mandatet er en videreføring av befolk

ningsutvalge ts arbeide som det ble ut
førlig redegjort for i «Norsk Nat ur» nr. 
3 - 1974. 

l tråd med NNV's syn på slike ut
valg, ska l det ikke først og frem st lage 
utredninger eller arbeide med direkte 
forskningsoppgaver, men trekke NNV's 
økopoliti ske konklusjoner på det fore
liggende »obje ktive» materiale. 

Sjølvbergingskomiteen ønsker kom
mentarer og momenter til dette arbei
det. Det være seg alt fra enkle praktiske 
erfaringer med f.eks. sløseri innen mat
produk sjon og foredling, til f.eks. øko
nomiske betraktninger over statsbud
sjettet s konsekvenser. Skriv til NNV·s 
sjølvbergingskomite. 

Tore Killing/alld. Geir G. Flalabø. 
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NATUR OG UNGDOM .. 

Forts. ~ 
har Tore Killingland utarbeida eit hefte 
om befolkningsproblema. Dette heftet 
inneheld dei viktigaste opplysningar 
som dei treng for å behandla emnet. 
Mellom anna skal me bruka det på 
fleire lokale seminar som er arrangert 
når du les dette. Det er utarbeida studie
sirkel over heftet. Heftet, som heiter 
«Norsk Befolkningspolitikk-NÅ» kan 
du få frå Natur og Ungdom, det kost ar 
2 kr. 

Organisasjonen veks og har no fått 
godt og vel 1700 medlemmar og over 
50 lokalklubbar. Dette er ein framgang 
som me er sers glade for, og det var 
særskild morosamt no avdi me blei 
medlem av Statens Ungdomsr~\d. Det 
inneber at me no offisielIt er ein regi
strert landsomfattande organisasjon, 
noko som gir svært mange fordelar. 

Men me er sjølvsagt ikkje nøgde 
med det, me ynskjer at miljørørsla skal 
bli mykkje større og sterkare. Me vonar 
på meir vekst i medlemstal, lokalfore
ningar og ikkje minst i aktivitet. Men 
dette kjem ikkje utan arbeid. 

I einskilde delar av landet er det 
svært få medlemmar og det same gjeld 
foreningar. Du som les dette er sjølv
sagt interessert i å få ein lokalforening 
av Natur og Ungdom der du bur, hvis 
ein slik ikkje finnes. Me hadde blitt 
svært glade hvis du, i saman med andre 
naturvernarar kunne undersøkja mulig
hetane for å danna ein forening. Nye 
medlemmer takkar me og for. 

Om du meiner det er mogleg å gjera 
noke med dette ber me om at du skriv! 

T. A. 

120 

Naturvern 

andre ~land 


Verdens største nasjonalpark på Grøn
land. 
Om alt går etter de foreliggende planer, 
vil Grønland snart få verdens desidert 
største nasjonalpark. Området som skal 
fredes omfatter den nordøstlige tredje
parten av øya, og dekker et areal på 
omkring 700000 kvadratkilometer. 
Verdens største nasjonalpark i dag er 
Wood Buffalo i Canada, som er på om
kring 45 000 kvadratkilometer. 

De isfrie delene av nasjonalparken 
har til dels frodig vegetasjon, og patte
dyrfaunaen består i første rekke av is
bjørn, moskusfe, lemen, polarhare, 
røyskatt og polarrev. Fuglelivet er til 
dels rikt, og omfatter bl.a. snøugle og 
grønlandsfalk. Isbjørnen har yngleplas
ser innen området, som også er blant 
de siste tilholdssteder for hvalross. 
Polarulv, som tidligere var å finne innen 
nasjonalparkområdet, forsvant om
kring 1934. Funn viser at menneske og 
moskusfe levde side om side her for 
5000 år siden. 

I tillegg til nasjonalparken vil Grøn
land få tre reservater for isbjørn, sel og 
sjøfugl. 

Sko av krokodilleskinn beslaglagt. 

To skoimportører i USA har måttet 

finne seg i å gi slipp på 390 par impor

terte sko av krokodilleskinn. Bakgrun

nen er at importen er i strid med en lov 

av 1969 som tar sikte på vern av truede 

dyrearter. I medhold av denne loven 

ble det i 1973 etablert forbud mot im

port av produkter fremstilt av dyr som 

er oppført på listen over truede arter. 

Skoene, som i utsalg ville ha kostet ca. 

500 kroner pr. par, var laget av Nil

krokodille-skinn. l alt fins det 27 arter 

og underarter av krokodille. Seks av 

disse, blant dem Nilkrokodille, er opp

ført på listen over truede dyrearter. 


Nobelpris i økologi? 

Claes Nobel, en slektning av Nobel

prisens far, har foresl~ltt at økologi blir 

godkjent som ,ny disiplin for tildeling 

av prisen. Forslaget er fremmet gjen

nom det amerikanske selskapet for 

økologi. 


Bilbransjen angriper Amazonas. 

Volkswagenwerke har planer om å in

vestere 30 millioner dollar i anlegg av 


en 25000 dekar stor ranch i det urørte over d 
og meget sårbare Amazonasbekkenet. bygger 
Man vil satse på kjøttproduksjon, og man s 
regner med at man i 1982 vil komme Moskv 
opp i en årsproduksjon på 110 000 okser 
som skal eksporteres til Vest-Europa, Gjenn 
USA og Japan. 

Amste 
Rype-postei forbudt i Frankrike. Athen 
I Frankrike er det denne høsten innført Beogra 
forbud mot kjøp og salg av posteier og Bern . 
hermetikk fremstilt av visse viltarter. Bratisl 
Det gjelder gemse, storfugl, ,orrfugl, Brusse 
rype, som alle er fredet, foreløpig i Dubli 
tre år. Helsin 

Istanb 
Italia freder ulv. Køben 
Ulven i Appeninene har vært fredet en Lisboa 
tid, og fredningen er nylig forlenget for Londo 
tre år. En undersøkelse viser at bestan Madri 
den nå teller omkring hundre dyr (jfr. Milan 
norsk ulvefredning, som ble innført Mosk 
etter at arten var utryddet, eller i beste Oslo. 
fall sto på utryddelsens rand). Sam Paris. 
tidig er det innført en lov om erstatning Stock 
for skader forårsaket av bjørn, ulv, vill Vest-B 
svin og kongeørn i områdene omkring Wien. 
Abruzzo nasjonalpark i Appenninene. Øst-Be 

Kampanje for vannressursene. 
Europarådets informasjonssenter for Elefan 
naturvern vil sette i gang en kampanje Den a 
for vern av vannressursene. Kampan på fler 
jen tar først og fremst sikte på å spre økend 
opplysning overfor allmennheten om menne 
nødvendigheten av bedre forvaltning, naturo 
utnyttelse og beskyttelse av alle fersk truseil 

vannsforekomster. I denne forbindelse stiger 

har Europarådet sendt ut en oversikt blitt e 
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Sko av krokodilleskinn beslaglagt. 

To skoimportører i USA har måttet 

finne seg i å gi slipp på 390 par impor

terte sko av krokodilleskinn. Bakgrun

nen er a t importen er i strid med en lov 

av 1969 som tar sikte på vern av truede 

dyrearter. l medhold av denne loven 

ble det i 1973 etablert forbud mot im 

port av produkter fremstilt av dyr som 

er oppfør t på listen over truede arter. 

Skoene, som i utsalg ville ha kostet ca. 

500 kroner pr. par, var laget av Nil

krokodille-skinn. l a lt fins det 27 arter 

og underarter av krokodille . Seks av 

disse, blant dem Nilkrokodill e, er opp

ført på listen over truede dyrearter. 


Nobelpris i økologi? 

Claes Nobel, en slektning av Nobel

prisens far, har foreslått at øko logi blir 

godkjent som. ny disiplin for tildeling 

av pri sen. Forslaget er fremmet gjen
nom det amerikanske selska pet for 
øko logi. 

Bilbransjen angriper Amazonas. 
Volkswagenwerke har pl aner om å in
vestere 30 millioner dollar i anlegg av 

en 25000 dekar stor ranch i det urørte 

og meget sårbare Amazonasbekkenet. 

Man vil satse på kjøttproduksjon, og 

regner med at man i 1982 vil komme 

opp i en årsproduksjon på 110 000 okser 

som skal eksporteres til Vest-Europa, 

USA og Japan. 


Rype-postei forbudt i Frankrike. 

I Frankrike er det denne høsten innført 

forbud mot kjøp og salg av posteier og 

hermetikk fremstilt a v visse viltarter. 

Det gjelder gemse, storfugl, ,orrfugl, 

rype, som alle er fredet, foreløpig i 

tre år. 


Italia freder ulv. 

Ulven i Appeninene har vært fredet en 

tid, og fredningen er nylig forlenget for 

tre år. En undersøkelse viser at bestan

den nå teller omkring hundre dyr (jfr. 

norsk ulvefredning, som ble innført 

etter at arten var utryddet, eller i beste 

fall sto på utryddelsens rand). Sam

tidi g er det innført en lov om erstatning 

for skader forårsaket av bjørn, ulv, vill

svin og kongeørn i områdene omkring 

Abruzzo nasjonalpark i Appenninene. 


Kampanje for vannressursene. 

Europarådets informasjonssenter for 

naturvern vil sette i ga ng en kampanje 

for vern av vannressursene. Kampan

jen tar først og fremst sikte på å spre 

opplysning overfor allmennheten om 

nødvendigheten av bedre forvaltning, 

utnyttelse og beskyttelse av alle fersk

vannsforekomster. I denne forbindelse 

har Europarådet sendt ut en oversikt 


over det daglige vannforbruket pr. inn
bygger i en rekke europeiske byer. Som 
man ser konkurrerer Oslo skarpt med 
Moskva om førsteplassen. 

Gjennomsnitt li g forbruk l/innb./dag 

Amsterdam ..... ... ..... . . .... 177 
Athen . .... ... ... ..... ... ..... 128 
Beograd .. .. . . ...... . . . . . . . . .. 248 
Bern ...... .. . ..... .. . . ... . . . . 400 
Bratislava .... . .......... . . .. . 348 
Brussel ..... . . . .. . .. . .... . .. .. 132 
Dublin .... . .. . .. .. ... . ....... 227 
Helsinki ..... . .. . . ............ 404 
Istanbul . .. .. . .. . ...... . ...... 156 
København ......... . .. . ...... 215 
Lisboa .......... . .. . . .. . ..... 160 
London .... .. .... . .. . .. . .. ... 263 
Madrid ............... ..... . .. 305 
Milano .. .... .. . .. . ........ . .. 530 
Moskva ...... .. .. . ..... . .. .. 600 
Oslo ............ . . .. . .. .. . . .. 593 
Paris ........ .. .... . ...... . ... 500 
Stockholm .... . . .. . .. . .... .... 375 
Vest-Berlin ... ................ 186 
Wien ......................... 300 
Øst-Berlin . .......... . ..... . .. 293 

Elefanten i fare. 
Den afrikanske elefanten er i dag truet 
på flere måter, først og fremst av stadig 
økende krypskyting, men også av 
menneskenes alminnelige ekspansjon i 
naturområdene. Når ulovlig jakt er blitt 
trusel nr. l , er det fordi elfenben stadig 
stiger i verdi . Investering i elfenben er 
blitt en forsikring mot inflasjon. Særlig 

tragisk er den økende elfenbenjakten 
fordi den representerer et uhyggelig 
sløseri med ressurser - bare elfenbenet 
blir tatt vare på, resten av dyret blir 
liggende igjen. Og dette skjer med en 
viltart som gir en lang rekke produkter 
når det blir forsvarlig utnyttet, først og 
fremst kjøtt og hud. 

Situasjonen i dag er at det i mange 
nasjonalparker er for mange elefanter 
mens ar ten er redusert eller forsvunnet 
fra andre områder. lUeN, so m i flere 
år har bistått med prosjekter for vern 
av elefanten i en rekke afrikanske land 
(Botswana, Etiopia, Kenya, Tanzania 
og Zambia), hevder at det må tas et 
krafttak for å sikre arten. Blant annet 
anbefales streng kontroll med omset 
ning av elfenben, hardere restriksjoner 
når det gjelder den jakten turister driver 
mer effektivt oppsyn mot krypskyttere, 
og intensivert opplysningsvirksomhet. 
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•nun. me· ,mng. 

KADMIUM OG 
HELS E M YN Dl G HETEN E 

FOI'urensning i form av daglige, jevne 
utslipp av tungmetaller og kompli sert e 
organ iske forbindelser snikel' seg inn i 
våre ol'ganismer gjennom nærings
kjeden. Kadmium har trolig en omfat
tende innnytelse p{\ V {Il' helse i det mo
derne, forurensede miljø. Kvikksolvog 
alldre forgiftllillgcr kall fOl'5l'illllc om Cil 
kOIl//1/cr bort Fo dellc miljoef, men det 
skjer ikke med kadmium. 

Ved s tikkprøver i Oslo-området er 
det blitt påvist til dels meget høyt inn
hold av kadmium i drikkevann. Stikk
prøve r ble bl.a. tat[ i sko ler og privat
hjem, med a larmerende analyseresul
tater SOI11 fø lge. Årsaken ble påvist å 
ligge i armatur og loddetinn, som inne
holdt betydeli ge mengder kadmium. 
Dette har helsemyndighetene kjent til 
i to år uten å komme med noe annet 
enn lunkne råd om at en burde la 
vannet ren ne en stund fra springen før 
en drakk av det. 

I den medisinske presse har kadmium 
mer og mer kommet i søkelyset som 
årsa k til bl.a. nyreskader og høyt blod
trykk, tilstander som har nær sammen
heng med hjene-kar-sykdommer gene
relt. 

H vorfor har ikke Helsed irektoratet 
satt i ga ng en gjenno mgripende ana lyse 
av drikkevann rundt o mkrin g i hjem
mene, skolene osv ., når en må gå ut 
fra som s ikkert a t disse uheldi ge mate
ria le ne er brukt i tusenvis av bygg 
gjennom de s iste årene? H vorfor har 
en va Igt å dysse ned det hele? Er det 
ford i Helsed i rek tora tet og helsemyn 
dighetene forøvrig ikke ønsker å blott 
stil le at de har fOI'sømt en meget viktig 
del av det fOI'ebyggende helsearbeide, 
nemlig kontrollen av fødemidler med 
henblikk på miljøgifter? 

Spiller helsemyndighetene hasard? 
Hundre tu sener av nordmenn m;\ daglig 
drikke kadmiumfisert drikkevann. Sam
t idig må NSB stenge toalettene p{\ 
st rekningen Lillestrøm-Oslo, etter 
krav fra - he lsemyndi ghetene I 

TroIld A . SveIlssoll. 

HVORFOR 
ANNONSER I 
«NOR S KNATUR» 

Kome heim frå a l·beid. Post? Ja. Norsk 
Natul·. Fint I Silje og bla roleg igjennom. 
Mange fine art ikfar. Men kva?? Re
klame for BpI Kva op pnål' BP med 
reklame i Norsk Natur? Er det anna 
enn å bli oppfatta som eit produkt 
ujarleg for natmen og ska l vi støtle 
opp om s likt? 

Liv Cjevesfad. 

Na turvernforbulldets styre har nylig be
slullel Of «Norsk Nalur » ikke skal illl/e
holde vanlige al/nOl/ser. Unl/lak er all

nonser for våre egne publikasjoner m. v., 
og for evcnlue/le andre tilbud som for
bundcl kall gi sine medlemmer i samar
beid med andre. Dessu/cn vil det være 
linn tak Ior rene sløtleannonser dcr ikkc 
noc bestcml produk I ell!'r yleise jr!'m
17C\·('s. E/ eksempcl på en stol/eallilonse 
av de/IC slage/ fin Ilcs på side 90-91 i 
«Norsk NallIr» nr. 3-1974. BP-al/nansen 
i samme nllmmer var det inngå l! avtafe 
om før slyrct fatIl'l sil! ved/ale 

MENNESKER, 

NATUR OG INDUSTRI

TURISME 


I Norsk Natur nr. 2 står e n art ikkel av 
John Gustavsen: «N ye s lag mot Nord
kalotten » . 

Her ski ld res det hvor ledes industri 
turisme - representert av SAS, vil ut
nytte denne del av verden. 

Land og folk er den vare som skal 
selges. Tilbudet rettes først og fremst 
til kapitalsterke turiste r so m er s~\ over
mette og nytelsestrette a l bare det helt 
uvanli ge kan pirre dem. 

John Gustavsen skal ha takk fordi 
han gjør oppmer'ksom på denne form 
for industri med tilhørende forurensing. 
Han nytter kraftige ord, billedlig tale 
og ironi - blanke våpen for den som 
ensom tar opp kampen m ot reklamens 
massive fremstøt. 

Men i nr. 3 opptrer e n innsender, 
Carl W. Janssen, med trussel om å si 
opp s ilt abonnement av Norsk Natur 
fordi bladet tar inn «s li ke sjofle og 
primitive omtaler av godtfolk». Det er 
artikkelen av J. G. det gjelder. 

«Godtfolk » er - fors tår vi - «de men
nesker som eventuelt skulle reise nord
oven>. 

Jeg håper og tror at C. W. J., når alt 
kommer til alt, vil vedlikeholde sitt 
a bonnement. Hans harme er nok be
rettiget, men har fått feil adresse. 

Turistene er i denne sammenheng 
uskyldige ofre for virksomheter som 
arbeider på det grunnlag at det skal 
tjenes penger. Den eller de sky ldige er 
slike som har salt i gang en storsti let 
kampanje og vil «selge» det de ikke e ier, 
natur og mennesker. Når verd iene er 
utnyttet, og forretningen ikke lønner 
seg lenge r, vender de s ine å rvåkne øy ne 
mot nye o mråder. De utn yttede om
råder har ingen interesse lenger, de får 
li gge som de er. 

Det må være fullt tillatt å bekjempe 
de krefter som hensynsløst utnytter 
mennesker og natur. 

Hvis noen nå skulle tro at det er min 
oppfa tning at naturen til evig tid skal 
ligge urørt, så må jeg mlov til å reser
vere meg. Og jeg vil gjøre det ved å 
sitere et avs nitt fra J. G's artikkel: 
«En bør på ingen måte avvise reiseliv 
og bruk av naturen. Samvær mellom 
mennesker cr mer enn noensinne nød
vend ig, bruk av naturen for stressete 
bymennesker er ofte en utflukt i eget 
sinn so m kan bygge inn styrke for et 
nytt arbeidså r. Derfor er det dobbelt 
bek lage li g at dagens turisme med dens 
uheldige former skal få utvikle seg og 
bre seg fra kontinent til kontinent. Det 
hele er blitt en rastløs konsumsjon som 
ofte ender med at den reisende er mer 
redusert etter utflukten». 

D enne uttalelsen må vi vel alle kunne 
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;toratet non ser for våre egne publikasjoner m. V., 

analyse og for evel/fuelle andre tilbud SO/11 for
i hjem blindet kan gi sil/e medlemmer i samar
i gå ut beid med andre. DesslIten vil det være 
e mate lIIlntak for rene støtteannonser der ikke 
v bygg noe bestemt produkt eller ytelse frem
fo r har he ves. Ef eksempef på el/ stølteanl/onse 
Er det av delte slage f fil/I/es på side 90-91 i 

semyn «Norsk Natllr » nr. 3-1974. BP-al/I/ollsen 
å blott i samme nllmll1er var det inngåfl aVfall' 
t viktig om før styret fallet sitt vedtale 
Irbe ide, 
~r med 

Jasard? MENNESKER, 
I daglig NATUR OG JNDUSTRI
1. Sam
;nc p,i 

TURJSME 

etter l NOI'sk Natur nr. 2 står en artikkel av 
Joh n Gustavsen: «Nye sla g mot Nord
kalotten ». 

elIssoll . Her sk ildres det hvorledcs industri
turi sme - represe ntert av SAS, vil ut
nytte denne del av verden . 

Land og folk er den vare som ska l 
selges. Tilbudet rettes først og frcm st 
til kapitalsterke turi ster som er s,i over
mette og nytel sest rette at bare det hell 
uvan lige kan pirre dem. 

Norsk John Gusta vsen ska l ha ta kk fordi 
:nn o m. ha n gjø r oppmerksom på denne form 
?? Re for indus tri med tilhøl'ende forurensing. 
p med H an nytter kraftige ord , billedlig tale 
tanna og iro ni - bl a nke vå pen for den som 
rodukt ensom tar opp kampen mot reklamens 

stø tte mass ive frem støt. 
Men i nr. 3 opptrer en innsender, 

l'C's tad. Carl W. Janssen , med tru ssel om ~I s i 
o pp s itt abonneme nt av N orsk N a tur 

,fig be fordi bladet tar inn «slike sjo fle og 
" il/Ile primitive omtaler av godtfo lk ». Det er 
er all artikkelen av J. G. det gjelder. 

«Godtfolk » er - forstår vi - «de men
nesker som eventuelt skulle re ise nord
over». 

Jeg hå per og tror at C. W . J ., når alt 
kommer til alt, vil vedlikeholde s itt 
abonnement. Hans harme er nok be
rettiget, men har fått feil adresse. 

Turistene er i denne sammenheng 
uskyldige ofre for virksomheter som 
arbeider på det grunnlag at det ska l 
tjenes penger. Den eller de sky ldige er 
slike som har satt i gang en storstilet 
kampanje og vil «selge» det de ikKe eier, 
na tur og mennesker. Når verdiene er 
utnyttet, og forretnin gen ikke løn ner 
seg lenger, vender de sine årvåkne øyne 
mot nye områdcr. De utnyttede om
råder har ingen interesse lenger, de får 
ligge som de er. 

Det må være fullt till a tt å bekjempe 
de krefter som hensynsløs t utnytter 
mennesker og natur. 

H vis noen nå skulle tro at det er min 
oppfatning at naturen til ev ig tid skal 
li gge urørt, så må jeg mlov til {l reser
vere meg. Og jeg vil gjøre det ved å 
s itere et avs nitt fra J. G 's artikkel: 
«En bør på ingen melte avvise reiseliv 
og bruk av naturen. Samvær mellom 
mennesker er mer enn noensinne nød
ve ndig, bruk av naturen for stressete 
bymenneSker er ofte en utflukt i eget 
sinn som kan bygge inn styrke for et 
nytt arbeidsår. Derfor e r de t dobbelt 
beklagelig at dagens turisme med dens 
uheldige former ska l få ut vik le seg og 
bre seg fra kontinent til kontinent. Det 
hele er blitt en rastløs konsumsjon som 
ofte ender med at den reise nde er mer 
reduse rt etter utflukten». 

Denne uttalelsen må vi vel alle kunne 

slutte oss til. Gj ø r vi det, må vi fortsette 
som abonnenter på Norsk Natur, og 
helst gå inn for å tegne noen nye. 

Og til slutt: Turi ster må gjerne 
komme både til Nordkalotten og til 
resten av verden. Men de (og vi) bør 
komme som medmennesker og ikke 
som trette og matleie naturkonsumen
ter. 

Egil Wangenslen. 

ENERGIPRODUKSJON, 
FOLKETALL OG 
AREALBRUK 

Jeg har med stor interesse studert Nor
ges Naturvernforbunds utredning 
«Energi , miljø og samfunn ». En av 
hovedkonklusjonene er at «veksten i 
det norske energiforbruket gradvis av
trappes til null fram til J990. » Dette er 
jo vel og bra. Om den avgjørende fak
tor befOlkningseksplosjonen sies det 
imidlertid bare føl gende: «Stabilisering 
av folketa lle t må tilstreves samtidig med 
stabilisering av energiforbruket.» 

Det er prisverdig at energiproduk
sjonen og problemene i forbindelse med 
den beskrives så grundig so m Norges 
Naturvernforbu nds energiutvalg gjør. 
Dog er dette bare en s ide av saken. Fo r 
hvordan skal vi kunne innstille oss på 
en konstant energiproduksjon (1972
nivået + 50 %) fra 1990 av, hvi s folke
tallet fortsatt øker? 

Fra 1960 til 1970 va r nelto-tilveksten 
i N orges befolkning 300 000 mennesker, 
alt så 30000 i året. Det er ikke mange 
av våre byer so m har 30 000 innbyggere. 
Da jeg gikk på skolen i 30-årene lærte 

vi at Norges befolkning var på 2,7 milli 
oner. I januar 1975 passerer vi 4 milli
oner. 

Regner vi at 5 % av landets areal er 
beboelig for s tørre befolkningskonsen
tra sjoner (dyrket areal + litt til) finner 
vi at vi har en befolkningstetthet på 
250 mennesker pr. kvadratkilometer. 
Dette nærmer seg sterkt de tall vår 
geografibok fremhevet som skrekkens 
eksempler, f.eks . fra Belgia. 

Situasjo nen i Oslos nabokommune 
Bærum er typisk for det dilemma flere 
og flere deler av landet vil komme i om 
få år. Alle byggearealer er så godt som 
oppbrukt, innbefattet betydelige jord
br.uksarealer. Skal det bygges flere hus 
må man angripe de resterende gårds
brukene og skogområdene som støter 
inn til eksisterende bebygge lse, d.v .s. 
befolkningens rekreasjonsområder. Da 
slike løsninger støter på sterk motstand 
må Bærum sna rt melde «Dessverre, alt 
opptatt». Den vo ksende befolk ning 
henvi ses til kommuner lenger bort, med 
tilhørende lange arbeidsreiser m.v. 
Dette vil snart gjelde alle våre byer og 
tettsteder av noen størrelse. Spøkelset 
O sloOordbyen, en sa mmenhengende 
tettbebygge lse fra Fredrikstad til Lange
sund er ikke langt unna. 

Kort sagt: Vi løser hverken energi
eller milj øproblemer hvis vi ikke kan 
mestre befolkningsproblemet. Faren 
for overbefolkning i Norge er langt 
større enn vi tror. Det skulle derfo r 
være minst like god naturvernsak å 
drive opplysningsarbeide om faren ved 
vår økende befolkning og våre sv in
nende arealer som om farene ved 
kjernekraftverk. 

Ame Foss. 
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NATURVERN 

FORBUNDET pA 
SPEIDERLEIR 

Norges KFUM-speideres landsleir på 
Lindesnes i august i år hadde bl.a . et 
utstillingssenter der Norges Naturvern
forbund var representert. På basis av 
materiell utlånt fra forbundet satte 
speiderne opp en pen liten stand som 
ga de 2 500 leirdeltakerne et inntrykk 
av hva Norges Naturvernforbund og 
vår ungdomsorganisasjon Natur og 
Ungdom står for. Vår beste takk' 

MILJ0LEKSIKON 

Oppslagsverket du har ventet på. 

• 1200 oppslagsord. 

• Oversikt over organisasjoner og lovverk. 

• Forklaring på 250 greske og latinske ord og stavelser. 


Hovedforfattere: Ragnar Frislid, Paul Hofseth og Johan Støyva. 


Utgitt av STIFTELSEN NKl-FORLAGET i samarbeid med NORGES 


NATURVERNFORBUND. Bestilles gjennom Norges Naturvernforbund. 


Bruk gjerne kupongen på siste side. Pris kr. 32. 
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RAD FOR 

VERN AV 

VASSDRAG 

Gjennom en privat innsamlingsaksjon 
har forbundet mottatt et betydelig 
pengebeløp som skal brukes til arbeid 
for vern av vassdrag. Som en støtte for 
forbundet s arbeid på dette felt er det 
etablert et Vassdragsvernråd som skal 
arbeide for vassdragsvern i tråd med 
NNV's vassdragspolitikk. 

Følgende personer er oppnevnt som 
medlemmer av rådet: Student Bodil 
Anker, oberstløytnant Oscar T. Breien 
(fast sekretær), h.r.advokat Jens Bugge, 
sivilingeniør Øystein Dahle, sivilingeni
ør Karl Georg Høyer, arkitekt Johan H. 
l\1arstrander, dr.oecon. Cornelius Sch il
bred og siviløkonom !\-forten Werring 
(formann). 

Rådets sekretær, Oscar Breien, har 
kontor i Norges Naturvernforbund. 
Han gir gjerne ytterligere opplysninger 
om Vassdragsvernrådets arbeid - og 
minst like gjerne mottar han nye bidrag 
til virksomheten! 

For ytterligere å styrke forbundets 
arbeid når det gjelder vern av vassdrag, 
vil konsulent Thor Midteng i tiden 
fremover ta seg av arbeidet i marken 
med sikte på kontakt, koordinering, in
formasjon og spesiell støtte til de grup
per og utvalg som har oppstått spon
tant over hele landet i forbindelse med 
motstand mot de enkelte vassdrags
reguleringsplaner. 

D 
-BILDET
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Følgende personer er oppnevnt som 
medlemmer av rådet: Student Bodil 
Anker, oberstløytnant Osear T. Breien 
(fast sekretær), h.r.advoka t Jens Bugge, 
sivilingeniør Øystein Dah/e, sivilingeni
ør Karl Georg Høyer, ark itekt Johan H. 
Mars/rander, dr.oecon. Corne/ius Sehi/
bred og sivi løkonom Mor/en Werring 
(formann). 

Rådets sekretær, Oscar Breien, har 
kontor i Norges Naturvernforbund. 
Han gir gjerne ytterligere opplysninger 
om Vassdragsvernrådets arbeid - og 
minst like gjerne mottar han nye bidrag 
til virksomheten! 

For ytterligere å styrke forbundets 
arbeid når det gjelder vern av vassdrag, 
vil konsulent Thor Midteng i tiden 
fremover ta seg av a rbeidet i marken 
med sikte på kontakt, koordinering, in
formasjon og spesiell støt te til de grup
per og utvalg som har oppstått spon
tant over hele landet i forbindelse med 
motstand mot de enkelte vassdrags 
reguleri ngs pla ner. -BILDET- Folo Fred Friberg. 

RYPE 
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LITTERATUR 
• om NATUR 

SVENSKE PROBLEMER 

Bjørn O. Gillberg: Mordet på 
Framtiden. En uppgorelse med 
dell politiska ocll ekonomiska 
kortsiktigheten. Wahlstram & 
Widstralld. Stockholm 1973-212 s. 

Av mange europeiske land har Sverige 
tilsynelatende stått fram som et av de 
mest avanserte når det gjelder miljø
vernlovgivning og konkrete vedtak. 
Denne forestillingen om at Sverige har 
et rosverdig miljøvern og tenker ressurs
fornuft har landets miljøverner nr. en 
- Bjørn Gillberg - gjort meget for å 
påpeke ikke holder stikk. Selvsagt lig
ger Sverige foran land som Frankrike 
og Vest-Tyskland, men svikter likefullt 
på en rekke punkter. 

Gillberg har tidligere utgitt en bok 
om de aktuelle problemene som også 
er kommet i norsk utgave (Miljø
Økonomi - Politikk. Oslo J972.) Hans 
siste bok er kanskje el hakk krassere 
når det gjelder å refse myndigheter og 
næringsliv. Mens Gillberg tidligere 
konsentrerte seg om alle de uheldige 
tilsetningsstoffene i mat , blir perspek
tivet utvidet til å gjelde ting som den 
generelle rovdriften på ressursene, in
dustrijordbruket og energisløseriet. For
fatteren stiller seg meget skeptisk til 
atomkraftverk og påpeker de uhyrlige 
avfallsvanskene som det radioaktive 
avfallet representerer. Han hevder ellers 
at skal man kunne makte å hanskes med 
miljøproblemene er det særs viktig at 
samfunnet stimulerer til en åpen debatt 
om spørsmålene og tillater kritiske opp
fatninger og kritisk forskning. l Sverige 
står nettopp G illberg som eksponent 
for den uavhengige og uredde kritikk 
med sin avis Miljø och Framtid, med 
sitt Miljøcentrum og altså med sine 
bokutgivelser. 

Bredo BerntselI. 

Noen du kjenner latur- ~ 
vil sikkert ha ... kalenderen 

. eller kanskje en plakat, eller kanskje 

en ugle i keramikk. 

Bestillingskupong på siste side. 

VI VIL IKKE GÅ 
FORBUNDET 
I NÆRINGEN 
men Østlandske Natllrvernfor
ening vil gjøre oppmerksom på 
at vi ennå har en del av våre 
småskrifter til salgs: 

Nr. 2. 	 Ormtjernkampcll 
Vil/mark av Haakon Lie. 
Kr. 5. 

Nr. 3. 	 Fokstllmyren 
av H. L. Løvenskiold. 
Kr. 5. 

Nr. 7. 	 østensjøvGlillct av Einar 
Brun, Ove Arbo Høeg 
og Ole Anton Sæther. 
Kr. 5. 

Nr. 8. 	 Presterødkilen 
av Magnar Norderhaug. 
Kr. 5. 

Småskriftene er å få kjøpt ved 
vårt kontor, Akersgt. 63, Oslo J, 
eller de kan bestilles ved samme 
adresse. 

LOVERS OF NATUR 
AND 
HUMAN PROCESS 

should read 


«SAGA OF THE TWILlGHT 

NIGHTS AND TRAIN 


JOURNEYS IN 

VIKING LANDS» 


Kr. 15 inkl. post. 


Skriv til: Terry Plant (li vsv. 
medlem), «Bergheim», 56 High
land Road, Torquay, England . 

«PRIVATBILISMENS 
VELSI G NELSER» 

LINOSNITT AV 

GUNNAR HAUGLAND 
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VI VIL IKKE GA 
FORBUNDET 
I NÆRINGEN 
men Østlandske Naturvernfor
ening vil gjøre oppmerksom på 
at vi ennå har en del av våre 
småskrifter til salgs: 

Nr. 2. 	 Ormtjemkampen 
Villmark av Haakon Lie. 
Kr. 5. 

Nr. 3. 	 Fokstumyren 
av H. L. Løvenskiold. 
Kr. 5. 

Nr. 7. 	 østensjøval1l1('t av Einar 
Brun, Ove Arbo Høeg 
og Ole Anton Sæther. 
Kr. 5. 

Nr. 8. 	 Preslerødkilen 
av Magnar Norderhaug. 
Kr. 5. 

Småskriftene er å få kjøpt ved 
vårt kontor, Akcrsgt. 63, Oslo I, 
eller de kan bestilles ved samme 
adresse. 

LOVERS OF NATUR 
AND 
HUMAN PROCESS 

should read 


«SAGA OF THE TWILIGHT 

NIGHTS AND TRAIN 


JOURNEYS IN 

VIKING LANDS» 


Kr. 15 inkl. post. 

Skriv til: Terry Plant (livsv. 
medlem), «Bergheim», 56 High
land Road, Torquay, England . 

«PRIVATBILISMENS 
VELSIGNELSER» 

På'n igjen. 

LINOSNITT AV 

GUNNAR HAUGLAND 

Landturen. 

En bra fabrikk. 
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Bestillingskupong 
NB! Hvis du nødig vil klippe i tidsskriftet, blir vi minst like glade over å få 

bestillingen på annen måte! 
Til Norges Naturvernforbund , Postboks 8268 Hammersborg, Oslo 1. 

Postgiro nr. 9460. - Bankgiro nr. 6001.05 .70835. 

Jeg bestiller med dette : 

.......... .. eks. «Naturka lenderen 1975 » il kr. 25 
eks. «Ugle i keramikk » il kr. 55 

.... eks. plakat «Svalestjert» il kr. 17 
...... .. .... eks. plakat «Perleugle» il kr. 17 
.. . ..... .... eks. plakat «Rådyrkalv» a kr. 17 

eks. miniutstillingen «Sirkelen » il kr. 45 
eks. «Energi, miljø og samfunn» il kr. 20 
eks. «M ilj øleksikon» il kr. 32 
eks. M. Segnes tam : «Den første naturboka» 
il kr. 10 

ek s. P. Skoog: «Økologi » il kr. 15 
eks. ø. D a lland : «Finnmarksvidda
fo r h vem ?» il kr. 12 

eks. B. Berntsen: «Litteratu r om natur» il kr. 16 
eks. O. Skre : «Sur nedbør» a kr. 13 

......... ... eks. A.-I. Jansen: «H vem gjør hva i natur- og 
miljøvernet » a kr. 72 

... ......... sett it 4 stk . klebemerker (stickers) «Du slette 
tid l» it kr. 10 pr. sett 

... .... ... .. eks. medlemsnå l i sølv it kr. 5 
eks. medlemsnå! i gull a kr. 15 

tils . kr. ... 

tils . kr. .............. . 

tils . kr. . ............ .. 

tils. kr. ......... .. . .. . 

tils. kr. .. ........... .. 

tils. kr. .. . 

tils. kr. .............. . 

tils. kr. ............ .. . 


tils . kr. .. . 

tils. kr. .... .. ..... .. .. 


tils. kr.......... .. .. .. 

tils. kr. .............. . 


tils. kr. ......... . .... . 


tils. kr. .............. . 


til s. kr. ........ .. . .. .. 

ti Is. kr. ...... . ...... .. 

tib. kr. .. .. .... .... .. . 


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. NB! Ved oppkravsbest illing 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!) 

gir i enk le og fargeglade tegninger og 

enkel tekst en lettfattelig inn fø ring i 

økologi og miljøvernproblemer. Vel

egnet fo r lavere sko letrinn, gjerne 

sammen med «Den første naturboka» 

(se 2. omslagsside). 

Utstillingen består av fire plakater i 

fonnat 62 )< 89 cm. 

Pris kr. 45,-. 


ENB 

- for a ll 
surspro 
og som 
«ENE R 
gir bak 
spøi'små 
- en hål 
masjon 
enn i nc 
om disse 
«ENER 
er utarc 
bunds e 
mann), 
Riekeles 
«Energi, 
fonn at 

HVEM GJØR HVA? - HER ER SVARET! 
I «Hvem gjør hva I natur- og miljø
vern et '» present eres 300 norske organi
sasjoner og institusIoner og deres befat
ning med natur · og mil jøvernproblemene . 
Et grunnleggende verk, uunn værlig for 
all e som søker kontakter i naturvern 
ar beid et. 

Alf - Inge Jansen : «Hvem gjør hva i 
natur- og miljøvernet , » 252 sider. 
Format A4. Pris kr . 72,-. 

nn 

O> SU",Otot.l.At<O 

~~~~R!.~~~ ~E~2 

FINNMARKSVIDDA 

«Finnmarksv idda - for hvem ?" 
for plan ene om kraftutbygging 
problemene som knytter seg 
unike naturområdets fremtid . [ 
aktuell bok om et brennaktL 
Illustrert med fo tos og kart . 

Øystein Dalland : «Finnmark 
for hvem?» 48 sider. For 
Pris kr . 12,-. 
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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!) 

MINI 
UTSTILLINGEN 

«SIRKELEN» 

gir i enkle og fargeglade tegninger og 

enkel tekst en lettfattelig innføring i 

økologi og miljøvernproblemer. Vel

egnet for lavere skoletrinn, gjerne 

sammen med «Den første naturboka» 

(se 2. omslagsside). 

Utstillingen består av fire plakater i 

format 62 x 89 cm. 

Pris kr. 45,-. 


EN BOK TIL Å BLI (ENDA) KLOKERE AV ..... 

- for alle som ser alvoret i energi- og re
sursproble~ene - nasjona lt og globalt 
og som leter etter en løsning. 
«ENERGI, MILJØ OG SAMFUNN» 
gir bakgrunn for svar på flommen av 
spøi-smål i et innfløkt og mangfoldig tema 
- en håndbok spekket med data, infor
masjon og nøktern diskusjon, fyldigere 
enn i noen annen publikasjon på norsk 
om disse brennaktuelle problemene. 
«ENE RGI, MILJØ OG SAMFUNN» 
er utarbeidet av Norges Naturvernfor
bunds energiutvalg - Hugo Parr (for
mann), Karl Bryne, Paul Hofseth og Jon 
Riekeles. 

«Energi, miljø og samfunn». 160 sider. 

Format 18 >< 24 cm. Pris kr. 20,-. 

HVEM GJØR HVA? - HER ER SVARET! 
I «Hvem gjør hva I natur- og milJø
vernet 7" presenteres 300 norske organi
sasjoner og institusjoner og deres befat
ning med natur- og miljøvernprOblemene. 
Et grunnleggende verk. uunnværlig for 
alle som søker kontakter i naturvern
arbeidet. 

Alf - Inge Jansen : «Hvem 
natur og miljøvernet 7" 

Format A4. Pris kr . 72,

gjør hva 
252 sider. 

i 

no FINNMARKSVIDDA I FARE 

«Finnmarksvidda - for hvem 7" gjør rede 
for planene om kraftutbygging og for de 
problemene som knytter seg til dette 
unike naturområdets fremtid. En brenn
aktuell bok om et brennaktuelt tema. 
Illustrert med foto s og kart. 

FINNMARKSiIDDHlJRHiEM? ..-...._-,- '-, _'..... 

Øystein Dalland : «Finnmarksvidda 
for hvem?» 48 sider. Format AS. 
Pris kr. 12,-. 

KILDEN TIL KILDENE I NATURVERNET 

Li!1ct<ltur om Ilatur 
«Litteratur om natun> er det se lvskrevne 
hjelpemidlet for alle som vil skaffe seg 
en allsidig orientering om natur- og miljø
vernproblemene - som lærere, foredrags
holdere og artikkelforfattere. Bibli ografien 
gir en kort karakteristikk av hver enkelt --_...-.-~ 

bok, og er al tså mer enn en snau bokliste. -------
Bredo Berntsen : «Litteratur om 
natun>. 96 sider. Format AS. Pris 

nil
kr. 16,-. 

DET REGNER FORTSATT SVOVEL 
og veien til løsning er at det reises 

en opinion . Men opinionen må bygge pa 
viten - og her kommer anledningen til 
å orientere seg om problemene i for
bindelse med sur nedbør, om arsaker og 
virkninger. 

Oddvar Skre : «Sur nedbør. Årsaker 
og verknaden>. 50 sider. Format AS, 
Pris kr . 13,- . 



latur- ø 

kalenderen 

1875 
Noen du kjenner vil glede se~ over å ra 

«Naturkalenderen 1975». O g kanskje bør 

du glede deg selv med en også? 

Bestill nå, og finn den i postkassen om 

noen dager. 

Pris kr. 25.-. 


Nytt fra uglenes verden: 

NÅ OGSÅ I KERÅlVIIKK 
00 
01Norges Naturvernforbunds ugle fore
.--< 

ligger nå også i keramikk - ca. 9 cm høy 
u.:log klar til innsats for å rydde de siste Qrester av julegaveproblemer av veien. ""'""f 
r:/)Keramikeren Eivind Struksnes har laget 

en hel flokk for oss, og minst en av dem V 
står kla r til å fl y hjem til deg på korteste Z
varsel. Gi oss et vink ! 
Uglene koster kr. 55,- pr. stk. ~ 


~ 

r:/) 

V 
ZNOE Å HA PÅ VEGGEN? -,..J 

Norges Naturvernforbunds fa rgefotoplakater i stort format (høyde bortimo t .,..J 
en meter) har vunnet stor popularitet. Hittil har vi sendt ut over 6000 ........ 


r--eksemplarer, og vi står rustet til å sende ut nye tusener. Kom med bestil r:/) 
ling l Moti vene er «Per/eugleunge», «Rcldyrlwfl'» og «Sva/estjer/». Pris pr. u.:l 
stk. kr. 17.-. CO 


