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- eller bilen eller båten eller barnevognen eller bag'en eller 
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Klebemerker (s tickers) selges i sett å 4 stk . (2 stk . i glatt 
vinyl 10 cm diameter, 2 stk . i satin cloth 3,8 cm) trykt i 
grø nt og brunt kr. 10,-. 

M edlemsnål (9 x 9 mm) iforgy/t sølv kr. 15,-. 
M edlemsnål (9 x 9 mm) i nysølv k r. 5,- . 
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NOE Å BEGYNNE MED 
er «Den rørste naturboka» av Segnestam/ 

Helin - det rørste tiltak her i landet med 

sikte på å ro rmidle enkel og grunn

leggende økologisk kunnskap til ba rn på 

de laveste skoletrinn . Fremstillingen byg

ger på tegninger . 

«Den første naturboka», 16 sider. 

Format A4. Pri s kr. 10.-. 


Alle snakker om økologi 
men ikke alle vet hva det er. Dette er 

Naturvernforbundets tilbud til dem som 

vil vite det. Grunnleggende økologikunn

skap i populær form. 

Perarvid Skoog : «Økologi». 48 sider. 

Format AS. Pris kr. 15,-. 
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DEN BESTE BAKGRUNN 
o<t:for den som vil følge med i energidebatten o.. 

- en håndbok spekket med data og 
nøktern diskusjon, fyldigere enn i noen O 
annen publikasjon på norsk om disse Z 
problemene. O o..«Energi, miljø og scunfunn» . 160 sider. 
Format 18 x 24 cm. Pris kr. 20,-. ~ 

~ Alternativ til vannkraft r./J 
er et verdifullt supplement til «Energi, O 
miljø og samfunn», legger bl.a. fram Z 
konkrete forslag til sparetiltak og bruk av -..JNordsjøgass. ..J 
«Alternativ til vannkraji». 24 sider. 

Format 18 x 24 cm . Pri~kL 10,- . -f--< 
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En tendensiøs proposisjon 
E n gruppe innen Skogdirektoratet la i 1972 fram utkast til endringer i 

Lov om skogproduksjon og skogvern. Hensikten var å etterkomme 
ønske fra stortingshold om å tilgodese naturvern og friluftsinteresser. 1 ut
kastet til fonnålsparagrafhet det bl.a. at det skal tas sikte på at skogbruket 
kan gi et tilfredsstillende resultat for samfunnet og næringens utøvere. 
Samtidig skal det tas hensyn til skogens betydning som rekreasjonskilde 
for befolkningen og viktig del av landskapsbildet og livsmiUøet for planter 
og dyr». 

Dette var et framskritt. Men i proposisjonen som nå foreligger tar 
Landbruksdepartementet et drøyt skritt tilbake og går ensidig inn for 
næringsinteressene - skogbruket skal «gi et tilfredsstillende resultat for 
næringens utøvere og sikre en effektiv ogjevn råstofftilførsel til industrien». 
Samfunnet er strøket, og de ikke umiddelbart økonomiske interessene er 
noe det «videre skal legges vekt på». 

Som helhet viser proposisjonen en ytterst uheldig tendens til fordel for 
kortsiktige økonomiske interesser. Sett fra naturvernsynspunkt er det all 
grunn til å ta dette utspillet alvorlig. 

Forbundets økonomi 
Kjære medlem! 

Forbundets representantskap vedtok på mø tet i Arendal i mai å forhøye medlemskon

tingenten til kr. 40,- fra kommende år. Jeg tror alle vil forstå at dette er nødvendig. I 

realiteten vil ikke kontingentforhøyelsen føre til noen bedring av forbundets økonomi. 

Den er et uunngåelig mot ti ltak mot inflasjon og prisstigning, og vårt håp er at den vil vise 

seg å være tilstrekkelig til at vi kan opprettholde vårt aktivitetsnivå. 


Norges Naturvernforbunds virksomhet har i alle år vært preget aven økonomi som 
ikke står i noe rimelig forhold til viktigheten av de oppgaver vi må påta oss. Derfor er 
også landsstyre og sekretariat stadig opptatt av å finne muligheter for å bedre økonomien. 
Et tiltak som vi håper skal gi positive resultater er e.n kronerulling som vi setter i gang 
denne høsten. 

Jeg oppfordrer alle våre medlemmer til å slutte opp om kronerullingen. Styret vil på 
sin side love helhjertet og ansvarsbevisst innsats når det gjelder forvaltningen av de 
midlene som kommer inn. 

Ideer om nye veier å gå for å bedre forbundets økonomi er alltid kjærkomne. Har du 
tanker om dette så send oss noen ord. Styret vil på sin side gå nøye gjennom alle 
forslag som måtte komme inn. 

Vennlig hilsen 
Ragnhild Sundby 

formann 

HORDALAND - SOGN OG FJORDANE 
Det er tydelig at våre kretsforeninger savner 
kontakt med sine medlemmer. Beste måte å 
oppnå det på er å lage et medlemsblad. 
Vestlandske Naturvernforening lanserer 
«Natur Vest» - foreløpig stensilert og på 4 
sider - som skal ta for seg saker av mer lokal 
karakter. Formannen, Cornelius Schi/bred, 
understreker VNVs syn på Stølsheimen. Her 
mener man som alltid at Stølsheimen bør få 
ligge som rekreasjonsområde for Bergensre
gionen. Selvsagt må bøndene i Modalen få 
erstatning for ikke-utbygging, mener VNV 
men man selter et spørsmålstegn ved den 
antydede erstatningssum på 30 millioner kr. 
Han slår videre til lyd for bruk av naturgass 
fra Nordsjøen, slik at sentrale vassdrag som 
Stølsheimen, Veig, DagaliGeIlene, Gaular og 
Jotunheimen kan vernes; et sy n som forøvrig 
er i tråd med NNV's energipolitikk. 

NORDLAND 
Nordland Naturverns nye «barn» heter in
genting ennå. Medlemsbaldet er utstyrt med 
et stort spørsmålstegn, og medlemmene opp
fordres til å sende inn navneforslag. Spørsmål 
setter også Thor Heyerdahl jr . (marinbiolog 
ved Havforskningsinstituttet i Bergen) ved 
oljeaktivitet nord for 62: breddegrad, i en 
artikkel han kaller «Hærverk mol havel». 
Heyerdahl forklarer at det er i vannmassene 
over kontinentalsoklene de algene gror som 
både fisk og åte er avhengig av. Fordi det er 
så grunt her, fører vindens omrøring av 
vannmassene og vinterens avkjøling til at 
næringsstoffene fordeles jevnt. Denne omrø

ringen kan bare finne sted der det ikke er for 
dypt. Derfor er de store verdenshav for 
ørkener å regne. 90 % av havets biologiske 
produksjon foregår i de 8 %av verdenshave
ne som ligger over kontinentalsokkelen. Av 
dette utgjør de grunne fiskebankene l %. Her 
tas hele 50 %av verdens fi skefangster. Det er 
disse grunne fiskebankene vi nå har begynt å 
stikke hull på for å få tak i olje. 

Utslipp uunngåelig 
Det hevdes riktignok at Norge har verdens 
strengeste sikkerhetsforskrifter for å hindre 
uhell og utslipp. Men mesteparten av oljefor
urensningen i havet skyldes ikke uhell, men et 
nærmest uunngåelig utslipp som følger med 
vanlige rutineoperasjoner i forbindelse med 
utvinning og transport av olje. Heyerdahl 
refererer i denne forbindelse til de nærmest 
uholdbare tilstander i Middelhavet der stren
dene har forandret seg fra å være rene og hvite 
til å bli en mørk, seig masse av sand og olje. 
Og dette har skjedd til tross for at det ikke har 
forekommet større uhell i forbindelse med 
olje i Middelhavet. 

Man vet videre at en del av oljen løser seg 
og fordeler seg i selve vannmassene. Den vil 
da særlig konsentrere seg i de øvre vannlag, 
nettopp i den belyste del av havet hvor 
planteplanktonet gror. Overflatevannet er 
produksjonsgrunnlag for alt liv i sjøen . My
riader av små krepsdyr og andre dyreplank
ton fråtser i algegrøden, som i sin tur blir spist 
av små og større fisk. Blant plante- og 
dyreplanktonet driver også egg og yngel av 
mange av våre viktigste matfisk. Slik blir de 
minste og mest sårbare organismene verst 
utsatt for en oljeforurensning, og det er disse 
organismene som er grunnlaget for al t annet 
liv i havet kan Heyerdahl fortelle. 

Det er grunn til å spørre om vi ønsker olje 
eller fi sk - våre viktigste fiskebanker befinner 
seg nord for 62. breddegrad. 

ROGALAND 
Rogaland Naturvern er kommet med et nytt 
nummer av medlemsavisen «R ygjavern». 
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HORDALAND - SOGN OG FJORDANE 
Det er tydelig at våre krets foreninger savner 
kontakt med sine medlemmer. Beste måte å 
oppnå det på er å lage et medlemsblad. 
Vestlandske Naturvernforening lanserer 
«Natur Vest» - forel øpig stensilert og på 4 
sider - som skal ta for seg sa ker av mer lokal 
karakter. Formannen, Corne/ius Sehi/bred, 
understreker VNVs syn på Stølsheimen. H er 
m ener man som a lltid at Stølsheimen bø r få 
ligge som rekreasjonsområde fo r Bergensre
gionen. Selvsagt må bøndene i Modalen få 
erstatning for ikke-utbygging, mener VNV 
men man setter et spø rsmålstegn ved den 
a ntydede ersta tningssu m på 30 millioner kr. 
Han slå r videre til lyd for bruk av naturgass 
fra Nordsjøen, slik at sentra le vassdrag som 
Stølsheimen, Veig, D aga lifj ellene, Gaular og 
J otunheimen kan vernes; et syn som forø vrig 
e r i tråd med NNV's energipolitikk. . 

NORDLAND 
Nordland N a turverns nye «barn» heter in
genting ennå . M ed lemsbaldet er utstyrt med 
et stort spørsmålstegn, og medlemmene opp
fordres til å sende inn navneforslag. Spørsmål 
setter også Thor H eyerdahl jr. (marinbiolog 
ved Havforskningsinstituttet i Bergen) ved 
oljeaktivitet no rd for 62: breddegrad , i en 
artikkel han kaller «Hærverk mol havel». 
Heyerdahl forklarer a t det er i va nnmassene 
over kontinentalsoklene de algene gror som 
både fisk og å te er avhengig av. Fordi det er 
så grunt her , fører v indens omrøring av 
vannmassen e og vinterens avkjøling til at 
næringsstoffene fordeles jevnt. Denne Omrø

ringen kan bare finne sted der det ikke er for 
dypt. Derfor er de store verdenshav for 
ørkener å regne. 90 % av havets biologiske 
produksjon foregår i de 8 %av verdenshave
ne som ligger over kontinentalsokkelen. Av 
dette utgjør de gr unne fi skebankene I %. H er 
tas hele 50 %av verdens fiskefangster. D et er 
disse grunne fiskebankene vi nå har begyn t å 
stikke hull på for å få tak i olje. 

Utslipp uunngåelig 
Det hevdes riktignok at Norge har verdens 
strenges te sikkerhetsforskrifter for å hindre 
uhell og utslipp. Men mesteparten av o ljefor
urensningen i havet skyldes ikke uhell , men et 
nærmest uunngåelig utslipp som følger med 
vanlige rutineoperasjoner i forbindelse med 
utvinning og transport av olje. Heyerda hl 
refererer i denne forbindelse til de nærmest 
uholdbare tilsta nder i Middelhavet der stren 
dene har forandret seg fra å være rene og hvite 
til å bli en mø rk, seig masse av sand og olj e. 
Og dette har skjedd ti ltross for at det ikke har 
fo rekommet stø rre uhell i forbindel se med 
olje i Middelhavet. 

Man vet videre a t en del av oljen løser seg 
og fordeler seg i selve vannmassene. Den vil 
da særlig konsentrere seg i de øvre vannlag, 
nettopp i den belyste del av havet hvor 
planteplanktonet gror. Overflatevannet er 
produksjonsgrunnlag for alt liv i sjøen. My
riader av små krepsdyr og andre dyreplank
ton fråtser i a lgegrøden , som i sin tur blir spist 
av små og stø rre fi sk . Blant plante- og 
dy repla nkto net driver også egg og yngel av 
mange av våre viktigs te matfisk. Slik blir de 
minste og mest sårbare organismene verst 
utsatt for en o ljeforurensning, og det er disse 
organismene so m er grunnlaget for alt annet 
liv i havet kan Heyerdahl fortelle. 

Det er grunn til å spørre om vi ønsker olje 
eller fisk - våre vi kti gs te fiskebanker befinner 
seg nord fo r 62. breddegrad. 

ROGALAND 
Rogaland Na turvern er kommet med et nytt 
nummer av medlemsavisen «R ygjavern». 

Her opplyses det bl. a. at foreningen har 
åpnet et miljøvernsenter i Stavanger. Det skal 
virke som et kontakt- og infonnasjol1stilbud 
overfor fo lk flest. H er selges a lt det N a tur
vernforbundet har å by på og litt til. Andre 
miljøverorganisasjoner er også representert 
her: Natur og Ungdom, Aksjonen Fremtiden 
i våre hender, Vå rt Stavanger, Aksjon mo t 
a tomkraft og andre. Senteret brukes også til 
møter. 

At gjødselhaugen er gull verd 
har bonden visst i uminnelige tider - hell til 
H ydro og kunstgjødselen kom på markedet. 
N å ser det imidlertid ut til at gjødselhaugen 
igjen ko mmer til heder og verdighet som 
energiprodusent. P. A. Sirevåg forteller korl 
o m produksjon av metangass fra kumøkk og 
husholdningsavfall. M etangassan legg på el 
gårdsbruk med omlag 15 kuer e ll er 80 girser 
vil dekke gårdens totale energibehov . Ei ku 
leverer nok møkk til drøye l kbm. gass om 
dagen. Med 15 kuer vil dette år lig bli gass 
tilsvarende 78.000 kWh, eller omlag tre gan
ger energiforbruket til en va nlig lei li ghet i 
No rge. Sirevåg viser videre at metangass 
produksjo n både er løn nsom t og ressurs
vennlig. Et fullau tomat isert a nlegg som nylig 
er satt i drift i Danmark koster 70.000 kroner. 
Selv om investeringssummen synes noe høy 
regner bonden med å spa re inn drøye 10.000 
kroner hvert år i energiutgifter. Det en tren
ger til et metangassanlegg er gjæringstank, 
gasstank, pumpe fo r gjødsel, rør, slanger, 
ventiler og styringsautomatikk. 

MØRE OG ROMSDAL 
Møre og Romsdal Naturvern a rrangerte i 
tiden 30. juni - 5. juli et kurs i naturvern 
kombinert med familieferie på Nord-Tustna 
skole. Il voksne og Il barn deltok. En 
Studiegruppe fra Tingvoll la fram et informa
sjonsopplegg i økologi. Sto ffet ble gjennom
drøftet og del vis prøvd i praksis på et folke
mø te en av kveldene. Kursdeltakerne fikk et 
innblikk i noen av de prohlemene som et lite 
utkantsamfunn ha r å stri med, og lokalbe-

Avd. for 

Miljøvern 
i halsen 
To kommunepolitikere i Skien, ordføre r 
Sigurd Namløs (A) og Bjørn 0 vrum Nielsen 
(H), ble 26. august intervjuet i D agbladet. 
Ettersom vi unner våre lesere alt godt, ser
verer vi følgende smaksprøve fra intervjuet: 

« ... Det er også blitt sagt at de (Namløs 
og 0vrum Nielsen) er Skiens og Grenlands 
mest iherd ige talsmenn for den økonomiske 
vekstpoli tikken og at de kommer i harnisk 
hver gang miljøvernspørsmål kommer på 
tale. 

- En kommentar, ordfører Namløs? 
- Den første påstanden er rik tig, mot den 

andre vi l jeg reservere meg sterkt. Med den 
beste samvittighet og av aJle mine krefter 
arbeider jeg fo r økonomisk vekst, men jeg be
kjemper urealistisk miljøvernpolitikk. 

- Til de t synet kan jeg si ja og amen, kom 
mer det fra 0vrum Nielsen. - Vi har meget 
store o ppgaver på miljøvernsektoren, men 
skal vi makte å løse dem, må vi først tjene 
pengene. M iljøve rn-sverrnerne - og av dem er 
det mange - står meg langt opp i halsen . 

- Ja , den typen som den ene dagen prote
sterer mot utbyggingen av Mardøla, for den 
neste å være med på et krav om løn ns
økning på meJlom 20 og 30 prosent, føyer 
ordføreren til som understreker at hans poli
tiske syn er blitt sterkt preget av 30-åra. 

folkningen fikk et lite innblikk i hva na tur
vernfolkene driver med. 

- Det ser ut til at studiegruppen fra Ting
voll har greid å lage en lett tilgjengelig 
innfø ring i økologi samtidig som den ligger 
på et solid faglig nivå, sier Einar Oterholm 
(kursleder) til «Norsk Natur». Med i oppleg
get hører også filmen «Jordvern, miljø og 
ressursbevaring» . 
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D
 en første paragrafen i naturvernloven Vi kan ta for oss det første utsagnet, - at det reIle aktiviteter, forskning og kon takt med en av visse na 

presenterer et perspektiv for oss. Dette er en nær samhørighet mellom mennesket og stor variasjonsrikdom av naturmiljøer. Disse kan man f, 


perspektiver bygget på to grunnpilarer. Den naturen. 
 ress ursene er en ten naturen selv, eller de man skal 
fø rste grunnpilaren minner oss om a t men Generelt i na turen krever hver dyre- og kommer fra den. Dessverre ser det ut til a t Alt avhen 
neskene og menneskesamfunnene tross alt er planteart at spesielle betingelser må være vår overvinnelse av ulike begrensninger som finnes me 
deler av et s tø rre bio logisk system, a t vi som oppfy lt på det stedet hvor de lever. Dette naturen generelt legger på levende organis ska ffe seg 
biologisk art er avhengig av at det te systemet fører ti l at dyre- og plantelivet skifter med mer, bare delvis representerer en seier over dette gå r \ 
fungerer tilfredssti ll ende, og at vi må verne vekslende naturmilj ø. Noen arter har svært na turen . Overvinnelse av sykdommer har For det 

Sigmund Hågvar . om de kvaliteter i naturen som danner forut vide toleranser og kan være utbred t over store resultert i en uko ntrollert befolkningsvekst på at de ( 
setningen for en høy li vsstandard. Den andre deler av jorden. Men i siste insta ns er også som a llerede har ført til at 2/3av menneske under for, 
pilaren minner oss om hensynet til senere deres utbredelse, antall og «helsetilstand» heten su lter. Overdreven bruk av kunstgjødsel generasjOlVårt forhold 
generasjoner. Det heter i § l : «N aturen er å reguler t av miljøfaktorer som næringstil gang, har ført til utarming av jordsmonnet, frigjø all tid vær, 
disponere naturressursene ut fra hensynet til l) vanntil gang, temperatur , fuktighet , tilstede ring av kjerneenergi innebærer dels en poten  f. eks. my, til den nære samhørighet mellom mennesket og værelse av konkurrerende arter eller syk siell strålingsfare for alt liv, dels en potensiell ger truffe1 
naturen og 2) til at naturens kval itet ska l domsfremkallende organismer osv. fare for økt temperatur på jorden, osv. Med burde gjenaturvernloven andre ord: Visse fundamentale avhengighets virkningel 

Vi legger her merke til ordlyden: «Natur ket? Våre forfedre langt tilbake i tiden levde 
bevares for frem tid en.» Hva så med den biologiske arten mennes

forh old til naturen vil mennesket alltid ha. etterslekte 
vern er å disponere naturressursene . . . » slik opplagt i nær samhørighet med naturen selv, Og: Våre forsøk på frigjøring fra naturens skylde de 
og slik. Det hele er kokt ned til et spø rsmål slik f. eks. menneskeapene er det i dag. Men begrensninger må ikke føres så langt a t vi ikke alltid 
om retningslinjer for ressursdisponering. Har hva skjedde da ilden ble behersket , da o rga dermed skader de grunnfaktorene som vi i og andre 
en gitt generasjo n adgang til de og de ressur nisertjordbruk oppsto, da Einstein oppdaget egenskap av biologisk art aldri kan frigjøre nerasjon ~ 
ser i tilstrekkelige mengder, er også grunnl a  formelen for frigjøring av energien i a tom oss fra. Derfor: «Naturvern er å disponere ger av ml 
get tilstede for et trygt og kvali tetsfylt liv. kjernene? Har vi gjort oss uavhengig av naturressursene (og faktisk også oss selv) ut utarbeidel 
Ressursbegrepet er brukt ganske vidt her og na turen? Kan vi heve oss over de økologiske fra hensynet til den nære samhørighet mellom lagrene p; 

innbefa tter a lle kvaliteter naturen kan gi, spilleregler som enhver annen organisme er mennes ket og naturen». Vi vet a t 

både materielle ressurser, rekreasjonsresur underlagt? Vi kjenner problemet med overbefolkning, lagrene v 

ser, forskningsressurser, osv. Svaret er vel at vi har befridd oss for en del overbeiting, grunnvannssenkning og sult i nåværend 

Den videre ordl yd i§ Ilegger begrensninger av de begrensninger som opprinnelig har områdene sør for Sahara. I disse samfunnene så lite å u 
på våre inngrep i naturen, fordi na turens ligget på mennesket (f. eks . overvinnelse av er forbindelsesleddene mellom na tur og men Jeg ska 

selvreparerende evne er begrenset, og vi står sykdommer, temperaturregulering ved bruk neske så få at alle kan forstå den direk te ger om de 

i fare for å foreta irreversible inngrep som på av klær, økt matproduksjon ved bruk av vekselvirkning og gjensidige påvirkning mel fremtidig( 

en varig måte kan redusere menneskenes kunstgjødsel, omdanning av naturen slik at lom na tur og menneske. Vi ser det også lett Genere 

livskvalitet. Dette er uttrykt slik : «Enhver den passer bedre til våre formå l, fri gøring av f. eks. i eskimosamfunn som baserer seg på beslutnin! 

skal vise hensyn og varso mhet i omgang med energi som er utilgjengelig for enhver annen selbestanden og på samesamfun n, særl ig i eller ann, 

na turen. Inngrep i na turen bør bare foretas ut art, osv.) - men a t vi aldri kan fr igjøre oss fra eldre tider, som baserer seg på reinbestanden. generasjo 

fra en langsiktig og a llsidig ressursdispone visse fundamen ta le økologiske spilleregler: J det moderne industrisamfunn blir det så naturinng 

ring (vi merker a t ressursdisponering brukes V~,rt behov for en viss mengde mat av en viss mange ledd mellom det na turen gir og det ning skal 

som nøkkelord igjen) som tar hensyn til at kva litet, tilgang på rent vann, nødvendighe produ kt som dannes og som spises eller opp mot 

na turen i fremtiden bevares som grunnlag for ten av ikke å overbeskatte grunnbestanden av brukes a t vi glemmer opprinnelses-stedet, og og lar de 

menneskenes virksomhet, helse og trivesel.» fornybare biologiske ressurser (s lik det har dermed vår avhengighet av naturen. Det vi vinne. He 

Man kan spørre seg: I hvor stor grad skjedd med visse hvalarter og slik vi er i ferd trenger finner vi ikke i naturen , men i butik trekkes sj 

uttrykker formuleringene i § l noe absolu tt, med å gjøre med visse fiskearter) , a l na turens ken med musikk i taket , hvor naturprodukter man burd 

og i hvor stor grad kan påstandene diskute selvrensende evne ikke ødelegges, at vårt en konsta 

res? Er den hold ningen som presenteres i § l miljø ikke inneholder skadelige gifter eller 
ligger stablet i omdannete og ugjenkjennelige 

som av pl 

bare en av mange holdninger som man kan ha skadelig stråling osv. Og på toppen av disse fisk på skolen, tegnet en firkantet kloss - en 
former. - En gutt som ble bedt om å tegne en 

møte, me 

overfo r disse emnene? Og hvis det ligger noe grunnforutsetningene kommer de ekstra kva  frossen panett. å la sine a 

nødvendig i innholdet, - hvor flinke er vi til liteter som høyner livsstandarden, m. a. o. Vi får så gå over til spørsmålet om hensynet Vi harg 

å arbeide for a t dette nødvendig blir mulig? ressurser som tillater kuns tneriske og kultu- til senere genrasjoner. Mens vår avhengighet sipp i No 
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vernlo ven Vi kan ta for oss det første utsagnet, - at det reile aktiviteter, forskning og kontakt med en av visse naturkvaliteter neppe kan disku teres, prinsippet bare skal gjelde overfor de nå le

oss. Dette er en nær samhørighet mellom mennesket og stor variasjonsrikdom av naturmi ljøer. Disse kan man for så vidt diskutere i hvor stor grad vende menneskene, eller om det skal utvides 

larer. Den naturen. ressursene er enten naturen selv, eller de man skal ta hensyn til senere generasjoner. sli k at også fremtidens generasjoner får stem

n at men Generelt i naturen krever hver dyre- og kommer fra den. Dessverre ser det ut til at Alt avhenger av ens egen holdning, og det merett. Dette blir i tilfelle en interessant 

ross alt er planteart at spesielle betingelser må være vår overvinnelse av ulike begrensninger som finnes mennesker hvis filosofi går ut på å problemstill ing, fordi en må regne med at det 

at vi som oppfylt på det stedet hvor de lever. Dette naturen generelt legger på levende organis skaffe seg selv flest mulige fordeler, selv om totale antall mennesker som tilsammen skal 

~ systemet fører til at dyre- og plantelivet skifter med mer, bare delvis representerer en seier over de tte går ut over ufødte generasjoner. leve etter oss blir i flertall. 

må verne vekslende naturmiljø. Noen arter har svært naturen. Overvinnelse av sykdommer har For det første tror jeg det er viktig å huske Med andre ord: Vi ville bli nedstemt i saker 

.ner forut vide toleranser og kan være utbredt over store resultert i en ukontrollert befolkningsvekst på at de forhold vår egen generasjon lever som ikke er av sentral betydning for å opp

)en andre deler av jorden. Men i siste instans er også som allerede har ført til at 2/3av menneske und er for en stor grad er bestemt av tidligere rettholde vår egen livsstandard, men som 

til senere deres utbredelse, antall og «helseti lstand» heten su lter. Overdreven bruk av kunstgjødsel generasjoners avgjørelser. (Og slik vil det merkbart kan innskrenke etterkommernes 

turen er å regulert av miljøfaktorer som næringsti Igang, har ført til utarming av jordsmonnet, frigjø alltid være.) Dagens miljøvernproblemer er valgmuligheter eller på annen måte redusere 
synet til I) vanntilgang, temperatur, fuktighet , tilstede ring av kjerneenergi innebærer dels en poten f. eks. mye et resultat av uheldige beslutnin deres livsstandard. - Hvis fremtidens genera
lI1esket og værelse av konkurrerende arter eller syk siell strålingsfare for alt liv, dels en potensiell ger truffet av forri ge generasjon. Bare dette sjoner bare stilte med en representant, ville 
ali tet skal domsfremkallende organismer osv. fare for økt temperatur på jorden, osv. Med burde gjøre oss interesserte i å analysere det ikke være urimelig om han krevde veto

Hva så med den biologiske arten mennes andre ord: Visse fundamentale avhengighets virkningene av våre egne virksomheter for rett i slike saker. 
l: «Natur ket ? Våre forfedre langt tilbake i tiden levde forhold til naturen vil mennesket alltid ha. etterslekten. T il en viss grad kan man unn Man kan spørre seg: Hvor stor del av 
? ...» slik opplagt i nær samhørighet med naturen selv, Og: Våre forsøk på frigjøring fra naturens skylde de tid ligere generasjoner, fordi man lagerressursene (f. eks. olje eller mineraler) 
. spørsmål slik f. eks. menneskeapene er det i dag. Men begrensninger må ikke fø res så langt at vi ikke alltid kjente virkningen av forurensning har vår generasjon rett til å bruke opp? Er det 
ring. Har hva skjedde da ilden ble behersket, da orga dermed skader de grunn/aktorene som vi i og andre naturinngrep. Derimot vet vår ge forsvarlig å satse på en selvforsyningsgrad på 

de ressur nisertjordbruk oppsto, da Einstein oppdaget egenskap av biologisk art a ldri kan frigjøre nerasjo n ganske mye om uheldige bivi rknin 30  40 %når det gjelder mat og attpåti l hvert 
~ grunnla formelen for frigjøring av energien i atom oss fra. Derfor: «Naturvern er å disponere ger av menneskenes virksomhet, og vi har år å fo rbruke store arealer med dyrket og 
~ts fylt li v. kjernene? Har vi gjort oss uavhengig av naturressursene (og fakti sk også oss selv) ut utarbeidet prognoser bl. a. for størrelsen av dyrkbar jord ? I hvor stor grad kan vår 
idt her og na turen? Kan vi heve oss over de øko logiske fra hensynet til den nære samhørighet mellom lagrene på mange ikke-fornybare ressurser. generasjon tillate seg å foreta irreversible 
n kan gi, spi lleregler som enhver annen organisme er mennesket og naturen». Vi vet a t for flere stoffers vedkommende vi l na turinngrep, som vil angå alle senere gene
jonsresur underlagt? Vi kjenner problemet med overbefolkning, lagrene være slut t om bare 20 - 30 år hvis rasjoner? Hvor stor del, særlig av arealene 

Svaret er vel at vi har befridd oss for en del overbeit ing, grunnvannssenkning og sult i nåværende forbruksøkning fortsetter. Vi har med urørt eller tilnærmet urørt natur kan vår 
rensninger av de begrensninger som opprinnelig har områdene sør for Sahara. I disse samfunnene så lite å unnskylde oss med. generasjon tillate seg å påvirke irreversibelt? 

naturens ligget på mennesket (f. eks. overvinnelse av er forbindelsesleddene mellom natur og men Jeg skal da komme med noen betraktnin Vi vet at i urørt eller tilnærmet urørt natur er 
og vi står sykdommer, temperaturregulering ved bruk neske så få at a lle kan forstå den direkte ger om de hensyn vi kan og bør vise overfor alle potensielle bruksmåter i behold , mens 

ep som på av klær, økt matproduksjon ved bruk av vekselvirkning og gjensidige påvirkning mel fremtidige generasjoner. ethvert irreversibelt naturinngrep for a lltid 
nneskenes kunstgjødsel, omdanning av naturen slik at lom natur og menneske. Vi ser det også lett Generelt kan vi si at en rekke av de har redusert antall potensielle bruksmulighe
: «Enhver den passer bedre til våre formål, frigøring av f. eks. i eskimosamfunn som baserer seg på beslutninger som tas i dagens samfunn på en ter. Fordi fremtidens behov for en stor del er 
Igang med energi som er utilgjengelig for enhver annen selbestanden og på samesamfunn, særlig i eller annen måte får virkning for senere ukjent for oss, er overlevering av urø rt eller 
, foretas ut art, osv.) -men at vi a ldri kan frigjøre oss fra eldre tider, som baserer seg på reinbestanden. generasjoner. Særlig gjelder dette irreversible tilnærmet urørt natur en god arv å levere 
rsdispone visse fundamentale øko logiske spilleregler: I de t moderne industrisamfunn blir det så naturinngrep. Det er typisk at når en beslut videre. 
ng brukes Vårt behov for en viss mengde mat aven viss mange ledd mellom det naturen gir og det ning skal tas i dagens samfunn, stiller man En bonde setter gjerne si n ære i å overlevere 
lsyn til at kvalitet, tilgang på rent vann, nødvendighe produkt som dannes og som spises eller opp mot hverandre a ll e nåtidens argumenter gården til neste generasjon i minst like god 
unnlag for ten av ik ke å overbeskatte grunnbestanden av brukes at vi glemmer opprinnelses-stedet, og og la r de sterkeste av nåtidens argu menter stand som da han selv overtok den. Denne 
: trivesel.» fornybare biologiske ressurser (s lik det har dermed vår avhengighet av naturen. Det vi vinne. Hensynet til fremtidige generasjoner holdningen har han fordi han klarer å iden
stor grad skjedd med visse hvalarter og slik vi er i ferd trenger finner vi ikke i na turen, men i butik trekkes sjelden inn i diskusjonen. Kanskje tifisere seg med den som ska l overta, - han 
: absolu tt, med li gjøre med visse fi skearter), at naturens ken med musikk i taket, hvor naturprodukter man burde hatt en tom stol i hvert møte, som synes det angår ham. Vår genrelIe holdning 
.e diskute
lteres i § I 

selvrensende evne ikke ødelegges, at vårt 
miljø ikke inneholder skadelige gifter eller 

ligger stablet i omdannete og ugjenkjennelige 
former. - En gutt som ble bedt o m å tegne en 

en konstant påminnelse om den representant 
som av praktiske grunner er forhindret fra å 

overfor hensynet til fremtidige generasjoner 
avhenger aven viss innlevelsesevne og iden

lan kan ha 
ligger noe 
<e er vi til 

skadelig stråling osv. Og på toppen av disse 
grunnforutsetningene kommer de ekstra kva
li teter som høyner livsstandarden , m . a. o. 

fisk på skolen, tegnet en firkantet kloss  en 
frossen panett. 

Vi får så gå over til spørsmålet om hensynet 

møte, men som med full tyngde har krav på 
å la sine argumenter bli hørt? 

Vi har gjennomført det demokratiske prin

tifikasjonsevne. Heldigvis tror jeg dette kan 
oppøves . Vår holdning blir faktisk avgjørende 
for fremtidens livsstandard. Et større ansvar 

lir mulig? ressurser som tillater kunstneriske og kultu til senere genrasjoner. Mens vår avhengighet sipp i Norge. Man kan spørre seg om dette kunne vi vel ikke bli pålagt. ~ 
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Av Bredo Berntsen 

Våtmarksområdene, d.v.s. både myrer, 
sumper, næringsrike innsjøer, stranden
ger og langgrunne bukter, hår som kjent 
kommet i søkelyset i de senere årene og 
kampen for å verne om dem har tiltatt 
sterk t fordi truslene stadig øker mot disse 

særdeles produktive økosystemene som er 
av aller største betydning for vår natur. 

Vern av våtmarksområder har imidler
tid vært en meget viktig sak for Norges 
Naturvernforbund med kretsforeninger i 
alle år, både av botaniske og ornitologiske 

grunner. To gamle verdifulle vernevedtak 
som angikk nettopp våtmarksområder 
det ene under l. verdenskrig, det andre i 
begynnelsen av 1920-årene - viser dette 
klart. Jeg tenker da på vernet av Nedals
myrene og vernet av Fokstumyra. 

Nedalsmyrene utgjorde en sentral del giske, s 
av den store botaniske naturpark ved miskea 
Sylene som ble opprettet ved kgl.res. de bota 
allerede 6.7.1917. Fredningen ble drevet ge myr, 
igjennom ikke minst ved Trøndelag krets lette 
forenings iherdige innsats i samarbeid ne - ble 
med Trondheims Turistforening. Områ industri 
det var alt i alt på over 50 km 2 og utbyggi 
fredningen gjalt altså plamelivet i første styrrene 
rekke . Dette var virkelig en pionerfred truet vi 
ning som vakte stor begeistring blant av gam 
naturinteresserte nordmenn. Mange fors regnets 
kere, blant dem den fremragende botani myndig 
keren Rolf Nordhagen, drev betydnings arealen 
fulle studier i området. Nedalsmyrenes eller til 
kranke skjebne senere skal jeg komme ellerso 
tilbake til. voll sa 

Mere omtalt er nok likevel vernet av til fin å 
Fokstumyra, i første rekke fordi dens regne u 
fugleliv - fra den syngende blåstrupen til Sjeldne 
den sjeldne og vakre myrhauken - var noen p 
viden kjent. Denne høyfjellsmyras ornito takseri 
logiske historie tar til allerede i 1816. Da Særli 
ble nemlig de første ornitologiske iaktta hvor be 
gelser publisert av den svenske naturfors byggin 
keren, professor Sven Nilsson. Med årene etterhv, 
økte bare betydningen av dette Dovre vårt vid 
fjells fugleparadis og da Dovrebanen un Eton 
der l. verdenskrig ble bygget gjennom hårdt f( 
våtmarksegnen ble det slått alarm. Kon Prester 
servator Schaaning uttalte at dette var «i muner i 
ornithologiens øine et hærverk i dette ords ne, vel 
verste betydning mot et stykke enestående var sær 
natur, et bevis kanskje på vår tids frem Østlan 
skridende civilisation, men også på dens inn for 
mangel på kultur». et forsle 

Myrfeltet var ellers plaget av uvettig i 19670 
jakt og fangst. Nå kom Østlandske krets Presten 
forening inn i bildet og gikk sterkt inn for te dess' 
å frede spesielt fuglelivet. Dette skjedde men en 

ved kgl.res. 9. november 1923, noe som Presten 
også må kalles en av våre pionerfrednin sikrede 
ger hva gjelder våtmarker. Myra har frodige 
dessuten fått et enda bedre og skjerpet Samt 

vern etterhvert. arealen 

Jo Naturvernforbundet har meget tid ble det 

lig hatt helt på det rene - både når det naturvi 

gjelder de estetiske, kulturelle, pedago- interna: 
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esom er grunner. To gamle verdifulle vernevedtak 
rnatur. som angikk nettopp våtmarksområder 

imidler det ene under I. verdenskrig, det andre i 
,r Norges begynnelsen av 1920-årene - viser dette 
-eninger i klart. Jeg tenker da på vernet av Nedals
!tologiske myrene og vernet av Fokslumyra. 

Nedalsmyrene utgjorde en sentral del 
av den store botaniske naturpark ved 
Sylene som ble opprettet ved kgl.res. 
allerede 6.7.1917. Fredningen ble drevet 
igjennom ikke minst ved Trøndelag krets
forenings iherdige innsats i samarbeid 
med Trondheims Turistforening. Områ
det var alt i alt på over 50 km 2 og 
fredningen gjalt altså plantelivel i første 
rekke. Dette var virkelig en pionerfred
ning som vakte stor begeistring blant 
naturinteresserte nordmenn. Mange fors
kere, blant dem den fremragende botani
keren Rolf Nordhagen, drev betydnings
fulle studier i området. Nedalsmyrenes 
kranke skjebne senere skal jeg komme 
tilbake til. 

Mere omtalt er nok likevel vernet av 
Fokstumyra, i første rekke fordi dens 
fugleliv - fra den syngende blåstrupen til 
den sjeldne og vakre myrhauken - var 
viden kjent. Denne høyfjellsmyras ornito
logiske historie tar til allerede i 1816. Da 
ble nemlig de første ornitologiske iaktta
gelser publisert av den svenske naturfors
keren, professor Sven Nilsson. Med årene 
økte bare betydningen av dette Dovre
fjells fugleparadis og da Dovrebanen un
der l. verdenskrig ble bygget gjennom 
våtmarksegnen ble det slått alarm. Kon
servator Schaaning uttalte at dette var «i 
ornithologiens øine et hærverk i dette ords 
verste betydning mot et stykke enestående 
natur, et bevis kanskje på vår tids frem
skridende civilisation, men også på dens 
mangel på kultur». 

Myrfeltet var ellers plaget av uvettig 
jakt og fangst. Nå kom Østlandske krets
forening inn i bildet og gikk sterkt inn for 
å frede spesielt fuglelivet. Dette skjedde 
ved kgl.res. 9. november 1923, noe som 
også må kalles en av våre pionerfrednin
ger hva gjelder våtmarker. Myra har 
dessuten tatt et enda bedre og skjerpet 
vern etterhvert. 

Jo Naturvernforbundet har meget tid
lig hatt helt på det rene - både når det 
gjelder de estetiske, kulturelle, pedago

giske, sosiale, vitenskapelige og økono
miske aspekt - hvilke verdier som ligger i 
de botaniske og ornitologiske verneverdi
ge myrer, sumper og stra ndenger. 

I etterkrigstiden - utover i 1950- 60-åre
ne - ble det stadig klarere at den økende 
industrialiseringen og aktiviteten innen 
utbyggingssektoren førte til at miljøfor
styrrende inngrep av voksende omfang 
truet viktige våtmarksområder. Disse ble 
av gammel vane og av ren uforstand 
regnet som «verdiløse». Både kommunale 
myndigheter og utbyggere betraktet ofte 
arealene som av betydning bare i uttørret 
eller tilplantet tilstand, som søppelplass 
eller som tomtefelt. Som professor Gjære
voll sa det i 1973: «Når en kalkmyr kan bli 
til fin åker - eller skogsjord , kan man lett 
regne ut hva dette betyr i kroner og øre. 
Sjeldne, ville orkideer står ikke oppført i 
noen prisliste og er ikke gjenstand for 
taksering». 

Særlig på Østlandet ble dette merkbart, 
hvor befolkningstettheten er stor og ut
byggingen pågikk i raskt tempo , men 
etterhvert må man si at det gjelder hele 
vårt vidstrakte land. 

Et område som det ble kjempet meget 
hårdt for å hegne om i 1960-årene var 
PreSlerødkilen i Tønsberg og Sem kom
muner i Vestfold fylke. Denne langgrun

. ne, vel kilometerlange brakkvannsbukta 
var særs betydningsfull for fuglelivet og 
Østlandske Naturvernforening gikk sterk 
inn for fredning, bl.a. ved fremleggelse av 
et forslag til reguleringsplan for området 
i 1967 og ved utgivelse av et eget skrift om 
Presterødkilen i 1968. Tross dette fortsat
te dessverre utbyggingen ennå noen tid, 
men endelig i 1969 kom opprettelsen av 
Presterødkilen naturreservat som skulle 
sikre det som var igjen av natur i den vesle 
frodige fuglebukta. 

Samtidig som truslene mot vårmarks
arealene stadig økte utover i 1960-årene 
ble det også på naturvernhold og blant 
naturvitenskapsmenn, både nasjonalt og 
internasjonalt, arbeidet, forsket og kart-

Viktige våtmarks
områder i Norden 
N - l Kurefjorden 
N - 2 0raområdet 
N - 3 Nordre 0yeren 
N - 4 Akersvika 
N - 5 Atnasjømyrene 
N - 6 Skjellåmyrene 
N - 7 Fokstumyra 
N - 9 Grunnane 
N - 10 Borrevannet 
N - Il Presterødkilen 
N - 12 lIene/Korten 
N - I 3 Møsvannstangen 
N - 14 Børsesjø 
N - 15 Grudevatnet (med Vass hu tjernet) 
N - 16 Orrevatnet 
N - 17 Revet 
N - 18 Langavassmyra 
N - 19 Botnavassdraget 
N - 20 Grimstadvatnet 
N - 21 Makkevika/Kvalneset 
N - 22 Sandblåstvågen/Gaustadvågen 
N - 23 Smølaområdet 
N - 24 Havmyran 
N - 25 Orlandet/Stor-Fosna 
N - 26 Tautra 
N - 27 Sundet i Snåsavatn 
N - 28 Forra-området 
N - 29 Vega 
N - 30 Myrer vest for Dønnes 
N - 31 Kvitblikkvatn m/myr 
N - 32 Børselv /GrunnvatnfK nutvatn l 

Djupvaln, Forsa valn 
N - 33 Strengel våg/Gisløya/ Meløya/Stor

myra 
N - 34 Andøya 
N - 35 Senja 
N - 36 Vestre Finmarksvidda 
N - 37 Sennalandet 
N - 38 Vesterbotten, rundt Stabbursneset 
N - 39 Mivtjavvre 
N - 40 Munkefjord 

Svalbard. 
NS - I Sørkappøya fuglereservat 
NS - 2 Dunøyane fuglereservat 
NS - 3 Isøyane fuglereservat 
NS - 4 Kapp Linne' fuglereservat 
NS - 5 Gåsøyane fuglereservat 
NS - 6 Forlandsøyane fuglereservat 
NS - 7 Kongsfjorden fuglereservat 
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lagt. I 1963 tok Statens Naturvernråd opp 
spørsmålet om vern av fuglelivet i den 

målsettinger. Sentralt i denne sammen
hengen står hensynet til de tallrike bestan

ovenfor er om det på lengre sikt - tross de 
nevnte positive vedtak - er mulig å opp Kritisk for 

hensikt å søke å komme frem til retnings
linjer for slik fredning og dessuten under

dene av ender, vadefugler, gjess og sump
fugler som er helt avhengige av myrer, 

rettholde et skikkelig vern av disse sen
trale naturarealer slik vekstpolitikken ter havørnen 

søke mulighetene for å lage en landsplan 
for opprettelse av fuglereservater i Norge 
og i «Innstilling om landsplan for natur

sumper, innsjøer og strandområder til 
hekkeplasser, rasteplasser, myteplasser 
og vinterkvarter. De landene som under

seg i vårt samfunn. Nedalsmyrenes fred
ning i 1917 er nevnt tidligere. I 1960-årene 
begynte det kjente plantefeltet å bli tmet 

i Europa 
og nasjonalparker i Norge» av april 1964 tegner konvesjonen plikter bl.a. å oppret av neddemning p.g.a. planer om kraftut
ble betydningen av fuglereservater drøf te resevater og å drive en ressursforvalt bygging. Trøndelag naturvern og Trond
tet. Naturvernrådet fulgte senere opp det ning som fremmer en slik etablering av heim Turistforening som hadde kjempet 
te arbeidet ved en videreføring av det reservater og fornuftig bmk av våtmark gjennom piom!rfredrningen i sin tid, gikk 
internasjonale samarbeide for bevaring av ene. kraftig ut mot planene - men forgjeves . 
våtmarksbiotoper, et arbeid som for alvor Innledningsvis heter det i konvensjonen Ikke lenge etter 50-års jubileet for fred AV 
tok til med det såkalte «Prosject MAR» i at «De Kontraherende Parter som erkjen ningen 6. juli 1967 ble det vedtatt å MAGNAR NORDERHAUG 
1961. I nordisk regi er det av «Den ner det gjensidige avhengighetsforhold oppheve den ved en ny kgl. res. og bestemt 
nordiske arbeidsgruppe vedrørende be mellom mennesket og dets miljø; å demme ned store områder av parken i 
skyttelse av våte fugleområder (wet
lands)>> i 1973 lagt frem en oversikt over 

- tar i betraktning de gmnnJeggende øko
logiske funksjoner som våtmarksområ

k raftu tbyggingsøyemed. 
Tilfellet er dessverre langtfra enestå I forbindelse med det internasjonale hav

ørnsymposiet som Finlands ornitologiske 
l 970-åre 
kjent. Fo 

de viktigste våtmarksområder for fugl i dene har som naturlige regulatorer av ende. En kan nevne industriutbygging ved forening arrangerte i september 1974, ble deise, he 
Norden. For Norges vedkommende er det vanntilførselen og som livsgmnnlag for de orkiderike Gjellebekkmyrene-Hauge det mulig å utarbeide en status for havørnens kommer 
lagt frem en liste på' over 40 områder i en særegen flora og fauna, særlig for rudmyrene og grøfting i samme felt, indu situasjon i Europa i dag. Selv om slike finansier 
Norge, foruten 7 på Svalbard. vannfugler ; striutbygging ved Årnestangen i Nordre oversikter aldri vil kunne bli helt fullstendige, 

Man har også arbeidet med en egen - er overbevist om at våtmarksområdene 0yeren, søppelfylling, industriutvikling gir materialet et tilnærmet bilde av den 
plan for den viktige delen av våtmarksom utgjør en ressurs av stor økonomisk, og molo bygging i 0raområdet. Studerer situasjon som Europas havørner i dag befin
rådene som myrene utgjør - spesielt av kulturell , vitenskapelig og rekreasjons vi listen over verneverdige våtmarksom ner seg i. Særlig to hovedtrekk synes fra en 
botaniske grunner. Dette tok til etter at messig verdi, som ikke lar seg erstatte; råder for fugl i Norge sees videre at de norsk synsvinkel viktig: 
det gjennom UNESCO's prosjekt TEL - ønsker å motvirke det økende presset aller fleste av dem som ikke allerede er l . Den ( i gjennomsnitt) meget lave unge HavørneI 
MA i 1967 ble oppfordret til de enkelte på og tapet av, våtmarker nå og i berørt eller redusert, er truet av de for produksjon pr. besatt ,hekkeplass i 1970-år
land å frede store og velutviklede myr fremtiden; skjelligste slag virksomheter - fra søppel ene,(under 0,5 unger pr. reir). I en rekke (Basert p 
kompleks av stor internasjonal verdi. En - erkje·nner al va'niifuglene'-under sine tømming til kraftutbygging. Ikke nok områder er det fare for at reproduksjonen nå Land/rec 

slik norsk plan ble fremlagt i 1973 hvor 10 sesongvise vandringer kan krysse gren med det, men det allerede fredete reserva ligger under det nivå som er nødvendig for å 
spesielt verneverdige myrer internasjonalt ser og av den gmnn bør betraktes som tet i Presterødkilen er nå tmet av veiut hindre gradvis utryddelse. 
sett ble listet opp - fomten omtrent 50 en internasjonal ressurs; bygging - fomten at det helt siden fred 2. Den betydelige andel av den totale 
andre av nasjonal verneverdi. I en del - har tillit til at bevaring av våtmarksom ningen har foregått kloakkutslipp i områ nordeuropeiske havørnbestand som har til Estland. 
tilfelle faller, naturlig nok, viktige fuglere rådene og deres flora og fauna kan det. Veimyndighetene i Tønsberg har som hold i Norge, (over 50% når Grønland holdes Latvia 
servatområder sammen med viktige myr sikres ved il. forene vidsynt nasjonal kjent lagt frem planer om å bygge vei utenfor). Betydningen av den norske havørn Litauen. 
områder. Eksempelvis kan her nevnes ressursforvaltningspolitikk med koor delvis kloss opptil og delvis gjennom bestanden blir ytterligere understreket når vi Polen .. . 
Alnasjømyrene og Form-området. dinert internasjonal innsats». reservatet som allerede er så begrenset at ser på ungeproduksjonen (omkring 80% av DDR .. . 

Det ble lenge arbeidet internasjonalt det ikke tåler noen som helst beskjæring. den nordeuropeiske ungeproduksjon synes V. Tyskl, 
med en konvensjon om våtmarksvern og Meget gledelig er det at Norge ved kgl. Den noe dystre konklusjonen må bli at nå å skje i Norge når Grønland holdes Finland. 
under en internasjonal konferanse om res. av 14. juni 1974 vedtok il. undertegne om ikke våre myndigheter snarest legger utenfor). Sverige. 
vern av våtmarker og vannfugler i Ram Ramsar-konvensjonen om våtmarker og om samfunnskursen i retning av modera Dette materialet understreker den interna Danmar~ 
sar, [ran i 1971, med deltagere og obser vannfugl og senere har ratifisert den. sjon og måtehold og på lang sikt streber sjonale betydning som den norske havørn be Norge. 
vatører fra 23 stater og 8 internasjonale Gledelig har det i tillegg vært at en rekke mere mot et samfunn i likevekt enn mot et stand i dag har, og det store ansvar som Island 
organisasjoner, ble det endelige utkastet naturreservat etterhvert er opprettet, slik samfunn i vekst ser det ut til at hverken påhviler Norge når det gjelder forvaltningen Grønlan< 
til internasjonalt akseptable prinsipper som Sølendet i Sør-Trøndelag og Sten fredningsvedtak eller konvesjoner kan av denne truede fuglearten . 
for hvordan Jordens våtmarker bør for myra i Hedemark. redde våre produktive og verdifulle våt Det bør forøvrig tillegges at den norske Antall to 
valtes utfra økologiske og langsiktige Det tankekors som vi nå også står marker' n havørn bestand og dens ungeproduksjon i 
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ovenfor er om det på lengre sikt - tross de 
nevnte positive vedtak - er mulig å opp
rettholde et skikkelig vern av disse sen
trale naturarealer slik vekstpolitikken ter 
seg i vårt samfunn. Nedalsmyrenes fred
ning i 1917 er nevnt tidligere. I 1960-årene 
begynte det kjente plantefeltet å bli truet 
av neddemning p.g.a. planer om kraftut
bygging. Trøndelag naturvern og Trond
heim Turistforening som hadde kjempet 
gjennom pionerfredrningen i sin tid, gikk 
kraftig ut mot planene - men forgjeves . . 
Ikke lenge etter 50-års jubileet for fred
ningen 6. juli 1967 ble det vedtatt å 
oppheve den ved en ny kgL res. og bestemt 
å demme ned store områder av parken i 
kraftutbyggingsøyemed. 

Tilfellet er dessverre langtfra enestå
ende. En kan nevne industriutbygging ved 
de orkiderike Gjellebekkmyrene-Hauge
rudmyrene og grøfting i samme felt, indu
striutbygging ved Årnestangen i Nordre 
0yeren, søppelfylling, industriutvikling 
og molo bygging i 0raområdet. Studerer 
vi listen over verneverdige våtmarksom
råder for fugl i Norge sees videre at de 
aller fleste av dem som ikke allerede er 
berørt eller redusert, er truet av de for
skjelligste slag virksomheter - fra søppel
tømming til kraftutbygging, Ikke nok 
med det, men det allerede fredete reserva
tet i Presterødkilen er nå truet av veiu t
bygging - foruten at det helt siden fred
ningen har foregått kloakkutslipp i områ
det. Veimyndighetene i Tønsberg har som 
kjent lagt frem planer om å bygge vei 
delvis kloss opptil og delvis gjennom 
reservatet som allerede er så begrenset at 
det ikke tåler noen som helst beskjæring. 
Den noe dystre konklusjonen må bli at 
om ikke våre myndigheter snarest legger 
om smnfunnskursen i retning av modera
sjon og måtehold og på lang sikt streber 
mere motet samfunn i likevekt enn mot et 
samfunn i vekst ser det ut til at hverken 
fredningsvedtak eller konvesjoner kan 
redde våre produktive og verdifulle våt
marker! a 

Kritisk for 
havørnen 
i Europa 

AV 
MAGNAR NORDERHAUG 

I forbindelse med det internasjonale hav
ørnsymposiet som Finlands ornitologiske 

forening arrangerte i september 1974, ble 
det mulig å utarbeide en status for havørnens 
situasjon i Europa i dag, Selv om slike 
oversikter aldri vil kunne bli helt fullstendige, 
gir materialet et tilnærmet bilde av den 
situasjon som Europas havørner i dag befin
ner seg i. Særlig to hovedtrekk synes fra en 
norsk synsvinkel viktig: 

l. Den ( i gjennomsnitt) meget lave unge
produksjon pr. besatt ,hekkeplass i 1970-år
ene,(under 0,5 unger pr. reir). I en rekke 
områder er det fare for at reproduksjonen nå 
ligger under det nivå som er nødvendig for å 
hindre gradvis utryddelse. 

2. Den betydelige andel av den totale 
nordeuropeiske havørnbestand som har til
hold i Norge, (over 50% når Grønland holdes 
utenfor). Betydningen av den norske havørn
bestanden blir ytterligere understreket når vi 
ser på ungeproduksjonen (omkring 80% av 
den nordeuropeiske ungeproduksjon synes 
nå å skje i Norge når Grønland holdes 
utenfor). 

Delte materialet understreker den interna
sjonale betydning som den norske havørn be
stand i dag har, og det store ansvar som 
påhviler Norge når det gjelder forvaltningen 
av denne truede fuglearten. 

Det bør forøvrig tillegges at den norske 
havørn bestand og dens ungeproduksjon i 

Havørnens status i Nord-Europa med Grønland 1972-74. 

(Basert på data rra det internasjonale havørnsymposium i Lammi, Finland, september 1974) 
Land/region Antall besatte Antall unger 

hekkeplasser produsert 

1970-årene, på ingen måte er tilstrekkelig 
kjent. For å klarlegge dette ytterligere (utbre
delse, hekkebestand, ungeproduksjon m.v.) 
kommer World Wildlife Fund i Norge til å 
finansiere gjennomføringen aven vitenskape

lig undersøkelse. Vil denne bli gjennomført 
etter planen, kan vi allerede høsten 1975 ha et 
bedre bilde av havørnen og de utviklingsten
denser som nå gjør seg gjeldende i denne 
bestanden. 

Estland 1973 
Latvia 
Litauen ... .... .............. . .. . 
Polen . . . . .. .. .... . .... . .. .. . . 1973 
DDR ....... ... .. . .......... . . 1973 
V. Tyskland 1974 
Finland ...... .. .. . . . ... . . , ..... . 1974 
Sverige ..... . ... . .............. . 1974 
Danmark ., . . ... , ..... , . ....... . 
Norge ..... . ..... . .. ca. 350 1974 
Island .... . .... . ..... , ...... . 1972 
Grønland 1974 

16 ? 

36 
110-125 

5 
30 
72 

2 
IS? 
1 
9 

23 + 

20 
100 

ca. 200? 
? 

72+ 

Antall total 737-752 320 i- ? 
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Lyspunkt 
for truede 
arter 

Gepard- en lruel arl. 

«Washington-avtalen» for kontroll med 
den internasjonale handel med truete 
arter tråd te i kraft I. juli 1975, etter at 
Uruguay, som den 10. stat, ratifiserte av
talen 3. april. Dermed ble avtalen gjen
nomførbar. De øvrige 9 som allerede har 
hadde ratifisert var Chile, Kypros, Ecua
dor, Nigeria, Sverige , Sveits, Tunisia, De 
arabiske emirater og USA. 

Utgangspunktet for denne viktige av
talen er et vedtak på Stockholmskon
feransen i 1972. Den Internasjonale 
Naturvernunion (IUCN) arbeidet videre 
med saken og la gnmnen for den store 
konferansen i Washington i 1973 hvor 80 
stater deltok i utarbeidelsen av avtalen. 
Av disse har 58 undertegnet den - mens 
altså 10 har ratifisert den. 

Det sentrale punktet i Washington
avtalen er at all handel med truete og 
sårbare dyre- og plantearter skal regu
leres. Det er utarbeidet en liste over mer 
enn 370 arter som særlig står i fare for 
utryddelse, og som derfor skal beskyttes 
gjennom spesiell streng kontroll. Ingen 
levende eller døde eksemplarer eller deler 
av slike tillates solgt eller ført over gren
sene om ikke både eksporterende og im
porterende stat har gitt tillatelse - og for
utsatt at dette ikke innebærer en trussel 
mot arten. Videre må et eksemplar ikke 

ha blitt tatt mot gjeldende lov eller i 
kommersiell hensikt. 

Arter som er oppført på listen over de 
mest utsatte - og som na blir strengt 
beskyttet-er bl.a. leopard , gepard,jaguar 
og flere andre store kattedyr, gorilla, 
orangutang og fem av de store hvalene. 
En annen liste gjelder arter som er noe 
mindre truet, f.eks. sjimpanse og grizzly
bjørn. For slike arter kreves utførselstil
lateise fra den eksporterende staten. 

Det er De Forente Nasjoners Program 
for Naturvern (UNEP) som er ansvarlig 
for administrasjorien av avtalen. UNEP 
har nå bedt IUCN om il utøve denne 
funksjonen. 

Med Washington-avtalen har man tatt 
et viktig skritt framover når det gjelder å 
verne truet natur. Imidlertid er det bare 
et fåtall stater som til nå har ratifisert 
avtalen. Og til tross for at antall individer 
hos en rekke truete arter i årevis har vært 
synkende, er presset fra forskjellige kom
mersielle interesser i flere land for å 
hindre ratifisering dessverre tilstede. Det 

. er derfor tvingende nødvendig at rike larid 
som Japan, Sovjet og Fellesmarked
landene raskt kommer med. Vi får håpe 
at Norge også snart kan komme med 
sin ratifikasjon og slik effektivt delta i det 
internasjonale naturvernet. BB 

Bjørnen 

i Hedmark 


AV 
IVAR MYSTERUD 

Bjørn og sau i Hedmark 
I hele perioden fra midten av 40-arene til i dag 
har bjørnen slått sau i Hedmark. Myrberget 
anfører i en oversikt fra 1968 at bøndene i 
Hedmark i perioden 1944 - 52 mente at bjør
nen hadde slått omkring 700 sau i Hedmark. 
Bare i Engerdal ble det i perioden 1948 - 1965 
utbetalt erstatning for 406 sauer. En undersø
kelse av hvor sauetapene særlig forekom i 
Engerdal kommune i perioden 1953 - 1963, 
viser at de hadde en meget vid utbredelse som 
dekket praktisk talt helt den sørlige delen av 
kommunen. 

Da bjørneundersøkelsene startet i 1968 var 
det derfor aktuelt lå ta opp dette problem til 
nærmere undersøkelse. Dette år ble 38 sau 
slått i Hedmark. Deretter avtok beskatningen 
av sau. Bortsett fra en enkelt sau tilfeldig slått 
i Ytre Rental i 1969, hadde man en periode 
helt uten sauetap fram til 1973. I 1973 ble 58 
sauer og i 197432 sauer slått av bjørn i Trysil. 
På svensk side hadde man tap av 53 sauer i 
Vastre Dalarne i 1968 og 22 i Norra 
Varmland samme året. Men i disse områder 
er det ikke registrert sauetap de aller siste 
årene. Et interessant aspekt ved den geogra
fiske fordeling av sauetap 1968 - 1974 er at 
Engerdal har vært uten sauetap i hele perio
den, til tross for at bjørn har vært observert 
flere ganger. 

Bjørnens slag av sau i Hedmark i etter-

I to tidligere artikler har jeg omtalt bjørneunder 
behandlet grensestammens status, utbredelse, nåvæl 
Jeg vil her redegjørefor bjørnens beskatning av sau 
slått sau i den periode undersøkelsene harforef;ått ba 
problemet har vært og er særlig aktuelt i Hedmark. }, 
varsom medavskytninger så lenge vår viten om grense 
er u/idlstendig. Jeg vil imidlertid i den nåværende situc. 
være sikret en begrenset adgang til avskytning av sle 
Synspunktene som her presenteres er å betrakte SOI1~ 

Fem/øres ikke på vegne av noen institusjon. De ~ 
Hedrnark og må ikke overføres på våre andre bjørm 

krigsperioden må sies å ha vært relativt 
betydelig. Når fredning nå er innført, vil en 
ikke komme forbi en diskusjon av bestem
melseIser for en framtidig forvaltning av 
stammen. Myrberget anså det i 1968 (se 
artikkel i Naturen årg. 92 side 67 - 80) hen
siktsløst ut fra skadene på husdyr å arbeide 
for et sterkere vern av stammen enn det 
jaktloven pr. 1968 ga adgang til. Dette ble 
imidlertid uttalt ut fra den forutsetning at 
bjørnen i Hedmark vesentlig var streifende 
hannbjørner fra svensk side, og at et eventuelt 
vern av disse neppe ville bety noe avgjørende 
for bevaringen av den nordiske bjørnebe
stand. Nyere undersøkelser har vist at områ
det har en fast bjørnestamme. I og med at 
fredning også er innført, er altså utgangs
punktet for vurderinger vesentlig endret si
den Myrberget behandlet problemet. 

Det sentrale punkt i forvaltnings-spørsmå
let er i hvilken utstrekning en skal åpne 
adgang til å felle slagbjørn. Jeg er av den 
mening at dersomn det kan ansees uten 
betydning for stammens fortsatte eksistens, 
bør dette i et begrenset omfang tillates. Det 
må her være bedre å foreta enkelte kontroller
te avskytninger av ekstreme slagbjørn, frem
for en stivbent og urimelig ordning som på 
lengre sikt kan føre til at man mister kontrol
len med beskatningen. Det er liten tvil om at 
dersom man nekter avskytning av slagbjørn 

av den ty 
kan dette 
er vel kje 
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Bjørnen 
i Hedmark 

AV 
IVAR MYSTERUD 

Bjørn og sau i Hedmark 
rhele perioden fra midten av 40-årene til i dag 
har bjørnen slått sau i Hedmark. Myrberget 
anfører i en oversikt fra 1968 at bøndene i 
Hedmark i perioden 1944 - 52 mente at bjør
nen hadde slått omkring 700 sau i Hedmark. 
Bare i Engerdal ble det i perioden 1948 - 1965 
utbetalt erstatning for 406 sauer. En undersø
kelse av hvor sauetapene særlig forekom i 
Engerdal kommune i perioden 1953 - 1963, 
viser at de hadde en meget vid utbredelse som 
dekket praktisk talt helt den sørlige delen av 
kommunen. 

Da bjørneundersøkelsene sta rtet i 1968 var 
det derfor aktuelt lå ta opp dette problem til 
nærmere undersøkelse. Dette år ble 38 sau 
slått i Hedmark. Deretter avtok beskatningen 
av sau. Bortsett fra en enkelt sau tilfeldig slått 
i Ytre Rental i 1969, hadde man en periode 
helt uten sauetap fram til 1973. r 1973 ble 58 
sauer og i 197432 sauer slått av bjørn i Trysil. 
På svensk side hadde man tap av 53 sauer i 
Vastre Dalarne i 1968 og 22 i Norra 
Varmland samme året. Men i disse områder 
er det ikke registrert sauetap de aller siste 
årene. Et interessant aspekt ved den geogra
fiske fordeling av sauetap 1968 - 1974 er at 
Engerdal har vært uten sauetap i hele perio
den, til tross for at bjørn har vært observert 
flere ganger. 

Bjørnens slag av sau i Hedmark i etter-

J to tidligere artikler har jeg omtalt bjørneundersøkelsene i Hedmark og kort 
behandlet grensestammens status, utbredelse, nåværende størrelse og forplantning. 
Jeg vil her redegjøre for bjørnens beskatning av sau i grenseområdet. Det har blitt 
slått sau i den periode undersøkelsene harforegått både på svensk og norsk side, men 
problemet har vært og er særlig aktuelt i Hedmark . Man må naturligvis være ytterst 
varsom med avskytninger så lenge vår viten 0111 grensestammens størrelse og utvikling 
er ufullstendig. Jeg vil imidlertid i den nåværende situasjon tilrå at lokalsamfunnet bør 
være sikret en begrenset adgang til avskytning av slagbjørn l11ed ekstrem oppførsel. 
Synspunktene SO/11 her presenteres er å betrakte som foreløpige, de er personlige og 
ji-'emjøres ikke på vegne av noen institusjon. De gjelder kun problem-området 
Hedn'lark og må ikke overføres på våre andre bjørneområder. 

krigsperioden må sies å ha vært relativt 
betydelig. Når fredning nå er innført, vil en 
ikke komme forbi en diskusjon av bestem
melseIser for en framtidig forvaltning av 
stammen. Myrberget anså det i 1968 (se 
artikkel i Naturen årg. 92 side 67 - 80) hen
siktsløst ut fra skadene på husdyr å arbeide 
for et sterkere vern av stammen enn det 
jaktloven pr. 1968 ga adgang til. Dette ble 
imidlertid uttalt ut fra den forutsetning at 
bjørnen i Hedmark vesentlig var streifende 
hannbjørner fra svensk side, og at et eventuelt 
vern av disse neppe ville bety noe avgjørende 
for bevaringen av den nordiske bjørnebe
stand. Nyere undersøkelser har vist at områ
det har en fast bjørnestamme. I og med at 
fredning også er innført, er altså utgangs
punktet for vurderinger vesentlig endret si
den Myrberget behandlet problemet. 

Det sentrale punkt i forvaltnings-spørsmå
let er i hvilken utstrekning en skal åpne 
adgang til å felle slagbjørn. Jeg er av den 
mening at dersomn det kan ansees uten 
betydning for stammens fortsatte eksistens, 
bør dette i et begrenset omfang tillates. Det 
må her være bedre å foreta enkelte kontroller
te avskytninger av ekstreme slagbjørn, frem
for en stivbent og urimelig ordning som på 
lengre sikt kan føre til at man mister kontrol
len med beskatningen. Det er liten tvil om at 
dersom man nekter avskytning av slagbjørn 

av den typen som opptrådte i Trysil i 1973, 
kan dette presse frem ulovlig bjørnejakt. Det 
er vel kjent at det lenger øst i Dalarne har 
forekommet ulovlig avskytning, og en kan 
naturligvis ikke se bort fra at det samme kan 
ha funnet sted i grenseområdet på den norske 
siden. 

Tap av sau ikke bare et økonomisk spørsmål 
Røster utenfor de distrikter som har proble
met vil hevde at erstatninger for 129 sauer de 
7 siste år vil , selv om de blir fullverdierstattet, 
representere beløp som i landsmålestokk ikke 
betyr noen ting økonomisk. Dette er selvsagt 
riktig. En må imidlertid være klar over at det 
stort sett er de samme områder som får 
skadene, slik at de lokalt kan bety endeL For 
den enkelte saueeier som blir rammet kan det 
bety svært mye. Problemet kan derfor ikke 
ignoreres, man må bygge erstatnings
ordningen videre ut, slik at den i distriktene 
blir oppfattet som en fullverdi-erstatning. 
Imidlertid må en være klar over at problemet 
ikke bare er et spørsmål om økonomi. Mange 
følelsesmessige momenter er kanskje like 
viktige. Brukene og besetningene"er ofte små, 
og eierne får et følelsesmessig forhold til sine 
husdyr. Dessuten skaper slagbjørnskadene 
en utrygghet når det gjelder den fremtidige 
bruk av utmarksbeitene. Det vil for mange i 
utkantdistriktene, i en tid hvor utmarksbeite

ne som ressurs antagelig står foran en hardere 
utnyttelse, bli ansett som direkte uforsvarlig 
å tolerere store slagbjørnskader. Slike psyko
logiske argumenter kan man bare nøytrali
sere ved at lokalsamfunnet er sikret en viss 
adgang til avskytning av slagbjørn med en 
ekstrem oppførsel. 

Momenter til en forvaltningsfilosofi 
Selv om dyrene i en bjørnebestand har et 
svært allsidig næringsvalg, vil en som regel 
finne enkelte individer som i større eller 
mindre grad viser tendenser mot jakt på store 
pattedyr. Bjørnen er et rovdyr, ogdet er ingen 
tvil om at bjørn og saueavl ofte går dårlig 
sammen. Bjørnen har beskattet husdyr her i 
landet så langt tilbake i historien som vi har 
hatt husdyrhold, og en må fortsatt vente tap 
av husdyr hvor livskraftige bjørnestammer 
finnes i områder med stort husdyrhold . Et av 
de viktigste praktiske aspektene ved rovdyr
forskningen er derfor å få samlet viten som 
gjør oss bedre istand til å leve med dette 
problemet. 

Med den observerte ungeproduksjonen i 
Hedmark må vi vente at flere unge bjørner 
kan komme i kontakt med sau og utvikle seg 
til slagbjørner. H usdyrnæringens folk må 
derfor tåle et visst tap dersom bjørnefrednin
gen i det hele tatt skal få noen mening. 
Dersom tapsprosenten holder seg lav og i 
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Bjørneobservasjoner 

i Vassfartraktene 


AV 
KARE ELGMORK 

Gjennom en rekke år har det ved Zoolo
gisk institutt ved Universitetet i Oslo vært , 
drevet undersøkelser over den isolerte, 
bjørnestammen i Vassfartraktene. Studier 
av denne type må i det vesentlige basere 
seg på observasjoner av bjørn som gjøres 
tilfeldig av folk som ferdes i skog og mark' 
i bjørneområdet. Når slike meldinger blir 
bearbeidet og satt sammen, vil de kunne 

noenlunde samme størrelsesorden som den 
som er vanlig på utmarksbeiter av denne 
type, bør avskytning generelt ikke tillates, 
men tapene heller søkes dekket ved fullver
dierstatning. Dersom voksne hannbjørner, 
som synes å være mest mobile, har lange 
trekkruter, erdet nesten ikke til å unngå at de 
også kommer gjennom områder med mye 
sau. Konfrontasjoner mellom bjørn og sau 
kan meget vel tenkes å forekomme hvor en 
bjørn som er spesielt verdifull for stammen er 
innblandet. Det er f.eks. kjent fra uten
landske undersøkelser at også binne med 
unger kan drepe husdyr selv om dette ikke 
synes å våre observert i Hedmark i etterkrigs
perioden. 

Det er klart at spørsmålet om avskytning 
aven binne med unger kontra f. eks. en 
stasjonær ungbjørn som viser tendenser mot 
«husdyrspesialisering» må bli svært forskjel
lig. Hvert enkelt tilfelle må således vurderes 
særskilt, og det er klart at den instans som 
vurderer må være allsidig sammensatt, slik at 
den ikke oppfattes som et serviceorgan for 
noen spesiell interesse. Krav om avskytning 

.~ 
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bredde 
framfot 

lengde 
bakfot 

lengde 
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gi et bilde av bjørnens utbredelse, levevis, 
forplantning osv. Studiet av små rest
stammer av bjørn har betydelig interesse 
dahte er kjent om slike stammers levedyk
tighet og forhold til omgivelsene. En 
liknende undersøkelse pågår for tiden i 
Alpene hvor det fins en tilsvarende liten 
reststamme av bjørn. 

Fra 1969 ble det foretatt spesielle un

må ikke reises før en samlet vurdering av 
skadene og hensynet til kryssende interesser 
gjør dette rimelig. 

En har allerede samlet et materiale som 
viser at forløpet og antallet drepte dyr i de 
enkelte slagtilfeller er meget forskjellige. En 
forvaltningspolitikk bør derfor være tilsva
rende nyansert. Bedre kriterier for en forvalt
ning bør kunne formuleres i takt med inn
samling av mer materiale fra området. Jeg vil 
ta problemene opp til bredere drøfting når 
det innsamlede materialet er ferdig bear
beidet. 

Inntil videre bør en vise størst mulig tilba
keholdenhet med nye avskytninger til en har 
fått et sikrere kjennskap til bjørnestammens 
størrelse i grenseområdet. All kontroll av 
bestanden må selvsagt være strengt selektiv, 
dvs. eventueIl avskytning må begrenses til det 
«brysomme» individ, og bare foretas i områ
der hvor store tap har blitt dokumentert. En 
fremtidig avskytnings-politikk bør også ha 
som siktemål i minst mulig utstrekning å sette 
distriktene til side. Man vil antagelig utvikle 
større toleranse og tilbakeholdenhet med 

dersøkeIser i Vassfaret av «Det interna
sjonale biologiske program» (lBP). Disse 
undersøkelsene opphørte i 1973 . De lang
siktige studier av bjørn drevet fra Zoolo
gisk institutt fortsetter imidlertid som 
tidligere. Resultatene vil i høy grad være 
avhengig av at det kommer inn pålitelige 
meldinger om bjørn. Det vil også være av 
betydning på et tidligst mulig tidspunkt å 
bli gjort kjent med eventuelle spor og 
sportegn etter bjørn, slik at zoologer 
relativt raskt kan komme på stedet. Folk 
som gjør observasjoner av bjørn i Vassfar
traktene og omgivelser oppfordres derfor 
til å sende eller ringe inn melding snarest 
mulig. Instituttet vil også være meget 
takknemlig for å få sendt inn ekskremen
ter, hår eller andre sportegn fra bjørn. 
Eventuelle utgifter til porto, telefon og 
film vil bli refundert. 

avskytninger under et desentralisert ansvars
forhold, enn om de lokale myndigheter føler 
seg «umyndiggjort». 

Synet på bjørnen blant lokalbefolkningen 
i Hedmark er etter forfatterens erfaring over
raskende nyansert. Dette gjelder i stor grad 
også blant de saueeiere som er utsatt for 
slagbjørnskader i sine besetninger. En må 
derfor stiIle seg ytterst kritisk til de røster som 
hevder at det føres en ensidig hets mot bjørn 
i de berørte deler av Hedmark. Bjørnen 
utgjør en særpreget del av naturen og natur
opplevelsen i dette området, og den aksepte
res av de aller fleste. 

Undersøkelser pågår 
De vurderinger av stammens utbredelse, sta
tus , forplanting og beskatning av sau som er 
berørt i denne og to foregående artikler er 
foreløbige , og undersøkelsene over bjørnen i 
Hedmark vil fortsette. Jeg vil derfor være 
meget takknemlig for å få løpende bjørne
meIdinger fra Hedmark. De kan sendes til 
forfatteren under adresse Zoologisk institutt, 
Universitetet i Oslo, Blindern , Oslo 3. 

Med Vassfartraktene menes her et rela
tivt stort område som omfatter skog og 
fjell mellom Hallingdal - Krøderen og 
Sperillen fra en linje Nesbyen - Begnadal 
i nord til Sokna i sør. Også meldinger fra 
tilgrensende strøk rundt dette området 
har interesse. 

Tydelige bjørnespor er meget karakte
ristiske og kan neppe forveksles med spor 
av andre dyr. De mål av spor som ønskes 
framgår av figuren . 

Ekskrementer av bjørn derimot, kan 
variere sterkt i utseende og innhold. For
veksling med sommermøkk av elg er 
mulig. Denne har ikke de karakteristiske 
små boller som elgen har om vinteren. 
også forveksling med grevling kan fore
komme. Finner en ekskrementer som kan 
mistenkes å være fra bjørn, bør de sendes 
inn til mulig bestemmelse. 

Ekskrementer transporteres best i 
plastposer og legges snarest til tørk noen 
dager. Tørkede ekskrementer kan lagres i 
u bestemt tid. Ekskrementer bør tørkes før 
de sendes inn til bestemmelse ellers kan de 
mugne. , 

Liggeplasser av bjørn (boso, lege) kan 

Skogsdrift og 
bjørn 
Av professor Bertil Haglund, Sverige 

I debatten om skogsdrift og bjørnestam
men i Vassfarområdet har mitt navn flere 
ganger blitt trukket inn. Mine synspunk
ter som tidligere bare er framsatt i brev, 
har fått en altfor stor plass i diskusjonen. 
Noen almene synspunkter kan derfor 
være på sin plass. 

Det er et ubestridelig faktum at trykket 
fra menneskelige forstyrrelser er en nega
tiv faktor for en bjørnestamme. Dette 
synes også dosent Kåre Elgmork med 
temmelig stor sikkerhet å ha kunnet på
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Med Vassfartraktene menes her et rela være skålfonnede groper uten underlag 

dersøkeiser i Vassfaret av «Det interna
 Replikk om bjørntivt stort område som omfatter skog og eller de kan inneholde bar særlig fra gran. 

fjell mellom Hallingdal - Krøderen og På plasser bjørnen har ligget finner man sjonale biologiske program» (IBP). Disse og urørt skogSperillen fra en linje Nesbyen - Begnadal alltid en del hår ved å se nøye etter påundersøkelsene opphørte i 1973. De langti ~"." 
i no rd til Sokna i sør. Også meldinger fra liggeplassen. Hårprøver fra slike steder I en artikkel undertegnet Begnadalen siktige studier av bjørn drevet fra Zoolo~.." tilgrensende strøk rundt dette området har stor interesse. 

..-
Hedalen Skogeierlag heter det bl.a. at 

tidligere. Resultatene vil i høy grad være 
gisk institutt fortsetter imidlertid som 

har interesse. Har bjørnen tatt sau, vil den ofte grave «den solide bjørnestammen i Trysil/ 
avhengig av at det kommer inn pålitelige Tydelige bjørnespor er meget karakte store mengder mose og torv over kadave Engerdalområdet beviser likeså at bjør

nens påståtte hang etter <<urørte og urydristiske og kan neppe forveksles med spor ret. Materialet skrapes fra bakken rundtmeldinger om bjørn. Det vil også være av 
I' lengde 

av andre dyr. De mål av spor som ønskes byttet. Finner man drepte sauer eller dige» skogsområder er en myte uten til
bli gjort kjent med eventuelle spor og 

, betydning på et tidligst mulig tidspunkt å ttframfot 

framgår av figuren . graveplasser, bør funnet alltid meldes knytning til virkeligheten». 
sportegn etter bjørn, slik at zoologer Ekskrementer av bjørn derimot, kan også av hensyn til eventuell erstatning til Det gjøres oppmerksom på at det i 

, levevis, relativt raskt kan komme på stedet. Folk variere sterkt i utseende og innhold. For saueeieren. forbindelse med bjørneundersøkelsene i 
nå rest som gjør observasjoner av bjørn i Vassfar veksling med somrnennøkk av elg er Bjørnen kan også sette andre merker Hedmark foreløpig ikke er publisert noe 
interesse traktene og omgivelser oppfordres derfor mulig. Denne har ikke de karakteristiske etter seg som slåtte maurtuer, bite-, klat materiale som gir grunnlag for en slik 
levedyk til å sende eller ringe inn melding snarest små boller som elgen har om vinteren. re- og kloremerker i trær, flytning av store påstand. 
ene. En mulig. Instituttet vil også være meget også forveksling med grevling kan fore steiner, nedslåiing av råtne stubber og I Engerdal og også i Trysil finnes det 
r tiden i takknemlig for å få sendt inn ekskremen komme. Finner en ekskrementer som kan andre. I alle tilfelle gjelder det å ta nøyak ennå store avsidesliggende områder med 
nde liten ter, hår eller andre sportegn fra bjørn . mistenkes å være fra bjørn, bør de sendes tige notater og dokumentere det en har gammel skog, særlig rundt fjellmassivene , 

Eventuelle utgifter til porto, telefon og inn til mulig bestemmelse. funnet ved oppmåling, skisser og helst som opplagt er viktige for bjørnen i dette 
lielIe un- film vil bli refundert. Ekskrementer transporteres best i fotografier. Ekskrementer og hårprøver området. 

plastposer og legges snarest til tørk noen er særlig viktige som bevis. En ber derfor om at bjørnen i grense

dering av avskytninger under et desentralisert ansvars
 dager. Tørkede ekskrementer kan lagres i Melding om bjørneobservasjoner sen området ikke trekkes inn i debatten om 

. interesser forhold , enn om de lokale myndigheter føler ubestemt tid. Ekskrementer bør tørkes før des Zoologisk institutt , postboks 1050, bjørnen i Vassfaret før forholdene her er 
seg «umyndiggjort». de sendes inn til bestemmelse ellers kan de Blindern, Oslo 3, eller kan meldes over bedre klarlagt. 


riale som Synet på bjørnen blant lokalbefolkningen 
 mugne. telefon (02) - 466800 linje 761 6 eller linje Ivar Mysterud 
e dyr i de i Hedmark er etter forfatterens erfaring over Liggeplasser av bjørn (boso, lege) kan 7559. 
jellige. En raskende nyansert. Dette gjelder i stor grad 
ære tilsva også blant de saueeiere som er utsatt for 
en forvalt- slagbjørnskader i sine besetninger. En må vise i sine undersøkelser. At store skogs Hogstflater kan imidlertid i visse samSkogsdrift og 
med inn derfor stille seg ytterst kritisk til de røster som avvirkninger med tilhørende vegbygging menheng bety et bedre næringstilbud for 

det. Jeg vil hevder at det føres en ensidig hets mot bjørn bjørn er et slikt trykk behøver vel ikke diskute bjørnen, spesielt i fuktige næringsrike 
øfting når i de berørte deler av Hedmark. Bjørnen res, spesielt om det samtidig utvikles en skogstyper der urte- og grasvekst blirAv professor Bertil Haglund, Sverige 

fast hyttebebyggelse. frodig. Åpne felter med en slik vegetasjon 
opplevelsen i dette området, og den aksepte

rdig bear- utgjør en særpreget del av naturen og natur
I debatten om skogsdrift og bjørnestam Hva skogsavvirkningen betyr økolo er imidlertid ofte tilstede uten store skog

lulig tilba res av de aller fleste. men i Vassfarområdet har mitt navn flere gisk for bjørnen på lenger sikt er mer avvirkninger, bl.a. forårsaket av snøskred 
r til en har ganger blitt trukket inn. Mine synspunk usikkert. Men under alle omstendigheter i bratt lende . Etter det jeg kan se er denne 
~stammens Undersøkelser pågår ter som tidligere bare er framsatt i brev, trenger et så sky dyr betydelige vernede naturtype karakteristisk for Vassfaret 
ontroll av De vurderinger av stammens utbredelse, sta ha r fått en altfor stor plass i diskusjonen. områder der den kan føle seg i fred. med sine rasfjell og grasinger. 

tselektiv, tus, forplanting og beskatning av sau som er 
 Noen almene synspunkter kan derfor Spesielt er sonen nænnest under og mot Vassfarområdets muligheter til fortsatt 

nses til det berørt i denne og to foregående artikler er være på sin plass. skoggrensen ømtålelige områder som bør å ha en bjørnestamme synes meg ligge i at 
as i områ foreløbige, og undersøkelsene over bjørnen i Det er et u bestridelig faktum at trykket bevares så intakte som mulig. Dette er de negative faktorer blir redusert mest 
lentert. En Hedmark vil fortsette. Jeg vil derfor være fra menneskelige forstyrrelser er en nega også tidligere blitt påpekt bl.a . i vernepla mulig. Etter fotografier å dønulle synes 
r også ha meget takknemlig for å få løpende bjørne tiv faktor for en bjørnestamme. Dette nen fra Universitet i Oslo i 1966 og i brevet området å være meget likt de beste svens
ling å sette meldinger fra Hedmark. De kan sendes til synes også dosent Kåre Elgmork med til den norske regjering fra The Interna ke bjørneområder. 
lig utvikle forfatteren under adresse Zoologisk institutt, temmelig stor sikkerhet å ha kunnet på- tional Bear Biology Association i 1974. 
nhet med Universitetet i Oslo, Blindern, Oslo 3. 
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for en stadig sterkere kommersiell utnyttelse, 
som i dag er en direkte trusel mot bestanden. NORGES NATUR 
En av årsakene til den intensiverte skilpadde
jakten er at etterspørselen etter souvernirs i Naturvern REPRESENTANTSsk ilpaddeskall øker. 

andre land 
Redning for Stillehavsøyene 
Sti llehavsøyene er ikke lenger et urørt områ
de der mennesker lever i pakt med naturen. 
Rask befolkningsvekst og stadig økende virk 
somheter, ikke minst i forbindelse med turis
me, øver et stadig sterkere press på naturen. 
Øyeblikkelige vernetiltak er nødvendig, og 
IUCN (den internasjonale naturvernorgani
sasjonen) har nå lagt fram en naturvern plan 
for de respektive regjeringene. Planen omfat
ter både bevaring og fremsynt utnyttelse av 
naturressursene i regionen. 

Sinai-leopard 
- ikke utryddet likevel 
Lenge trodde man al Sinai-leo parden (Pant
hem pm'dus jarvisi) var utryddet. Men for 
noen år siden ble det gjort iakttagelser som 
tyder på at denne leopard rasen likevel var i, 
live fortsatt. I de siste fire årene har israelske 
viltvoktere systematisk lagt ut kjøtt til dyre
ne. Endelig kom det så for kort tid siden 
rapport fra de israelske naturvernmyndighe
tene om at en sinai-leopard var sett, og til og 
med fotografert. Man tror at bestanden i alt 
består av 6-7 dyr. 

Truede dyr i Finland 
I følge en nylig offentliggjor t oversikt er 
følgende pattedyrarter truet i Finland i dag: 
skogsrein, fjellrev, ul v, europeisk mink, sai
men-sel , havert, hagesyvso ver og bever. 
Truede fuglearter er dverggås, stor skr ikørn , 
havørn, vandrefalk , jaktfalt, dobbeltbekka
sin, snøugle og hvitryggspett. 

Vadehavet i fare 
Vadehavet eller Wadden Sec, det grunne 
kystområdet langs Danmark, Nord-Tysk
land og Nederland , er i dag truet av forurens
ninger og industriutbygging. Fra naturens 
side er dette et ytterst produktivt område, 
med store arealer av sand og mudder som 
tørrlegges ved lavvann. Fuglelivet er ene
stående, spesielt under trekket vår og høst. 

I alle de tre landene er det gjort fremstøt for 
å verne dette verdifulle området. Og etter 
initiativ fra IUCN, som har laget et utkast til 
verneplan for Wadden See, vil det nå etter alt 
å dømme komme i stand et samarbeid med 
sikte på å gi om rådet bedre beskyttelse. 

Første reservat for hval 
Pakistan har opprettet verdens første na tur
reservat spesielt med sikte på vern av hval. 
Hvalarten det gjelder er Indusdelfin (Plata
nista inc/i). Denne delfinen forekommer bare 
i Indus, der den tidligere var meget tallrik. I 
dag regner man med at det ikke fins over 
tusen Indus-delfiner. Den viktigste årsaken 
til at bestanden er gått tilbake, er minkende 
vannføring i elva på grunn av et stad ig 
økende antall anlegg for jordbruksvanning 
de siste årtiene. lndus-delfinen har også vært 
utsatt for ulovlig jakt, og mange omkommer 
dessuten ved drukning elter å ha gått i 
fiskegarn. 

Havskilpadder blir souvenirs 
Den internasjonale naturvernorganisasjonen 
(lUeN) melder at havskilpaddene er utsatt 

Skogbruk og fiskeørn 
I årene fra og med 1971 er det gjennomført 
tellinger av fiskeørnbestand en i Finland. I alt 
hekker ca. 800-900 par fiskeørn i landet. 
Bestanden viser svak tilbakegang, men tilba
kegangen var noe mindre fra 1973 ti l 1974 enn 
foregående år. Tilbakegangen er ikke jevnt 
fordelt over landet. I Vest-Finland har antal
let av mislykte hekkingsforsøk vært ala rme
rende. Etter hva man kan se er skogbruket 
den viktigste årsaken til tilbakegangen, dels 
fordi det endrer biotopene, og dels fordi 
reirtrær nær hogstflater er utsatt for stormfel
ling. 

Fiskeørn. Foto Eiliv Leren. 
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for en stadig sterkere kommersiell utnyttelse, 
som i dag er en direkte tru sel mot bestanden. 
En av årsakene til den intensiverte skilpadde
jakten er at etterspørselen etter souvernirs i 
skilpaddeskall øker. 

Skogbruk og fiskeørn 
I årene fra og med /971 er det gjennomført 
tellinger av fiskeørnbestanden i Finland. I a lt 
hekker ca. 800-900 par fiskeørn i landet. 
Bestanden viser svak tilbakegang, men tilba
kegangen var noe mindre fra 1973 til 1974 enn 
foregående år. Tilbakegangen er ikke jevnt 
fordelt over landet. I Vest-Finland har antal
let av mislykte hekkingsforsøk vært alarme- . 
rende. Etter hva man kan se er skogbruket 
den viktigste årsaken til tilbakegangen , dels 
fordi det end rer biotopene, og dels fordi 
reirtrær nær hogstflater er utsatt for stormfeI
ling. 

Fiskeørn. Foto Eiliv Leren. 
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Til stede: 
Landsstyret: 

Østlandske Naturvernforening 
(ØNV): 

Landskapsvernet i Østfold (LVØ): 

Buskerud Natur- og Miljøvernfor. 
(BNM): 

Hedmark Naturvern (HNV): 

Oppland Naturvern (ONV): 

Vestfold Naturvern (VeNN): 

Telemark Natur- og Miljøvern 
(rNM): 

Aust-Agder Naturvern (AANV): 

Vest-Agder Naturvern (VANV): 

Rogaland Naturvern (RNV): 

Ragnhild Sundby, for

mann 

Sigvall Rørtveit, 

Oddlaug Brunvoll, 

Roy Carlsen, 

H ans J. Engan, 

O .M . Jø rgensen, 
Tore Killingland, 
Magnar Norderhaug, 
Inger Lise Skarstein. 

Jens Gram, 

Bredo Berntsen, 

Nils Bo rchgrevink . 


Karl Viggen, 

Hermund Skjølberg, 

Olav Skinnarmo. 


Sissel Dobson, 

Leif Flaten, 

Jan Ole Bolsø. 


Jonas Pran , 

Karin Smedby Schjer

ven. 


John Tvedt, 

Sylvia T vedt. 


Arne O. Askland , 

Maryon Archer, 

Jon Ringdal. 


Per Olav Tveita, 

Knut Johnsen, 

Geir Haatveit. 


Sigvald Normann 

H anssen. 


Arnt Olav Penne, 

Thorbjørn Fredriksen. 


Theodor Hell vik , 

Erik Tho ring, 

Rolv Egelandsdal. 


Vestlandske Naturvernforening 
(VNV): 

Møre og Romsdal Naturvern 
(MRNV): 

Sør-Trøndelag Naturvern (STNV): 

Nord-Trøndelag Naturvern 
(NTNV): 

Nordland Naturvernforening 

(NONV) 


Troms Naturvern (TNV) 


Natur og Ungdom (N.U.): 


Valgkomiteen: 


Innleder sak 8: 


Spesielt inviterte: 


Norges Husmorforbund: 

Foreningen til D yrenes Beskyttel

se: 

Selskapet for N orges Vel: 

Den Norske Turistforening: 

Norges Jeger- og Fiskerforbund: 

Norske Speideres Fellesråd: 

Norske Arkitekters Landsfor

bund: 

Mi ljøverndepartemente t : 


Norske 4--H: 


Cornelius Schilbred, 

Honoria Hamre, 

Jon Reme . 


Einar Oterho lm. 

Kåre Kopreitan, 

Knut Berntzen. 


Terje Østvold, 

Oddbjørn Oddaker, 

Jon Ekrann. 


Arne Moksnes, 

Jens Anton Andersen, 

U nni Steinsbekk. 


Gerd Holbye, 

Torill Miinter. 


Thorleif Hagensen, 

Sidsel Guettler, 

Sigmund Spjelkavik . 


Sissel Eriksen, 

Sunniva Skålnes, 

Rasmus Hansso n. 


Odd Lohne. 


Lars N. Overrein. 


Signe Tønsberg. 


Edvard Barth. 

Kåre Wedul , 

Toral f Lyng. 

Karl W. Fjære. 

Nils Friis. 


Terje Thorstensen. 

Mona Persvold, 

Kjell Hauge. 

Harald Lesteberg. 


Observatører: 

Østlandske Naturvernforening: 
Stein K ollu 
Lars Amun 

Aust-Agder Naturvern: Olav M omI 
Arild de La 
Hr. Tvedt-( 
Tjøstolv G 
Steffen Mja 

Sekretariatet: Generalsek 
Midttun, 
Redaktør 
lid, 

l. Åpning av representantskapsmøtet. 

Formannen ønsket representantene og spesielt inviterte 

ner velkommen til møtet. 


Deretter hilste formannen i Aust-Agder Naturvern, Si 
NOlmann Hansse n, velkommen til Arendal og Sø rlande 

2. Merknader til innkallelsen. 
Det fremkom ingen merknader. 

3. Merknader til sakslisten. 

Formannen foreslo på vegne av la ndsstyret at sak 8 « 
selvforsyningsgrad og ernæringspolitikk» av tidsmessige 
ker foreløpig ble tatt ut og ført opp som siste punkt på sak. 
for så å kunne bli tatt opp dersom tiden tillot det. Form2 
begrunnet dette med å vise til sak 10 «Aktuelle energi 
mål » som va r ført opp i den hensik t a t representantene l 

dette punkt kunne ta o pp aktuelle energisaker. 
Etter at sakslista var sendt ut , hadde Stortinget fer 

handlet Regjeringe ns energimelding (St.meld. nr. 100 197. 
og landsstyret ville finne det naturlig at denne saken bl, 
stor oppmerksomhet, og at det derfor ble avsatt tilstrekkei 
til behandling av pkt. 10. 

Videre opplyste forman nen at stortingsmeldingen on 
fremtidige ernærings- og matvareforsyningspolitikk i I' 
(bebudet i mai/juni) ennå ikke forelå , og at dette tilsa a t 
oppførte saker, var det punkt 8 som kunne utsettes . 

Hansson (N. U.) ba om at saken ble stående, da den t 
tilknytning til sak 9 «Vå tma rksområder». Dessuten vi l 
behandling av saken gi komiteen et bedre grunnlag å ar 
videre på. 
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Cornelius Schilbred, 

Honoria Hamre, 

Jon Reme. 


Einar Oterholm. 

Kåre Kopreitan, 

Knut Berntzen. 


Telje Østvold, 

Oddbjørn Oddaker, 

Jon Ekrann. 


Arne Moksnes, 

Jens Anton Andersen, 

Unni Steinsbekk. 


Gerd Holbye, 

Torill Munter. 


Thorleif Hagensen, 

Sidsel Guettler, 

Sigmund Spjelkavik. 


Sissel Eriksen, 

Sunniva Skål nes, 

Rasmus Hansson. 


Odd Lohne. 


Lars N. Overrein. 


Signe Tønsberg. 


Edvard Barth. 

Kåre Wedul, 

Toralf Lyng. 

Karl W. Fjære. 

Nils Friis. 


Terje Thorstensen. 

Mona Persvold, 

Kjell Hauge. 

Harald Lesteberg. 


Observatører: 
Stein Kollungstad, 

Østlandske Naturvernforening: Lars Amundsen. 

Aust-Agder Naturvern: Olav Momrak, 
Arild de Lange Nilsen. 
Hr. Tvedt-Gundersen. 
Tjøstolv Grasaas, 
Steffen Mjaaland. 

Sekretariatet: Generalsekretær Magne 
Midttun, 
Redaktør Ragnar Fris
lid, 

1. Åpning av representantskapsmøtet. 

Formannen ønsket representantene og spesielt inviterte perso

ner velkommen til møtet. 


Deretter hilste formannen i Aust-Agder Naturvern, Sigvald 
NOimann Hanssen, velkommen til Arendal og Sørlandet. 

2. Merknader til innkallelsen. 
Det fremkom ingen merknader. 

3. Merknader til sakslisten. 

Formannen foreslo på vegne av landsstyret at sak 8 «Norsk 
selvforsyningsgrad og ernæringspolitikk» av tidsmessige årsa
ker foreløpig ble tatt ut og ført opp som siste punkt på sakslista, 
for så å kunne bli tatt opp dersom tiden tillot det. Fonnannen 
begrunnet dette med å vise til sak 10 «Aktuelle energispørs
mål» som var ført opp i den hensikt at representantene under 
dette punkt kunne ta opp aktuelle energisaker. 

Elter at sakslista var sendt ut, hadde Stortinget ferdigbe
handlet Regjeringens energimelding (St.meld. nr. 100 1973-74), 
og landsstyret ville finne det naturlig at denne saken ble viet 
stor oppmerksomhet, og at det derfor ble avsatt tilstrekkelig tid 
til behandling av pkt. 10. 

Videre opplyste formannen at stortingsmeldingen om den 
fremtidige ernærings- og matvareforsyningspolitikk i Norge 
(bebudet i mai/juni) ennå ikke forelå, og at dette tilsa at av de 
oppførte saker, var det punkt 8 som kunne utsettes. 

Hansson (N. U.) ba om at saken ble stående, da den hadde 
tilknytning til sak 9 «Våtmarksområder». Dessuten ville en 
behandling av saken gi komiteen et bedre grunnlag å arbeide 
videre på. 

Konsulent Thor Mid

teng, 

Kontorfullmektig 

Liv Mile, 

Redaksjonssekretær 

Sylvi Struksnes. 

Konsulent Trond A. 

Svensson. 

Kontorsjef Roar Sæt

her, 

Organisasjonssekretær 

Per Valset. 


NNV's Vassdragsvernråd : Oscar Breien. 

Vedtak: Sak 8 tas foreløpig ut, og føres opp som siste punkt på 
sakslista. 

Sakslista ble deretter godkjent. 

4. Valg av møtedirigent. 

Landsstyret foreslo Haatveit (TNM) som møtedirigent. Haat
veit ble enstemmig valgt. 

5. Andre valg. 

a. To personer til cl undertegne protokollen. 
Sigvald Normann Hanssen (AANV) og Arnt Olav Penne 
(VANV) ble foreslått og enstemmig valgt. 

b. Redaksjonskomite. 
Berntsen (ØNV), Engan (landsstyret) og redaktøren (sekreta
riatet) ble foreslått og enstemmig valgt. 

6. Telegram til H.K.H. Kronprins Harald. 

Representantskapet sendte følgende telegram: 
«Norges Naturvernforbunds representantskap, samlet til 

møte i Arendal, sender sin høye beskytter sine hjerteligste 
hilsner». 

Telegrammet undertegnet Ragnhild Sundby, formann. 

7. Formannens tale. 

Formannen kom i sin åpningstale inn på forbundets mange

årige engasjement i vern av våre vassdrag. 
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Det var først og fremst vannkraftutbyggingen striden hadde 
stått om, men det var nå klart at skulle en oppnå det en ønsket, 
måtte vassdragene også vernes mot andre inngrep, ikke minst 
forurensninger. Hun hilste derfor med glede at myndighetene, 
gjennom Regjering og Storting hadde gitt tilslutning til at 
vassdrag som var unntatt fra kraftutbygging også skulle vernes 
mot andre uheldige utnyttelsesformer. 

Formannen henledet videre oppmerksomheten på det for
hold at samfunnet ble oversvømt av stadig nye syntetiske 
stoffer, stoffer som kunne ha skadelig virkning på naturmiljøet 
og mennesket selv. Den negative bivirkning blir vi ofte ikke 
klar over før stoffet har vært i bruk en stund, og da kan det ofte 
være for sent, uttalte formannen. For å bøte på en del av de 
skader som kunne oppstå på grunn av de syntetiske og andre 
stoffer hadde man fått lov om produktkontroll , hvor mulighe
ten ble åpnet for en samlet vurdering av ulike skader et produkt 
kunne medføre. 

Det spørsmål man imidlertid måtte stille seg var om en slik 
kontroll som loven la opp til , var mulig, ikke minst fordi det 
hvert år kom f.eks. flere hundre nye kjemikalier på markedet. 
Selv om flere internasjonale organisasjoner har tatt opp 
spørsmålet om kontroll med natur- og helseskadelige produk
ter, og selv om alvoret i situasjonen går opp for stadig flere, kan 
man ikke fri seg fra følelsen av at en slik kontroll ikke er 
gjennomførlig, hevdet formannen. Dessuten måtte kontrollen 
komme til å koste en god del, og spørsmålet burde være om det 
ikke var bedre å bruke tid og penger på å utrede hva vi trengte 
av nye produkter, og hvilke av de produkter som var på 
markedet idag som vi ønsket å beholde. Formannen mente at 
i stedet for å spørre hva vi kunne klare å bruke, burde vi se 
nærmere på hva vi hadde behov for, og hun trodde vi her kunne 
spare mye både i «bivirkninger» og økonomi. 

Om prognosene for vår energiforsyning minnet formannen 
om forbundets klare standpunkt, hvor man gikk inn for en 
avtrapping i forbruket frem til 1990, og at den elektrisitet som 
måtte skaffes frem til dette tidspunkt skulle komme fra 
vannkraft som det allerede er gitt konsesjon for og fra gass
kraft med gasser fra Frigg-feltet. Atomkraft tok forbundet 
fullstendig avstand fra. 

I sin tale berørte formannen også FN's arkitekturvernår 
1975 og håpet på en økt forståelse for de verdier som lå i 
arkitekturarven. 

I forbindelse med FN's Kvinneår benyttet hun anledningen 
til å appelere til kvinnene om å engasjere seg i de spørsmål som 
var oppe i tiden på naturvernsektoren. 

Formannen tok også opp landbruk og naturvern og slo fast 
at det var sammenfallende interesser når det gj aldt økning av 
vår selvforsyningsgrad og bevaring av dyrkbar jord . Men med 

hensyn til oppdyrking av enkelte områder, kunne man komme 
i konflikt med hverandre. De mest verdifulle myrer sett fra 
naturvernsynspunkt, var også de myrer det var størst interesse 
for å dyrke opp. Det er imidlertid en grov misforståelse å tro 
at naturvernet ønsker alle myrer fredet, men vi må sørge for at 
noen representative områder må bevares for etterslekten, 
understreket formannen. Hun hevdet at det aller viktigste var 
å bevare det arvemateriale som var representert i disse 
områdene. Det var umulig for oss i dag å ha full oversikt over 
hva vi ville få bruk for i fremtiden, og det vi ønsket å bevare var 
tross alt som frimerker å regne i den store sammenheng. 

Formannen kom inn på innstillingen til «Ressursgruppen av 
1974» hvor man bl.a. ga uttrykk for at den teoretiske ressurs
situasjon ikke ga grunn for alvorlig uro for de to neste 
generasjonene. Men hva er et par generasjoner i et større 
tidsperspektiv, spurte formannen, og ga uttrykk for at det 
måtte skje en holdningsendring i vårt samfunn. Hun mente å 
se tegn på at en viss forandring hadde skjedd, men at det likevel 
var langt frem. 

Spørsmålet var også hva slags løsning man skulle frem til. 
Det hadde så lett for å gå i samme spor som en tidligere hadde 
beveget seg i, og kanskje burde man bryte helt med det 
samfunnsmønster man hadde i dag, og utvikle noe nytt, uttalte 
formannen. 

Hunmente videre, at selv om NNV ikke var noe utrednings
organ, så lå det en veldig stor oppgave i å utarbeide alternative 
løsninger til dagens utredninger og utbyggingsforslag. Forbun
dets energiutredning var i så måte en begynnelse, sa forman
nen, og kunne vi klare å videreføre hva våre standpunkter på 
energisektoren vil føre til av forandringer i samfunnet, ville det 
bli langt lettere å få folk til å akseptere våre forslag, uttalte 
formannen i sin tale. 

8. Sur nedbør. 
De stadig voksende problemer som skyldes sur nedbør hadde 
ofte vært behandlet av landsstyret, og i 1972 utga NNV 
publikasjonen «Sur nedbør. Årsaker og verknader» av Oddvar 
Skre. Høsten -74 tok Telemark Natur- og Miljøvern saken opp 
igjen og anbefalte en bred kampanje som ikke minst skulle være 
orientert overfor de land som «eksporterer» industriavfall 
luftveien til Norge. 

Norske miljøvernmyndigheter hadde for lengst tatt proble
mene vedr. den sure nedbøren opp med myndighetene i flere av 
«eksportlandene», og skulle høsten 1975 arrangere en inter
nasjonal konferanse om saken. 

Det spørsmål som i første rekke ble reist for representantska
pet var hvordan og i hvilken grad NNV kunne støtte opp om 
våre myndigheter i denne saken. 

Til å orientere om sur nedbørs virkning og det pågåe 
forskningsarbeid var invitert forskningssjef, dr. Lars N. O, 
rein fra SNSF-prosjektet (<<Sur nedbørs virkning på skog 
fisk»). 

SNSF-prosjektet ble opprettet i 1972 av Norges landsb 
vitenskapelige forskningsråd i samarbeid med No 
Teknisk-Naturvitenskapelige forskningsråd . Dette samar 
hadde senere utviklet seg til også å omfatte Miljøverndepa 
mentet. I dag var det II forskningsinstitusjoner og -institu 
innenfor landets grenser som deltok i dette forskningsprosj 
tet , med over 40 forskere knyttet til de forskjellige aktivitet, 

Utgangspunktet for å starte opp dette forskningsprosje 
og videre den raske utvikling og vekst som hadde funnet 
på prosjektet i løpet av denne korte tiden, var et uttrykk for 
betydning som våre forskningspolitiske og rikspolitiske m 
digheter hadde tillagt spørsmålene omkring sur nedbørs v 
ning på vår skog- og GelInatur, uttalte Overrein. 

Overrein kunne fortelle at gjennom undersøkelser utll 
regi av OECD var det klarlagt at Skandinavia, og gan 
spesielt de sørligere deler av Norge, ble utsatt for til dels st 
kvanta av sur nedbør og enkelte andre luftforurensnin 
Disse forurensningene stammet i stor grad fra de ster 
industrialiserte områder i Mellom-Europa og Vest-Em 
Over sørlandskysten kjente en til at det var eksempler p~ 
henimot I 00% av de tilførte forurensninger i et enkelt nedb 
område hadde kommet gjennom langtransport og at en 
gjennomsnitt for flere av sørlandslokalitetene regnet me 
inntil 90% av forurensningene var importert. 

Overrein opplyste videre at forskningsprosjektet «Sur 
børs virkning på skog og fisk» hadde som primærmålsettir 
undersøke virkningene av den sure nedbøren på skog og 
Målsettingen omfattet videre undersøkelser over luftforure 
ningenes virkning på jord, vegetasjon og vann . Sistne 
undersøkelser ble gjennomført i den bredde som var nødve 
for å kunne gi en forklaring på skadene som oppsto på sko 
og på innlandsfisket. 

I tillegg til sur nedbør som stammet direkte fra svoveluts 
i atmosfæren kjente en også til at den forsurede nedb 
kunne inneholde betydelige mengder med nitrogenholdige 
forbindelser. Endelig ble nevnt at en i forskningsprosje 
undersøkte mengden av tungmetaller og organiske mikro 
urensninger som ble tilført gjennom sterkt forurensede ep 
der av nedbør. 

Gjennom et internasjonalt samarbeid hadde det vært m 
å få utvikle et system som gjorde det mulig å forva 
forurenset luft og nedbør. 

Overrein mente også at en gjennom en historisk betraktn 
bygget på internasjonale meteorologiske data, var i stand 
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nsyn til oppdyrking av enkelte områder, kunne man komme 
onDikt med hverandre. De mest verdifulle myrer sett fra 
turvernsynspunkt, var også de myrer det var størst interesse 
r å dyrke opp. Det er imidlertid en grov misforståelse å tro 
naturvernet ønsker alle myrer fredet , men vi må sørge for at 
'en representative områder må bevares for etterslekten, 
Iderstreket formannen. Hun hevdet at det aller viktigste var 
bevare det arvemateriale som var representert i disse 
rådene. Det var umulig for oss i dag å ha full oversikt over 

'a vi ville få bruk for i fremtiden , og det vi ønsket å bevare var 
ss alt som frimerker å regne i den store sammenheng. 
Formannen kom inn på innstillingen til «Ressursgruppen av 
'74» hvor man bl.a. ga uttrykk for at den teoretiske ressurs
uasjon ikke ga grunn for alvorlig uro for de to neste 
nerasjonene . Men hva er et par generasjoner i et større 
isperspektiv, spurte formannen , og ga uttrykk for at det 
åtte skje en holdningsendring i vårt samfunn. Hun mente å 
tegn på aten viss forandring hadde skjedd, men at det likevel 
r langt frem . 
Spørsmålet var også hva slags løsning man skulle frem til. 
et hadde så lett for å gå i samme spor som en tidligere hadde 
:veget seg i, og kanskje burde man bryte helt med det 
mfunnsmønster man hadde i dag, og utvikle noe nytt, uttalte 
rmannen. 
Hun mente videre, at selv om NNV ikke var noe utrednings
'gan, så lå det en veldig stor oppgave i å utarbeide alternative 
sninger til dagens utredninger og utbyggingsforslag. Forbun
:ts energiutredning var i så måte en begynnelse, sa forman
on, og kunne vi klare å videreføre hva våre standpunkter på 
lergisektoren vil føre til av forandringer i samfunnet, ville det 
i langt lettere å få folk til å akseptere våre forslag, uttalte 
rmannen i sin tale. 

Sur nedbør. 
e stadig voksende problemer som skyldes sur nedbør hadde 
te vært behandlet av landsstyret, og i 1972 utga NNV 
Iblikasjonen «Sur nedbør. Arsaker og verknader» av Oddvar 
:re. Høsten -74 tok Telemark Natur- og Miljøvern saken opp 
jen og anbefalte en bred kampanje som ikke minst skulle være 
ientert overfor de land som «eksporterer» industriavfall 
ftveien til Norge. 
Norske miljøvernmyndigheter hadde for lengst tatt probIe
ene vedr. den sure nedbøren opp med myndighetene i flere av 
ksportlandene», og skulle høsten 1975 arrangere en inter
Isjonal konferanse om saken. 
Det spørsmål som i første rekke ble reist for representantska
:t var hvordan og i hvilken grad NNV kunne støtte opp om 
.re myndigheter i denne saken. 

Til å orientere om sur nedbørs virkning og det pågående 
forskningsarbeid var invitert forskningssjef, dr. Lars N. Over
rein fra SNSF-prosjektet (<<Sur nedbørs virkning på skog og 
fisk»). 

SNSF-prosjektet ble opprettet i 1972 av Norges landsbruks
vitenskapelige forskningsråd i samarbeid med Norges 
Teknisk-Naturvitenskapelige forskningsråd. Dette samarbeid 
hadde senere utviklet seg til også å omfatte Miljøverndeparte
mentet. I dag var det I1 forskningsinstitusjoner og -institutter 
innenfor landets grenser som deltok i dette forskningsprosjek
tet, med over 40 forskere knyttet til de forskjellige aktivitetene. 

Utgangspunktet for å starte opp dette forskningsprosjektet 
og videre den raske utvikling og vekst som hadde funnet sted 
på prosjektet i løpet av denne korte tiden, var et uttrykk for den 
betydning som våre forskningspolitiske og rikspolitiske myn
digheter hadde ti llagt spørsmålene omkring sur nedbørs virk
ning på vår skog- og fjellnatur, uttalte Overrein. 

Overrein kunne fortelle at gjennom undersøkelser utført i 
regi av OECD var det klarlagt at Skandinavia, og ganske 
spesielt de sørligere deler av Norge, ble utsatt for til dels store 
kvanta av sur nedbør og enkelte andre luftforurensninger. 
Disse forurensningene stammet i stor grad fra de sterkest 
industrialiserte områder i Mellom-Europa og Vest-Europa. 
Over sørlandskysten kjente en til at det var eksempler på at 
henimot 100% av de tilfør te fOI1uensninger i et enkelt nedbørs
område hadde kOllunet gjennom langtransport og at en som 
gjennomsnitt for flere av sørlandslokalitetene regnet med at 
inntil 90% av forurensningene var importert. 

Oven'ein opplyste videre at fo rskningsprosjektet «Sur ned
børs virkning på skog og fi sk» hadde som primærmålsetting å 
undersøke virkningene av den sure nedbøren på skog og fisk. 
Målsettingen omfattet videre undersøkelser over luftforurens
ningenes virkning på jord , vegetasjon og vann. Sistnevnte 
undersøkelser ble gjennomført i den bredde som var nødvendig 
for å kunne gi en fork laring på skadene som oppsto på skogen 
og på innlandsfisket. 

I tillegg til sur nedbør som stammet direkte fra svovelutslipp 
i atmosfæren kjente en også til at den forsurede nedbøren 
kunne inneholde betydelige mengder med nitrogenholdige su re 
forbindelser. Endelig ble nevnt at en i forskningsprosjektet 
undersøkte mengden av tungmetaller og organiske mikrofo r
urensninger som ble tilført gjennom sterkt forurensede episo
der av nedbør. 

Gjennom et internasjonalt samarbeid hadde det vært mulig 
å få utvikle et system som gjorde det mulig å forvarsle 
forurenset luft og nedbør. 

Overrein mente også at en gjen nom en histo risk betraktning, 
bygget på internasjonale meteorologiske data, var i stand til å 

føre tilbake hvor luftmassene, som førte til forurenset nedbør, 
passerte i de nærmeste døgn før de kom inn over landet. I dette 
lå et vik tig bevismateriale, hevdet Overrein. 

I den del av SNSF-prosjektet som spesielt omfattet skog, 
opplyste Overrein, var en interessert i, gjennom årringsanaly
ser, å isolere virkninger forurensningene hadde på trærnes 
vekst fra de variasjoner som var klimatisk betinget. Dette var 
imidlertid en meget krevende oppgave. 

Overrein pekte på at de hydrologi ske og hydrokjemiske 
undersøkelsene som hadde vært en forutsetning i forbindelse 
med prosjekte ts aktiviteter, var blitt utbygd tidlig. 

Det materiale man hittil satt inne med, gjorde det mulig å 
trekke følgende konklusjoner: Forsurningen av vann og 
vassdrag var ikke noe isolert sørlandsfenomen. I den senere tid 
var det påvist en gradvis forsurning aven rekke vann og 
vassdrag over Østlandet, og da spesielt langs riksgrensa, og 
slike tendenser var også registrert på Vestlandet. Det syntes å 
være en sammenheng mellom hvor langt denne forsu rningen 
hadde kommet og de forskjellige nedslagsfelters jordbunns
messige og geologiske forhold. 

Videre hadde det i fotsporene av denne forsurningen vært en 
markert nedgang i innlandsfisket. Denne nedgangen syntes 
klar t å kunne føres tilbake til den forsurning som hadde skjedd 
som en følge av den sure nedbøren . 

Oven'ein hevdet at det særlig var de sjokkaktige fomrens
ningsbølger, som oppsto direkte i fo rbindelse med store 
nedbørsmengder som var sterkt forurenset , som var utslagsgi
vende for fisk i et vassdrag. Videre kjente en til at det i 
forbindelse med vårsmeltingen kunne o ppstå betydelige for
urensningssjokk tidlig under snøsmeltingen når vassdraget 
fortsatt ikke var i flom . 

Overrein opplyste til slutt at de undersøkelser som ble 
gjen nomført i SNSF-prosjektet skulle være med å danne det 
nødvendige faglige gmnnlag for de forhandlinger som våre 
politikere førte og ville føre i den nærmeste fremtid med 
utlandet, for å få opprettet internasjonale avtaler som gjo rde 
det mulig å begrense utslippene av luftforurensninger. 

Første fase av SNSF-prosjektet utløp i 1975 og ville da føre 
til en oppsummering av situasjonen ved årsskiftet. Videre ville 
det på dette tidspunktet være under bearbeidelse flere rappor
ter fra de forskjellige undersøkelser som hadde vært i gang. 
Fase Il i prosjekte t fra 1976 til utgangen av 1979 var planlagt, 
ogen regnet med i den nærmeste fremtid å få klarsignal for hele 
denne fasen, som da tok sikte på i 1980 å kunne fremlegge 
ytterligere beviser for, og kunnskaper om, de virkn inger sur 
nedbør, og også andre beslektede forurensninger, hadde på 
våre skog- og fjellområder. 

Et forslag til uttalelse utarbeidet av landsstyre t ble delt ut og 
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lest. Uttalelsen var tenkt sendt til regjeringene i de aktuelle 
landene. Utkastet ble kommentert og merknader fremkom. 

Flere av representantene ga i innlegg støtte tilOverrein og 
understreket betydningen av forskningsprosjektet. 

Barth, Foreningen til Dyrenes Beskyttelse, pekte på hvordan 
forsurningen av våre vassdrag - via atmosfæren - måtte ha 
funnet sted for Sør-Norges vedkommende gjennom mange år. 

I løpet av l 950-tallet begynte man virkelig å reflektere over 
dette, og Dannevig senior i Flødevigen var en pioner i sin 
omtale av den urovekkende forsurningen , minnet Barth om. 

At den sure nedbøren påvirket floraen i det hele, syntes fl 
være klart, hevdet Barth, og henledet oppmerksomheten på de 
små plantene i skogbunnen, lyngarter og andre spirende 
vekster som var matgrunnlaget for hønsefuglkyllingene. 

Barth kunne opplyse at de nyklekte hønsefuglkyJlingene til 
en viss grad beitet planter, men at en betingelse for at de skulle 
berge seg gjennom de første dagene og ukene var en brukbar 
tilgang på insekter nede på bakken og i lyngen. 

Han mente det var utmerket, men ikke nok, at en viss 
jordbunnsforskning var kommet inn i bildet for «sur nedbørs» 
vedkommende. Selv om det fra sommeren 1975 skulle settes 
inn en entomolog på visse skadeinsekter på skog så mente 

. Barth at dette ikke var tilstrekkelig. Det burde for lengst ha 
vært funnet frem til en rekke entomologer med forskjellige 
spesialiteter for tilknytning til prosjektet «Sur nedbør». Og de 
burde arbeidet i nær tilknytning til viltforskere som kunne 
utpeke de viktigste problemstillinger og hypoteser. 

Pran (HNV) kom inn på skogbrukets problemer, og hevdet 
at man ikke hadde fatt den forventede tilveksten i barskogen. 

Han så ikke bort fra at det kunne være .en sammenheng 
mellom sur nedbør og sunnhetstilstanden i eldre granskog. 
Skogen eldes tidligere og har mindre motstandskraft mot 
parasitter og insekter slik at disse fikk gode formerings
vilkår. 

I tilknytning til det fremlagte forslag til uttalelse ble det gitt 
en orientering om «Aksjon sur nedbør» som ville bli rettet mot 
publikum i aktuelle europeiske land. 

Vedtak. 
Representantskapet slutter seg enstemmig til utkast til uttalel
se, som med fremlagte merknader, sendes regjeringene 
i de aktuelle europeiske land (Vedlegg I) 

9. St.meld. nr. 50 (1974/75) «Naturressurser og økonomisk 

utvikling.» 

NNV mottok den 24. mars -75 stortingsmeldingen fra planleg

gingsavdelingen i Finansdepartementet. I brevet som fulgte, 

het det bl.a.: 


«Vi sender med dette over eit eksemplar av nemnde melding. 
Vi har lagt vekt på å sende meldinga til personar og 
institusjonar over ei større breidde av samfunnsvitskaplege 
miljø enn tidlegare og vonar å dra nytte av kunnskapar og 
synsmåtar også i desse miljøa. 
Regjeringen ønskjer å fremme ein brei samfunnsdebatt om 
dei problemstillingar som meldinga tek opp. Men planleg
gingsavdelingen er også open for kommentarar direkte til 
dømes om innhaldet i den form for planlegging som bl.a. 
denne meldinga av «Iangstidsprogramkarakter» er uttrykk 
for. Slike kommentarar vil bli vurdert særskilt med tanke på 
Langstidsprogrammet 1978- 1981». 

Noen frist for uttalelse ble ikke gitt. 
Sekretariatet hadde bl.a. sendt stortingsmeldingen til samt

lige k'retsforeninger (25/3) og hadde senere (21 /4) gjort opp
merksom på at den ville bli behandlet som egen sak på 
representantskapsmøtet. 

Landsstyret ønsket en retningsgivelUie diskU5jon på represen
tantskapsmøtet. 

Rørt veit ( landsstyret) orienterte om stortingsmeldingen og 
kommenterte virkemidlene Regjeringen la opp til. Han kunne 
si seg enig i det anførte, men var spørrende til hvor mye som 
ville bli fulgt opp i praksis. 

Hamre ( VNV) savnet alternativer dersom de forutsetningene 
meldingen bygget på slo feil, og trakk frem befolkningsutvik
lingen og ressurstilgangen. 

Fra flere holdt ble det reist kritikk mot myndighetene for den 
korte tid som var satt for uttalelse. En slik omfattende 
melding måtte ikke presses gjennom. 

Kopreitan (landsstyret) hevdet at meldingen var et spørsmål 
om vekst, at man tross fine formuleringer havnet i gammel 
vekstfilosofi. Dessuten sprikte meldingen i forhold til u-land
ene og kommende generasjoner, og at dette var en utfordring 
til forbundet. 

Mok.l·nes (NTNV) mente at meldingens svake ledd var forhol
det til vår egenproduksjon av matvarer, og fant en motsetning 
mellom kravet til økt selvforsyning og en tapping av arbeids
kraft fra landbruket. 

Reme (VNV) understreket fremtidige generasjoners selvsagte 
rett til å oppleve uberørt natur, og mente denne rett ble stadig 
mer innskrenket i takt med økt forbruk av natur. 

Representantskapet drøftet opplegget for den vider, 
handling av saken , og følgende vedtak ble fattet: 

Representantskapet ber landstyret oppnevne et utvalg 
l. innhente uttalelser fra kretsforeningene vedr. St.mel 
50, 
2. på bakgrunn av dette å utarbeide en samlet vurderi 
St.meld. nr. 50 sett fra Naturvernforbundets side. 
I tilknytning til saken ble det fra Jørgensen (landst 

fremmet følgende utkast til uttalelse: 
«NNV som landsomfattende organisasjon representer, 

(over 30.000) mange mennesker, mange interesser o 
naturvernsyn, bør i sterkere grad bli representert (fa oppn 
representanter) i offentlige oppnevnte komiteer, utval 
råd». 

Utkastet ble vedtatt oversendt redaksjonskomiteen og 
opp igjen under sak 16 «Retningslinjer for arbeidet». 

10. Våtmarksområder. 

Innledningsvis kom Breclo Berntsen (landsstyret) inn på 

engasjement i denne sak. Både for forbundet og kretsfor, 

gene hadde dette vært en meget viktig sak, både av bota 

og ornitologiske grunner. 


Berntsen minnet om to gamle verdifulle vernevedtak 
nettopp angikk våtmarksområder, det ene under l. ver, 
krig (Nedalsmyrene), det andre i begynnelsen av 1920-1i 
(Fokstumyra) og som viste forbundets engasjement klart 

Våtmarksområdene,d.v.s. både myrer, sumper, næring, 
innsjøer, strandenger og langgrunne bukter, har som 
kommet sterkere i søkelyset i de senere årene. Kampen 
verne om dem har tiltatt sterkt, fordi truslene stadig har 
mot disse særdeles produktive økosystemene som er av 
største betydning for vår natur, understrekte Berntsen. 

I etterkrigstiden - utover i 1950- og 60-årene - ble det, r 
Berntsen på, stadig klarere at den økende industrialiseri 
og aktiviteten innen utbyggingssektoren førte til at miljl 
styrrende inngrep av voksende omfang truet viktige våtm, 
områder. 

Samtidig som truslene økte, ble det også på naturvernho 
blant naturvitenskapsmenn, både najonalt og internasjo 
arbeidet, forsket og kartlagt. I 1963 tok Statens Naturver 
opp spørsmålet om vern av fuglelivet i den hensikt å se 
komme frem til retningslinjer for slik fredning og des~ 
undersøke mulighetene for å lage en landsplan for oppreI 
av fuglereservater i Norge og i «Innstilling om landsplaJ 
natur- og nasjonalparker i Norge» av april 1964 ble bety< 
gen av fuglereservater drøftet. Dette arbeidet er senere sl 
blitt fulgt opp. 
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<Vi sender med dette over eit eksemplar av nemnde melding. 

li har lagt vekt på å sende meldinga til personar og 

nstitusjonar over ei større breidde av samfunnsvitskaplege 

niljø enn tidlegare og vonar å dra nytte av kunnskapar og 

:ynsmåtar også i desse miljøa. 

~egjeringen ønskjer å fremme ein brei samfunnsdebatt om 

fei problemstillingar som meldinga tek opp. Men planleg

~ingsavdelingen er også open for kommentarar direkte til 

lømes om innhaldet i den form for planlegging som bl.a. 

lenne meldinga av «Iangstidsprogramkarakter» er uttrykk 

''or. Slike kommentarar vil bli vurdert særskilt med tanke på 

Langstidsprogrammet 1978- 1981 ». 


len frist for uttalelse ble ikke gitt. 

Sekretariatet hadde bl.a. sendt stortingsmeldingen til sam t

~ kretsforeninger (25/3) og hadde senere (21 /4) gjort opp

:rksom på at den ville bli behandlet som egen sak på 

)resentantskapsmøtet. 

Landsstyretønsketen retningsgivende diskusjon på represen

ltskapsmøtet. 

.,.tveit ( landsstyret) orienterte om stortingsmeldingen og 

mmenterte virkemidlene Regjeringen la opp til. Han kunne 

:;eg enig i det anførte, men var spørrende til hvor mye som 

le bli fulgt opp i praksis. 


',mre ( VNV) savnet alternativer dersom de forutsetningene 

!Idingen bygget på slo feil , og trakk frem befolkningsutvik

.gen og ressurstilgangen. 

Fra flere holdt ble det reist kritikk mot myndighetene for den 

rte tid som var satt for uttalelse. En slik omfattende 

~Iding måtte ikke presses gjennom. 


'preiLan ( landsstyret) hevdet at meldingen var et spørsmål 

.1 vekst, at man tross fine formuleringer havnet i gammel 

kstfilosofi. Dessuten sprikte meldingen i forhold til u-land

e og kommende generasjoner, og at dette var en utfordring 

forbundet. 

oksnes (NTNV) mente at meldingens svake ledd var forhol
t til vår egenproduksjon av matvarer, og fant en motsetning 
~llom kravet til økt selvforsyning og en tapping av arbeids
aft fra land bruket. 

?me (VNV) understreket fremtidige generasjoners selvsagte 
tt til å oppleve uberørt natur, og mente denne rett ble stadig 
~r innskrenket i takt med økt forbruk av natur. 

Representantskapet drøftet opplegget for den videre be
handling av saken, og følgende vedtak ble fattet: 

Representantskapet ber landstyret oppnevne et utvalg til å 
l. innhente uttalelser fra kretsforeningene vedr. St.meld. nr. 
50, 
2. på bakgrunn av dette å utarbeide en samlet vurdering av 
St.meld. nr. 50 sett fra Naturvernforbundets side. 
r tilknytning til saken ble det fra Jørgensen (Imutstyret ) 

fremmet følgende utkast til uttalelse: 
«NNV som landsomfattende organisasjo n representerende 

(over 30.000) mange mennesker, mange interesser og et 
naturvernsyn, bør i sterkere grad bli representert (få oppnevne 
representanter) i offentlige oppnevnte komiteer, utvalg og 
råd». 

Utkastet ble vedtatt oversendt redaksjonskomiteen og tatt 
opp igjen under sak 16 «Retningslinjer for arbeidet». 

10. Våtmarksområder. 
Innledningsvis kom Bredo Berntsen (landsstyret) inn på NNV's 
engasjement i denne sak. Både for forbundet og kretsforenin
gene hadde dette vært en meget viktig sak, både av botaniske 
og ornitologiske grunner. 

Berntsen minnet om to gamle verdifulle vernevedtak som 
nettopp angikk våtmarksområder, det ene under I. verdens
krig (Nedalsmyrene), det andre i begynnelsen av InO-årene 
(Fokstumyra) og som viste forbundets engasjement klart. 

Våtmarksområdene, d.v.s. både myrer, sumper, næringsrike 
innsjøer, strandenger og langgrunne bukter, har som kjent 
konunet sterkere i søkelyset i de senere årene. Kampen for å 
verne om dem har tiltatt sterkt, fordi truslene stadig har økt 
mot disse særdeles produktive økosystemene som er av aller 
største betydning for vår natur, understrekte Berntsen. 

l etterkrigstiden - utover i 1950- og 60-årene - ble det, pekte 
Berntsen på, stadig klarere at den økende industrialiseringen 
og aktiviteten innen utbyggingssektoren førte til at miljøfor
styrrende inngrep av voksende omfang truet viktige våtmarks
områder. 

Samtidigsom truslene økte, ble det også på naturvernhold og 
blant naturvitenskapsmenn, både najonalt og internasjonalt, 
arbeidet, forsket og kartlagt. I 1963 tok Statens Naturvernråd 
opp spørsmålet om vern av fuglelivet i den hensikt å søke å 
komme frem til retningslinjer for slik fredning og dessuten 
undersøke mulighetene for å lage en landsplan for opprettelse 
av fuglereservater i Norge og i «Innstilling om landsplan for 
natur- og nasjonalparker i Norge» av april 1964 ble betydnin
gen av fuglereservater drøftet. Dette arbeidet er senere stadig 
blitt fulgt opp. 

Berntsen kom også inn på arbeidet med en egen plan for den 
viktige delen av våtmarksområdene som myrene utgjør 
spesielt av botaniske grunner. Dette startet etter at det gjennom 
UNESCO's prosjekt Telma i 1967 ble oppfordret til de enkelte 
land å frede store og velutviklede myrkompleks av stor 
internasjonal verdi. En slik norsk plan ble fremlagt i 1973 hvor 
10 spesielt verneverdige myrer internasjonalt sett ble listet opp 
- foruten omtrent 50 andre av nasjonal verneverdi. 

Det ble lenge arbeidet internasjonalt med en konvensjon om 
våtmarksvern og under en internasjonal komferanse om vern 
av våtmarker og vannfugler i Ramsar, Iran i 1971 , med 
deltakere og observatører fra 23 stater og 8 internasjonale 
organisasjoner, ble det endelige utkastet til en internasjonal 
konvensjon utarbeidet. Hensikten med denne var å fastlegge 
internasjonalt akseptable prinsipper for hvordan jordens våt
marker burde forvaltes utfra økologiske og langsiktige målset
tinger. 

Megetgledeligvar det at Norge ved Kgl.res. av 14. juni 1974 
vedtok å undertegne Ramsar-konvensjonen om våtmarker og 
vannfugl og senere hadde ratifisert den. 

Berntsen stilte imidlertid spørsmål om hvorvidt det på 
lengere sikt ville være mulig å opprettholde et skikkelig vern av 
de sentrale naturarealer. 

Han viste til en oversikt utgitt av Miljøverndepartementet 
«over viktige våtmarksområder som burde inngå i et nordisk 
reservatnett» og hvor det fremgikk at så godt som alle de 40 
foreslå tte reservatområder på en eller annen måte var berørt av 
tekniske inngrep eller at planer forelå for teknisk utnyttelse. 
Flere av områdene var i overhengende og akutt fare grunnet 
konkrete utbyggings- og/eller oppdyrkingsplaner. Som eksem
pler nevnte Berntsen Presterødkilen - aktuelle planer om 
vegutbygging (pågående kloakkutslipp), Nordre-Øyeren - in
dustriutvikling - oppdyrking, Øraområdet - industri - søppel
fylling, moloutbyggingmed sterk forsinkelse av kanalarbeidet, 
Kurejjorden - søppelfylling/oppdyrking. Akersvika - utfylling 
til industrit'ormål, Forraornrådet kraftutbygging, VeSlre Finn
marksvidda - kraftutbygging, vegbygging og gruvedrift. 

Berntsen trakk den dystre konklusjon at om ikke myndig
hetene snarest la om samfunnskursen i retning av moderasjon 
og måtehold, og på lang sikt strebet mere mot et samfunn i 
likevekt enn mot et samfunn i vekst så det ut til at hverken 
fredningsvedtak eller konvensjoner kunne redde våre produk
tive og verdifulle våtmarker! 

l forbindelse med saken hadde landsstyret utarbeidet et 
forslag til uttalelse som skulle sendes myndighetene. 

Forslaget ble delt ut og merknader fremkom . 
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Engan (landsstyret) kom inn på at i dyrkningssammenheng 
betydde våtmarksområdene minimalt, da disse var små i 
landssammenheng. Imidlertid hadde områdene stor betydning 
for en rekke fuglearter. 

Han kritiserte Miljøverndepartmentet for ikke å ta en 
abso lutt holdning for å bevare omnide ne. Han mente det var 
uholdbart å føre næringsmessige argumenter for å unnlate å 
sikre områdene selv om de kunne ha lokal interesse . Vernet av 
våtma rksområdene var en landssak, og det fantes store alter
native dyrkningsområder, understreket Engan. 

Norderhaug (landsstyret) berørte det praktiske arbeidet med å 
sikre våtmarksressursene , og pekte på at det de siste årene var 
opprettet stadig flere områder. 

H a n mente forbundet burde arbeide langs to linjer: 
I . markere forbundets syn overfor Miljøverndepartementet, 

og bakke opp departementet i konfliktfylte saker, 
2. styrke opinionen og det lokale engasjement. 

Hauge (Miljøverndepartementet) mente det var farlig å baga
tellisere konflikten mellom verne- og dyrkingsinteressene. Det 
var en vanskelig konfliktsituasjon, og hensynet til de lokale 
interessene kunne ikke bagatelliseres, hevdet Hauge. 

Videre opplys te Hauge at fredningssakene ble avgjort av 
Regjeringen og ikke av Mi ljøverndepartementet. 

Breien ( V V-rådet) understreket at man ved å sikre myrene 
ikke hadde ødelagt dyrkningsmulighetene. Områdene lå der 
som fremtidige dyrkingsområder om det senere skulle vise seg 
å være nødvendig å dyrke dem opp. 

I denne sammenheng ble det fra flere hold pekt på nedbyg
gingen av dyrket mark i forhold ti l de arealer våtmarkene 
representerte. 

Andersen (NTNV) mente at man gjennom fylkes- og regio n
planleggingen kunne gjøre mye for å sik re en a realdisponering 
hvor det ble ta tt nødvendig hensyn til vå tmark sområdene. 

Dessuten mente han at fylkets na tur- og milj øvernkonsulen
ter og fylkeslandbrukssjefene må tte få rimelig anledning til å 
legge frem planer for vern av våtmarksområder. 

Ringdal ( VeN V) savnet angitt forval tningsmyndighet for en 
rekke av de sikrede områdene. 

Vedtak: Utkast til uttalelse tilbakesendes landsstyret, som 
med bakgrunn i debatten utarbeider brev til Regjeringen . 

Il. Aktuelle energispørsmål. 

Uten å angi konkrete saker 'eller problemstillinger, var det 


landsstyrets hensikt at representantene under denne program
post kunne ta opp aktuelle energisaker. 

A v sentrale emner ble nevnt vekstfaktoren i energiforbruket, 
og fra hvilke kilder energiforbruket burde dekkes i fremtiden. 

A. Atomkrajtspørsmålet. 
Landsstyret hadde utarbeidet forslag til utta lelse om atom
kraftspørsmålet. Forslage t var delt ut og ble lest og behandlet. 

Forbundets standpunkt til a tomkraft var gjennom energiut
redningen «Energi , miljø og samfunn» allerede kjent. M an 
frarådet prinsipielt a t Norge satset på atomkraft, ikke minst av 
hensyn til problemene· med avfa llslagringen . Dessuten ville 
forbundets forslag om en avtrapping av veksten i energiforbru
ket til null frem til å r 1990, overflødiggjøre atomkraft som 
energikilde. 

Representantskapet merket seg Stortingsvedtake t om å 
henstille til Regjeringen å oppnevne et bredt sammensatt 
utvalg av fagfolk og samfunnsengasjerte ikke-eksperter til å 
forestå og lede en utred ning om sikkerhetsproblemene. 

Det var enighet om at a tomkra ftmostanderne måtte gis en 
representasjon i utvalget i samsvar med den brede motstand 
som var til stede . Det ble også pekt på betyd ningen av kontakt 
med den internasjonale motstanden mot atomkraft. 

Koblingen mellom energibehov og befolkningstilvekst ble 
også trukket frem , og at dette kunne komme til å presse frem 
atomkraft. 

Vedtak: Forslag til uttalelse tilbakesendes landsstyret som 
på bakgnmn av debatten utarbe ider endelig uttalelse . 

B. NNV 's reaksjon på Stortingets behandling av St.meld. 100 
(73- 74). 

Landsstyret hadde uta rbeidet forslag til uttalelse som var 

utlevert, ble lest og behandlet. 


Forslaget tok utgangspunkt i flertall svedtaket i Stortinget 
fo r fortsatt sterk veks t i energiforbruket de neste 10 år, og a t det 
al t vesentlige av den produksjonsøkning flertallet ønsket, 
skul le dekke forventet økning i såkalt alminnelig energifor
bruk. 

Representantskapet ø nske t en konkret avklaring av hva den 
økede kraftmengde skulle brukes til, og en tilfredsstillende 
begrunnelse for nød vendighe ten/ø nskeligheten av dette «be
hov» før myndighetene ga konsesjon til utbygging av flere 
vassdrag. 

Schilbred (VNV) kom inn på gasskraft som alternativ til 
vannkraft og mente a lternativet måtte tas opp til he lt ny 
vurdering og bli mer allsidig belyst. 

Vedtak: Forslag til uttalelse tilbakesendes landsstyret 
på bakgrunn av debatten utarbeider ny uttalelse. 
Ut over de fremlagte forslag til uttalelser orienterte Il 

(VNV) om planene for utbygging av Jotunheimen. Han 1 

ikke på a t selv om det var stille om saken fra utbyggernes 
så gikk likevel a rbeidet for fullt. 

H an understreket alvoret i saken, og mente man måtte 
å påvirke politikerne for å få 10 års utsettelse. 

Pran (HNV) berørte skadevirkningene på Mjøsa ved er 
vannføring og 

I Tvedt (ONV) orienterte om lokalgruppenes opinionsdan 
de arbeid . 

l Hagensen (TNV) trakk frem Skibotnvassdraget, og fryh 
saken ville bli presset igjen nom. Det var allerede lagt 
betydelige beløp i forprosjektering som linjebygg og bru 
ging. Han mente det her var flere eksempler på hvo 
byggeprosjekte r var satt i gang før konsesjon var gitt og 
var med på å binde saken . 

Flere liknende eksempler ble gitt i denne sammenheng. 

Jørgensen ( landsstyret) mente representantskapet ov~ 

myndighetene burde gi uttrykk for at det måtte bli tatt skrit 
å stanse adgangen til realiseringen av prosjekter som ville t 
mynd ighetene og fremprovosere bestemte løsninger. Jørge 
la frem forslag til uttalelse som ble oversendt redak sjon 
miteen og tatt opp igjen under sak 16. 

Kopreitan (MRNV) minnet om MRNV's henvendels 
landsstyret om å ta et initiativ i oljespørsmålet for å fremrr 
alternativ oljepolitikk til Regjeringens. 

Breien ( V V-rådet) orienterte om Vassdragsvernrådets v 
arbeid , bl.a.utgi velse aven publikasjon om ulempene 
vannkraftutbyggi ng. t 
12. Den kraftkrevende industri. 

I 
Kopreitan (landsstyret) innledet og minnet om forbur 
uttalelse av 30. september -71 vedr. verneplanen for vass 
der det bl.a. het : 

«Ettersom investert kapital bak hver industriarbeidspl 
Norge i gjennomsnitt neppe overstiger 0,1 mill. kran 
fortsatt investering i kraftkrevende industri en sløsing 
vå re knappe ressurser på energi og kapital. Ved side 
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på bakgrunn av debatten utarbeider ny uttalelse. 
Ut over de fremlagte forslag til uttalelser orienterte Reme 

(VNV) om planene for utbygging av Jotunheimen. Han tvilte 
ikke på at selv om det var stille om saken fra utbyggernes side, 
så gikk likevel arbeidet for fullt. 

Han understreket a lvoret i saken, og mente man måtte søke 
å påvirke politikerne for å få lO års utsettelse. 

Pran (HNV) berørte skadevirkningene på Mjøsa ved endret 
vannføring og 
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de arbeid. 

Hagensen ( TNV) trakk frem Skibotnvassdraget, og fryk tet at 
saken ville bli presset igjennom. Det var allerede lagt ned 
betydelige beløp i forprosjektering som linje bygg og brubyg
ging. Han mente det her var flere eksempler på hvordan 
byggeprosjekter var satt i gang før konsesjon var gitt og som 
var med på å binde saken. 

Flere liknende eksempler ble gitt i denne sammenheng. 

Jørgensen ( landsstyret) mente representantskapet overfor 
myndighetene burde gi uttrykk for atdet måtte bli tatt skritt for 
å stanse adgangen til realiseringen av prosjekter som ville binde 
myndighetene og fremprovosere bestemte løsninger. Jørgensen 
la frem forslag til uttalelse som ble oversendt redaksjonsko
miteen og tatt opp igjen under sak 16. 

Kopreitan (MRNV) minnet om MRNV's henvendelse til 
landsstyret om å ta et initiativ i oljespørsmålet for å freIllille en 
alternativ oljepolitikk til Regjeringens. 

Breien (V. V.-rådet) orienterte om Vassdragsvernrådets videre 
arbeid , bl.a .utgivelse aven publikasjo n om ulempene ved 
vannkraftutbygging. 

12. Den kraftkrevende industri. 

Kopreilal1 (landss tyret) innledet og minnet om forbundets 
uttalelse av 30. september -71 vedr. verneplanen for vassdrag 
der det bl.a. het: 

«Ettersom investert kapital bak hver industriarbeidsplass i 
Norge i gjennomsnitt neppe overstiger 0,1 mill. kroner er 
fortsatt investering i kraftkrevende industri en sløsing med 
våre knappe ressurser på energi og kapital. Ved siden av 

samtidig å være særdeles kapitalintensiv og lite arbeidsinten
siv, skaper kraftkrevende industri store forurensningspro
blemer, dessuten også andre alvorlige problemer for bomiljø 
og trivsel. Arbeidsplassene i denne industri er heller ikke 
sikre på lang sikt, ikke minst fordi det stadi g foregår en 
utstrakt rasjonalisering. Uansett hvo r mye kraft slik industli 
blir tildelt av våre gjenværende vannkraftressurser, er det 
sannsynlig at man før eller senere får et sviktende nærings
grunnlag for de distrikter som idag er avhengige aven slik 
virksomhet. Det riktige må nå være ikke å foreta investerin
ger som gjør et distrikt avhengig aven bestemt bedrift eller 
virksomhet, eller landet avhengig av konjunkturutsatt pro
duksjon av halvfabrikata innen den kraftkrevende industli 
(aluminium, magnesiunm og ferrolegeringer).» 
Videre pekte Kopreitan på Vassdragsvernrådets utredning 

«Alternativ til vannkraft» avgitt 27. februar 1975, der det bl.a. 
het om den kraftkrevende industri : 

«Denne industri er konjunkturømfiendtlig og er lite egnet til 
å bygge isolerte lokalsamfunn rundt. 
Selv om man her ma ta tiden til hjelp, står samfunnet ved en 
skilleveg hvor man ikke ukritisk må klamre seg til det 
gam le , fordi det før har vært bra. En gradvis overgang med 
utnyttelse av de store energimengder som det her er tale om, 
til såkalt intelligent, mer miljøvennlig og mindre kraft
krevende industri , vil også kunne gi vekst- og utviklings
muligheter i tiden fremo ver uten ny energitilførsel». 

Landsstyret hadde vurdert å sette ned et utvalg til å arbeide 
videre med saken, og man ønsket en meningsutveksling som 
kunne gi mer detaljerte retningslinjer i dette arbeidet. 

En momentliste som trakk opp ulike sider ved den kraftkre
vende industri ble presentert og gjennomgått. 

Representantskapet drøftet saken, og det var enighet om 
betydningen av å ta den opp. 

Flere spørsmål ble berørt, bl.a. produksjonskapasitet og 
overproduksjon, videreforedling, bauxitt- og krafttilgangen og 
energimengden knyttet til hver enkelt arbeidsplass. 
Vedtak: Landsstyret arbeider videre med saken på grunnlag av 
bl.a. momentliste og fremlagte synspunkter. 

13. NVE's organisasjon. 
Midteng (sekretariatet) orienterte innledningsvis og kom inn 
på Norges vassdrags- og elektristetsvesen (NVE) som statens 
organ for ivaretakelse av det offentliges og almenhetens 
interesser i landets vassdrag og innen elektristetsforsyningen. 
NVE var organisasjonsmessig underlagt Industrideparte
mentet og ble ledet av et «Hovedstyre» med organisasjonens 

IX 



, 

generaldirektør som formann og forøvrig 5 stortingsvalgte 
medlemmer. 

Med hensyn til hovedstyrets funksjon, så avgir dette bl.a. 
innstilling i vassdragskonsesjonssaker (og etterhvert også i 
saker med andre energiformer enn vann). Interesseavveininge
ne foretas i medhold av vassdragsreguleringslovens §8. Spesielt 
i saker hvor Statskraftverkene er konsesjonssøker, må det være 
ytterst vanskelig for Hovedstyret å foreta en objektiv vurder
ing, hevdet Midteng. 

Om vassdragsdirektoratets rolle uttalte Midteng at dette er 
det organ som i første instans står ansvarlig for en forsvarlig 
tilrettelegging og objektiv vurdering aven konsesjonssøknad. 

Vassdragsdirektoratet var bl.a. ansvarlig for at alle søknader 
var fullstendi ge og tilfredsstillende med tanke på belysning av 
flest mulige sider ved en evt. utbygging, bl.a. opplysninger om 
virkninger for interesser av såkalt samfunnsmessig betydning. 

Vassdragsdirektoratet skal også kontrollere og godkjenne 
Statskraftverkenes søknader i henhold til ovenstående. 

Midteng kom også inn på Miljøverndepartementets påvirk
ningsmuligheter. Han nevnte at påtale fra Miljøverndeparte
mentet (og ofte også Industridepartementet) med ønske om 
ytterligere utredninger som regel ble tatt til følge av NVE. 

Han mente det hersket et godt samarbeid mellom de to 
departementer, og at Miljøverndepartementets innflytelse over 
konsesjonsbehandlingen ble stadig sterkere. 

Til slutt orienterte Midteng om planene for endring av 
NVE's organisasjonsform. I I St. meld. nr. 100 (1973-74) 
uttalte Regjeringen bl.a. 

«I meldingen om den fremtidige organisasjon av landets 
kraftforsyning vil også NVE's framtidige organisasjon bli 
behandlet. Spørsmålet om å skille Statskraftverkene som 
idag er et direktorat i NVE ut som en selvstendig enhet på 
linje med andre statseide selskaper vil bli overveid. Med 
støtte fra Statens Rasjonaliseringsdirektorat pågår det et 
utredningsarbeid med sik te på å klarlegge NVE's framtidige 
oppgaver og plass i forvaltningen.» 

Med tanke på NNV's senere behandling av den bebudede 
melding om NVE's fremtidige organisasjon, ønsket landsstyret 
en generell debatt om NVE's nåværende organisasjon og rolle 
i energiforsyningen. Landsstyret ønsket en avklaring på bl.a. 
følgende spørsmål: 

l. Bør NVE's hovedstyre, med nåværende oppnevning, sam
mensetning og funksjon, fjernes fra organisasjonsmønste
ret? 

2. Bør Direktoratet for Statskraftverkene utskilles fra NVE? 

3. Bør det reduserte NVE ledes av et styre valgt av Regjerin
gen? 

Viggen (L VØ) mente saken burde utsettes, og selv om han var 
enig i realitetene tvilte han på om det tillå forbundet å ta opp 
saken. 

Til dette ble det svart at saken hadde stor forvaltningsmessig 
betydning, og den bebudede reorganisering ville kunne få 
avgjørende betydning for det fremtidige arbeidet med vass
dragssaker. 

Jørgensen (landsstyret) hevdet at en redelig forvaltning tilsa at 
man måtte skille Direktoratet for Statskraftverkene ut fra 
NVE. 

Det ble under debatten gitt flere eksempler på virkningene 
av «bukk og havresekb-prinsippet, og det var enighet om at 
vannkraftutbyggerne måtte fratas oppgaven å utrede de ikke 
teknisk/økonomiske sidene. 

Vedtak: Representantskapet mener at NVE's hovedstyre, 
med nåværende oppnevning, sammensetning og funksjon 
bør fjernes fra organisasjonsmønsteret. 

Videre bør Direktoratet for Statskraftverkene utskilles fra 
NVE, og det reduserte NVE ledes av et styre valgt av 
Regjeringen. 

Landsstyret arbeider videre med saken. 

14. NNV's arbeidsprogram. 

Det forelå ingen forslag til endringer av arbeidsprogrammet 

som gjøres gjeldende frem til representantskapsmøtet 1976. 


15. <<Søkelys på oss selv». 

Generalsekretæren innledet til diskusjon. Om denne nye 

posten på dagsorden ga han uttrykk for at formålet måtte være 

å få drøftet spørsmål som normalt ikke fikk plass på en 

saksliste med sikte på å effektivisere arbeidet og styrke 

samholdet i organisasjonen. 


Med utgangspunkt i problemstillingen «vi i kretsforeningene 
dere i forbundet» som etter hans mening avdekket en 
mangelfull organisasjonsmessig enhetsfølelse, slo han til lyd 
for at det ved forbundets sekretariat burde etableres en stilling, 
som skulle stå åpen for de kretsforeninger som ønsket å 
engasjere eller ansette sekretærer. Ved en turnusordning kunne 
kretssekretærene bli kjent med arbeidsordning, regnskapsopp
legg, medlemskartotek og en rekke rutiner ved sekretariatet. 

Sekretariatet ville på sin side bli bedre kjent med distrikts
problemene ved den nære kontakt som da ville være etablert. 
Generalsekretæren mente at den åpne stillingen burde finansie

res over forbundets budsjett og at forbundet også burde 
behjelpeligjed å skaffe bolig. 

I et annet punkt i sitt innlegg slo generalsekretæren til ly 
at valg av tillitspersoner i organisasj onen burde skje ut fra 
nyanserte kriterier enn hittil. Slik forholdene lå an var det 
generalsekretærens mening uråd å arbeide like vektig 
alle naturvernsaker. Noe måtte prioriteres. D ette fø rte i l 
til unødig irritasjon blant medlemmene, ettersom noen 
forbundet for klassisk orientert, - mens andre mente de 
lagt for stor vekt på f.eks. forurensningsspørsmål. 

Selv om alle kandidater som stilte til valg bekjente s 
formålsparagraf og arbeidsprogram - som spenner ov, 
bredt spektrum av saksområder - ville det være nytti 
valgene å vite hva kandidatene var særlig opptatt av. 

Derved ville NNV's utadvendte virksomhet kunne bli 
representativ for medlemsmassens ønsker. 

Generalsekreta,ren kom også inn på nødvendigheten 
vite mer om hvorfor folk melder seg inn og ut av orga 
sjonen. De førstnevnte kan lett nås gjennom meningsmål 
over kartoteket, mens de som unnlater å fornye medlemsk 
bare kan nås ved personlig kontakt gjennom kretsforenin 
Han mente det ville være viktig for NNV å ta slik kontak t 
NNV har sterk innflytelse i dagens samfunn og derfor må 
lydhøre overfor sunn kritikk. Men en kontakt med tidl 
medlemmer ville ogsåkunne avdekke hvorvidt de var fe ili 
mert fra våre motstanderes side, hvilket igjen ville være 
viten for vår egen informasjonsvirksomhet. 

Til slutt rettet generalsekretæren søkelyset på NNV's ( 
ni"asjonsstruktur som han mente burde gjø res til gjenstan 
en kritisk vurdering, ikke minst med sikte på å unngå u 
byråkratisering, og derved bli mer effektiv. 

Kopreitan (!vI RNV) gikk inn for å finne en defini sjOl 
NNV's plass i samfunnet, ogmente man må tte bestrebe s, 
å få frem en samfunnsanalyse slik at man hele tiden had 
klart og aktivt økologisk utgangspunkt for virksomhet 
motsatt fall, mente han, ville det føre til handlingslam 
Han syntes videre at NNV ikke hadde vært flinke nok til l 

informasjon om seg selv. 

Skinnarmo (LVØ) kom inn på nærmiljøet (hverdagsmi 
og mente dette var blitt neglisjert. 

I denne sammenheng viste han til generalplanarbei 
kommunene og kritiserte at dette i alt for stor grad var ov 
til spesielle firmaer uten nødvendig lokal kunnskapsme 
Han mente forbundet (kretsforeningene) m åtte engasje 

sterkere i dette arbeidet. 
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Bør det reduserte NVE ledes av et styre valgt av Regjerin

~en? 

:gen (LVØ) mente saken burde utsettes, og selv om han var 
g i realitetene tvilte han på om det tillå forbundet å ta opp 

:en. 

ril dette ble det svart at saken hadde stor forvaltningsmessig 

.ydning, og den bebudede reorganisering ville kunne få 

tiørende betydning for det fremtidi ge arbeidet med vass

tgssaker. 


gel1.\·en ( landsstyret) hevdet at en redelig forvaltning tilsa at 

.n må tte skille Direktoratet for Statskraftverkene ut fra 

fE. 
Jet ble under debatten gitt flere eksempler på virkningene 
«bukk og havresekk»-prinsippet, og det var enighet om at 
mkraftutbyggerne måtte fratas oppgaven å utrede de ikke 
nisk /øko nomiske sidene. 
edtak: Representantskapet mener at NVE's hovedstyre, 
ed nåværende oppnevning, sammensetning og funk sjon 

ør fjernes fra organisasjonsmønsteret. 
Videre bør Direktoratet for Statskraftverkene utskilles fra 
VE, og det reduserte NVE ledes av et styre valgt av 
egjeringen. 
Landsstyret arbeider videre med saken. 

NNV's arbeidsprogram. 
t forelå ingen forslag til endringer av arbeidsprogrammet 
n gjøres gjeldende frem til representantskapsmøtet 1976. 

«Søkelys på oss selv». 
neralsekretæren innledet til diskusjon. Om denne nye 
sten på dagsorden ga han uttrykk for at formålet måtte være 
11 drøftet spørsmål som normalt ikke fikk plass på en 
sliste med sikte på å effektivisere arbeidet og styrke 
holdet i organisasjonen. 
ed utgangspunkt i problemstillingen «vi i kretsforeningene 

'e i forbundet» som etter hans mening avdekket en 
ngelfu Il organisasjonsmessig enhetsfølelse, slo han til lyd 
. at det ved forbundets sekretariat burde etableres en stilling, 
n skulle stå åpen for de kretsforeninger som ønsket å 
asjere eller ansette sekretærer. Ved en turnusordning kunne 
tssekretærene bli kjent med arbeidsordning, regnskapsopp
g, medlemskartotek og en rekke rutiner ved sekretariatet. 
'ekretariatet ville på sin side bli bedre kjent med distrikts
>blemene ved den nære kontakt som da ville være etablert. 
neralsekreta~ren mente at den åpne stillingen burde finansie

res over forbundets budsjett og at forbundet også burde være 
behjelpeligjed å skaffe bolig. 

I et annet punkt i sitt innlegg slo generalsekretæren til lyd for 
at valg av tillitspersoner i organisasjonen burde skje ut fra mer 
nyanserte kriterier enn hittil. Slik forholdene lå an var det etter 
generalsekretærens mening uråd å arbeide like vek tig med 
alle naturvernsaker. Noe måtte prioriteres. Dette førte i blant 
til unødig irritasjon blant medlemmene, ettersom noen fant 
forbundet jor klassisk orientert, - mens andre mente det ble 
lagt for stor vekt på f.eks. fOlUrensningsspørsmål. 

Selv om alle kandidater som stilte til valg bekjente seg til 
form ålsparagraf og arbeidsprogram - som spenner over et 
bredt spektrum av saksområder - ville det være nyttig før 
valgene å vite hva kandidatene var særlig opptatt av. 

Derved ville NNV's utadvend te virksomhet kunne bli mer 
represe ntativ for medlemsmassens ønsker. 

Generalsekretæren kom også inn på nødvendigheten av å 
vite mer om hvorfor folk melder seg inn og ut av organisa
sjonen . De førstnevnte kan lett nås gjennom meningsmålinger 
over kartoteket , mens de som unnlater å fornye medlemskapet, 
bare kan nås ved personlig kontakt gjennom kretsforeningene. 
Han mente det ville være viktig for NNV å ta slik kontakt fo rdi 
NNV har sterk innflytelse i dagens samfunn og derfor må være 
lydhøre overfor sunn kritikk. Men en kontakt med tidligere 
medlemmer ville også kunne avdekke hvorvidt de var feilinfor
mert fra vå re motstanderes side, hvilket igjen ville være nyttig 
viten for vår egen informasjo nsvirksomhet. 

Til slutt rettet generalsekretæren søkelyset på NNV's orga
nisasjonsstlUktur som han mente burde gjøres til gjenstand for 
en kritisk vurdering, ikke minst med sikte på å unngå unødig 
byråkratisering, og derved bli mer effektiv. 

Koprei/an (MRNV) gikk inn for å finne en definisjon for 
NNV's plass i samfunnet, og mente man måtte bestrebe seg på 
å få frem en samfunnsanalyse slik at man hele tiden hadde et 
klart og aktivt øko logisk utgangspunkt for virksomheten. I 
motsatt fall , mente han , ville det føre til handlingslammelse. 
Han syntes videre at NNV ikke hadde vært flinke nok til å spre 
informasjon om seg selv . 

Skinnarmo (LVØ) kom inn på nærmiljøet (hverdagsmiljøet) 
og mente dette var blitt neglisjert. 

l denne sammenheng viste han til generalplanarbeidet i 
kommunene og kritiserte a t dette i alt for stor grad var overlatt 
til spesielle film aer uten nødvendig lokal kunnskapsmengde. 
Han mente forbundet (kretsforeningene) måt te engasjere seg 
sterkere i dette arbeidet. 

Andersen (NTNV) mente det var en skjev rekruttering til 
forbundet , idet man manglet arbeiderbevegelsen. Han hevdet 
det var en forutsetning å få med denne gruppen dersom man 
sk ulle nå frem med arbeidet. 

Representantskapet understreket nødvendigheten og betyd
ningen av forbundets partipolitiske nøytrale linje og at man 
måtte være på vakt mot å bli brukt av bestemte politiske 
retninger. 

Hansson (N.U.) kom inn på kontakten mellom de ulike 
natur-og miljøvernglUpperinger og mente det måtte være 
forbundets plikt som den største å holde forbindelsen med de 
øvrige. 

Hagensen ( TNV) ønsket seg lysbildeopplegg over ulike emner 
i fored ragsjverveøyemed. Ferdigproduserte opplegg ville lette 
den slags virksomhet betraktelig, hevdet han. 

Sk jølberg ( LVØ) kom inn på fylkenes utbyggingsavdelinger 
som han mente måtte være gunstige kontaktpunkter for 
forbundet. 

Formannen trakk til slutt den konklusjon at «søkelys på oss 
selv» hadde åpnet for en nyttig meningsutveksling og mente at 
temaet burde bli fast post på sakslis ta. 

16. Retningslinjer for arbeidet. 
Det forel å ingen forslag til endringer. 

To forsl ag fra Jørgensen (landsstyret) til uttalelser som var 
oversendt redaksjonskomiteen ble lest og enstemmig vedtatt 

A. «Oppnevning av representanter i ojjentlige u/valg og råd. 
NNV som er en landsomfattende ideell organisasjon med 
ti/slulledejoreninger i alle fylker, må i høyere grad enn hiuil 
bli invitert til å foreslå medlemmer av ojjentfig oppnevnte 
ut valg, komiteer og råd som skal behandle saker som angår 
natur-miljøvern og utnyttelse av arealer og ressurser». 
B. «Norges Naturvernforbunds representantskap henstiller til 
Stortinget aulet blir tall skrittjorL{ stoppe adgangen til cl selle 
iverk byggeprosjekter eller andre naturinngrep som i realiteten 
er ledd i forberedelse til konsesjol1sbetinget vassdragsutbyg
ging» . 
Vedrørende «retningslinjene for arbeidet» fattet represen

tantskapet følgende vedtak: 
Retningslinjene sendes ut til kretsforeningene for synspunk
ter. 

Landsstyret reviderer deretter retningslinjene som legges 
frem på neste representantskapsmøte. 

xr 



17. Årsmelding for 1974. 

Årsmeldingen ble behandlet, og det fremkom merknader og 

kommentarer. 


I tallkolonnen for medlemstall 1-1-74 - årlig betalende 
hovedmedl. skulle tallet være 28.842 og ikke 18.842. 

Andersen (NTNV) etterlyste i forbindelse med medlemsover
sikten et opplegg for å trekke inn arbeiderbevegelsen i arbeidet. 

Vedtak: Representantskapet ber landsstyret vurdere hva 
som kan gjøres for å iverksette en vervekampanje med tanke 
på tilslutning fra arbeiderbevegelsen. 

Thoring (RNV) savnet omtale av «Alternativ Oljedebatt» og 
spurte samtidig hva forbundet ville gjøre i forbindelse med 
ONS -76 (<<OffShore North 1976») 

Generalsekretæren redegjorde for forbundets engasjement i det 
forberedende arbeidet i sikkerhetskomiteen under «ONS-76». 

Andersen (NTNV) mente fremstillingen av «småbåtbruken og 
naturvernproblemene i skjærgården» ikke var representativ for 
hele landet og burde presiseres nærmere. 

Generalsekretæren orienterte om de reaksjoner man hadde fått 
påden utsendte pressemelding om saken, og mente dette var et 
eksempel på hvordan forbundet bevisst ble misforstått. 

18. Regnskap for 1974. 

Revisors beretning ble lest og regnskapet behandlet uten 

merknader. Landsstyret ble gitt ansvarsfrihet. 


19. Budsjett. 

Det ble redegjort for budsjettet for inneværende år, og for 

antatt fordeling for 1976 mellom virksomhetens ulike funksjo

ner (administrasjon og saksbehandling - organisasjon - opp

lysningsvirksomhet - kontorhold.) 


De fremlagte dokumentene ble deretter behandlet. 

Tvedt (ONV) kom under medlemskontingenten inn på betyd
ningen av lokallag, som ga et større engasjement og gjorde det 
lettere å holde på medlemmene fordi man hadde et personlig 
forhold til sakene. Videre var det hans erfaring at det var 
relativt let! å skaffe midler til lokallag. 

Normann Hanssen (AANV) tok opp statstilskuddet, og mente 
det måtte være rimelig at dette ble hevet til kr. 500.000,-. 

Bern/sen (ØNV) orienterte om 0NV's verveopplegg i forbin

deIse med Verdens miljøverndag 5. juni , som han oppfordret 
alle til å gjøre til en spesiell aksjonsdag. 

Det fremkom for øvrig flere ideer til opplegg for å bedre de 
økonomiske forhold. 

20. Fastsettelse av kontingent. 

Landsstyret hadde foreslått å forhøye kontingenten fra kr. 

30,-til kr. 40,- fra 1976. 


Det ble pekt på at kontingenten hadde vært uendret de siste 
3 årene, i en periode med sterk prisstigning. Dessuten hadde 
man nå øket antall nummer av «Norsk Natur» til 6 nummer i 
året. 

Johnsen (TNM) mente at en økning av kontingenten ville bli 
en hindring for å heve medlemstallet og gikk derfor inn for å 
opprettholde kontingenten. 

Representantskapet drøftet saken og bl.a. fremkom tanken 
om et samarbeid med andre organisasjoner for å oppnå 
gjensidige fordeler. 

Vedtak: Mot 5 stemmer fastsettes kontingenten for 1976 til 
kr. 40,-. 

21. Endring av vedtektene. 
a. I brev av 4. mars 1975 meddelte Troms Naturvern (TNV) at 
foreningen hadde endret § 5,3 «Årsmøtet» i sine vedtekter til 
følgende: 

«Stemmerett har alle personlige medlemmer som har betalt 
full kontingent og har fylt 16 år, samt utsentinger fra ungdoms
organisasjonens lokallag. De velger I representant pr. påbe
gynt 5 medlemmer». 

Landsstyret hadde i møte 18. april 1975 behandlet saken, 
men da det var tvil om hvorvidt NNV's vedtekter hjemlet 
adgang for en kretsforening til å foreta slik endring i sine 
vedtekter, ønsket man spørsmålet lagt frem for representant
skapet. 

Hagensen (TNV) understreket at det ikke lå noe ønske i å 
nøytralisere ungdommen, og viste til at foreningen samtidig 
hadde vedtektsfestet at N.U. skulle ha egen representasjon i 
foreningens styre. 

Han var imidlertid betenkt over at det ble dannet grupper
uten noen nedre aldersgrense for medlemmer og uten et 
kontingentforhold til moderforeningen - med mulighet for 
ikke minst å kunne fatte økonomiske vedtak på årsmøte som 
helt kunne lamme foreningens virksomhet. 

Representantskapet drøftet hvorvidt den foretatte endrin

gen var i strid med forbundets vedtekter, og kom videre in 
forholdet generelt mellom NNV og N.U. 

Vedtak: Representantskapet finner at TNV's vedtekts, 

ring er i strid med forbundets vedtekter. 

Vedtatt mot 3 stemmer. I avsto. 

b. Reiseutjamning til representantskapsmøtene. 
På formannsmøte 1974 ble landsstyret anmodet o 

vurdere vedtektsendring vedrørende reiseutjamning til r, 
sentantskapsmøtene. 

Landsstyret fant å gå inn for ordningen og hadde for, 
saken for vedtektskomiteen for tilpassing til vedtektene. 

Landsstyret foreslo at NNV's vedtekter ble gitt nytt 4. 
til § 5: «Reiseutgiftene til representantene fra kretsforenin 
og Natur og U ngdom fordeles likt mellom disse (Reiseut 
ning)>>. 

Til forslaget reiste det seg en rekke spørsmål om hva 
skulle legges i «reiseutgifter». Man fant at dette burde 
gjøres nærmere, og landsstyret trakk endringsforslaget tilb 

Det var imidlertid full enighet om at reiseutjamning s 
praktiseres også for representantskapsmøtene, og et forsla 
Andersen (NTNV) ble enstemmig tatt til følge: 

«Fra og med representantskapsmøtet 1976 gjennom! 
reisefordeling. Landsstyret legger frem forslag til retnin 
jer. 

For representantskapsmøtet 1975 gjennomføres reise fl 
!ing etter samme ordning som for formannsmøtet 1974.» 

22. Valg. 
Til tellekorps ble valgt: 

Spjelkavik (TNV), 
Struksnes (sekretariatet), 
Svensson (sekretariatet). 
Odd Lohne (valgkomiteen) presenterte komiteens fo 

hvor stor vekt var lagt på å få en distriktsvis god repres 

sjon. 
Han anbefalte representantskapet å følge innstillingen. 

A. Valg av formann. 
Følgende stilte til valg som formann og fikk følgende 

stemmer: 
Ragnhild Sundby (46) 
Bredo Berntsen (3). 
Ragnhild Sundby valgt som formann for perioden 197 

Valg av nye styremedlemmer: 
Følgende stilte til valg som nytt styremedlem etter Mi: 
Norderhaug, og fikk følgende antall stemmer: 
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se med Verdens miljøverndag 5. juni, som han oppfordret 

: til å gjøre til en spesiell aksjonsdag. 

)et fremkom for øvrig flere ideer til opplegg for å bedre de 

momiske forhold. 


Fastsettelse av kontingent. 

ldsstyret hadde foreslått å forhøye kontingenten fra kr. 

·til kr. 40,- fra 1976. 

)et ble pekt på at kontingenten hadde vært uendret de siste 

rene, i en periode med sterk prisstigning. Dessuten hadde 


nå øket antall nummer av «Norsk Natur» til 6 nummer i 
t. 

I1sen ( TNM ) mente at en økning av kontingenten ville bli 
indring for å heve medlemstallet og gikk derfor inn for å 
rettholde kontingenten. 
epresentantskapet drøftet saken og bl.a. fremkom tanken 
et samarbeid med andre organisasjoner for å oppnå 

lsidige fordeler. 

edtak: Mot 5 stemmer fastsettes kontingenten for 1976 til 
r. 40,-. 

Endring av vedtektene. 
brev av 4. mars 1975 meddelte Troms Naturvern (TNV) at 
ningen hadde endret § 5,3 (<Årsmøtet» i sine vedtekter til 
ende: 
tenunerett har alle personlige medlemmer som har betalt 

kontingent og har fylt 16 å r, samt utsentinger fra ungdoms
misasjonens lokallag. De velger I representant pr. påbe

t 5 medlemmer». 

andsstyret hadde i møte 18. april 1975 behandlet saken, 

l da det var tvil om hvorvidt NNV's vedtekter hjemlet 

lOg for en kretsforening til å foreta slik endring i sine 

tekter, ønsket man spørsmålet lagt frem for representant

t. 

~ensel1 ( TNV) understreket at det ikke lå noe ønske i å 

tralisere ungdommen, og viste til at foreningen samtidig 

de vedtektsfestet at N.U. skulle ha egen representasjon i 

ningens styre. 


an var imidlertid betenkt over at det ble dannet grupper

l noen nedre aldersgrense for medlemmer og uten et 

tingentforhold til moderforeningen - med mulighet for 

, minst å kunne fatte økonomiske vedtak på årsmøte som 

kunne lamme foreningens virksomhet. 

epresentantskapet drøftet hvorvidt den foretatte endrin

gen var i strid med forbundets vedtekter, og kom videre inn på 
forholdet generelt mellom NNV og N.U. 

Vedtak: Representantskapet finner at TNV's vedtektsend

ring er i strid med forbundets vedtekter. 

Vedtatt mot 3 stemmer. l avsto. 

b. Reiseutjamning til representantskapsmøtene. 
På formannsmøte 1974 ble landsstyret anmodet om å 

vurdere vedtektsendring vedrørende reiseutjamning til repre
sentantskapsmøtene. 

Landsstyret fant å gå inn for ordningen og hadde forelagt 
saken for vedtektskomiteen for tilpassing til vedtektene. 

Landsstyret foreslo at NNV's vedtekter ble gitt nytt 4. ledd 
til § 5: «Reiseutgiftene til representantene fra kretsforeningene 
og Natur og Ungdom fordeles likt mellom disse (Reiseutjam
ning)>>. 

Til forslaget reiste det seg en rekke spørsmål om hva som 
skulle legges i «reiseutgifter». Man fant at dette burde klar
gjøres nærmere, og landsstyret trakk endringsforslaget tilbake. 

Det var imidlertid full enighet om at reiseutjamning skulle 
praktiseres også for representantskapsmøtene, og et forslag fra 
Alulersen (NTNV) ble enstemmig tatt til følge: 

«Fra og med representantskapsmøtet 1976 gjennomføres 
reisefordeling. Landsstyret legger frem forslag til retningslin
Jer. 

For representantskapsmøtet 1975 gjennomføres reiseforde
ling etter samme ordning som for fOlmannsmøtet 1974.» 

22. Valg. 
Til tellekorps ble valgt: 

Spjelkavik (TNV), 
Struksnes (sekretariatet), 
Svensson (sekretariatet). 
Odd Lohne ( valgkomiteen) presenterte komiteens forslag 

hvor stor vekt var lagt på å få en distriktsvis god representa
sjon. 

Han anbefalte representantskapet å følge innstillingen. 

A. Valg av formann. 
Følgende stilte til valg som formann og fikk følgende antall 
stel1U11er: 

Ragnhild Sundby (46) 
Bredo Berntsen (3). 
Ragnhild Sundby valgt som fOlmann for perioden 1975-78. 

Valg av nye styremedlemmer: 
Følgende stilte til valg som nytt styremedlem etter Magnar 
Norderhaug, og fikk følgende antall stemmer: 

Bredo Berntsen (42) 
Thorleif Hagensen (5) 
Hans Kr. Eriksen (I) 
Bredo Berntsen valgt som nytt styremedlem for perioden 

1975-78. 
Følgende stilte til valg som nytt styremedlem etter O.M. 

Jørgensen og fikk følgende antall stemmer: 
Thorleif Hagensen (8) 
Hans Kr. Eriksen (6) 
Kåre Kopreitan (23) 
Jens Anton Andersen (Il). 
Omvalg: 
Kåre Kopreitan (30) 
Jens Anton Andersen (18) 
feil (l) 
Kåre Kopreitan valgt som nytt styremedlem for perioden 

1975-78. 

Valg av varamenn : 
Følgende stilte til valg som varamann for Kopreitan og fikk 
følgende antall stemmer: 

Hans Kr. Eriksen (Il) 
Jens Anton Andersen (37) 
feil (I) Jens Anton Andersen valgt som varamann for Kop
reitan for perioden 1975-78. 
Følgende stilte til valg som varamann for Berntsen og fikk 

følgende antall stel1U11er: 
John Tvedt (22) 
Sissel Dobson (6) 
Hans Kr. Eriksen (21) 

Omvalg: 
John Tvedt (26) 
Hans Kr. Eriksen (23) 
John Tvedt valgt som varamann for Berntsen for perioden 

1975-78. 
Etter Berntsen for den gjenværende del av hans periode som 

varamann for Oddlaug BrunnvoIl : 
Berge Tellefsen (7) 
Hans Kr. Eriksen (39) 
Hans Kr. Eriksen valgt som varamann for Brunvoll for 

perioden 1975-77. 

B. Valg av valgkomite. 
I forbindelse med valg av valgkomite ble det reist kritikk for at 
den ikke var representert under hele møtet, for bedre å kunne 
danne seg et inntrykk av representantene. 
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Følgende stilte til valg som medlemmer til valgkomiteen og 
fikk følgende antall stemmer: 

O.M. Jørgensen (17) 

Gerd Holbye (21) 

Karl Viggen (4) 

Arne Moksnes (17) 

Magnar Norderhaug (IS) 

Ragnar Vik (34) 

Honoria Hamre (22) 

Sissel Dobson (8) 

Ragnar Vik , Honoria Hamre og Gerd Holbye ble valgt som 


medlemmer av valgkomiteen fram til neste representantskaps

møte. 


C. Valg av reviso r. 

Statsaut. revisor Henning Ziesler ble gjenvalgt. Honorar 

godkjent. 


23. Fastsettelse av tid og sted for neste representantskapsmøte. 

Invitasjon forelå fra Stryn lokall ag av Vestlandske Naturvern

forening. 

Vedtak: Landsstyret overlates saken. 


24. Norsk selvforsyningsgrad og ernæringspolitikk. 

Formannen minnet om at landsstyret den 26. april 1974 

nedsatte et utvalg som skulle: 


«utarbeide forslag til NNV's offisielle syn på 
- norsk ernæringspolitikk sett i relasjon til landets selvfor

syningsgrad og menneskets fysiologiske behov. 
- norsk selvforsyningsgrad ut fra landets økologiske bære

evne.» 
Man sto her overfor et komplisert problemkompleks som 

det var vanskelig umiddelbart å ta stilling til. Emnet var 
diskutert i landsstyret , men man ble fort klar OIer <Il dette 

NB I Kopi av de brev representantskapet påla landsstyret å 
sende (Jfr. sakene 10, II og 13) kan fåes ved henvendelse til 
sekretariatet. 

måtte det brukes tid på. For den videre behandling ville det 
være verdifullt å få representantskapsmøtets syn på noen 
spørsmål: 

- Økning av selvforsyningsgraden, - hvor langt? 
- Reduksjon av kraftforimporten, - hvor mye? 
- Støtteordninger til jordbruket (Øksnesutvalget). 

Killingland (landsstyret) og medlem av utvalget henstilte til alle 
om å legge sine synspunkter frem for utvalget. 

Rør/veit ( landsstyret) kom inn på at stadig flere bønder ble 
deltidsjordbrukere, og at det derfor var viktig å opprettholde 
deltidsarbeidsplassene i utkantstrøkene, slik at bøndene fort
satt kunne drive jordbruk. 

Moksnes (NTNV) mente man måtte begynne med en omleg
ging av kostholdet for å kunne hjelpe på den globale ressurs
situasjon. 

Representantskapet drøftet saken, og sluttet opp om at 
landsstyret arbeidet videre med den. 

Til slutt takket Engan (landsstyret) Jørgensen for tiden i 
landsstyret, og Jørgensen takket tilbake og overrakte forbun
det ved formannen en ny og meget original formannsklubbe. 

Formannen rettet til slutt en takk til dirigenten, representan
tene og øvrige tilstedeværende for måten forhandlingene var 
ført på. En spesiell takk ble rettet til Jørgensen og Norderhaug 
for det arbeide de hadde nedlagt i landsstyret. Likeledes takket 
hun Aust-Agder Naturvern for den ramme de hadde skapt om 
møtet, og erklærte møtet for hevet. 

Sigvald Normann Hanssen Arnt Olav Penne Per Valser 
(sign) (sign) (sign) 

Fra representantskapsmøtet i Arendal. 
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Ta vare på Jorden 
- et opprop over 
landegrensene 

FNs Generalforsamling har tidligere erklært a.t sikring av na 
er en foru tsetning for «opprettholdelsen av grunnleggende m 
rettigheter, og selve fundamentet for opprettholdelsen av alt liv 
Hver regjering står a nsvarlig for at denne forutsetning er tilste 

For første gang i Jordens historie har mennesket muligheten fo 
naturmiljøet på en slik måte at alle arter, også mennesket , el 
undergang. Den hodeløse utnyttelse av naturen, og den skjødes 
av ressursene truer allerede med å etterlate de neste generasjone 
fysisk og psykisk forringet. Vi må handle nå for å bryte med den 
kurs og styre vå re gjerninger i balanse med naturen. 

Det has ter med å gjenopprette global likhet. I løpet av de ne. 
vil verdens befolkning fordobles og nye forventninger og krav v 
fram. Vi kan ikke demme opp for presset i samfunnet derso 
skjer en omprioritering av verdier, og i erkjennelse av at men 
del av naturen. Våre avgjørelser må grunnlegges på økologiske 

Biosfæren omfatter myriader av sammenhenger mellom plal 
jord, luft og vann. Vi kan gjøre økosystemene mer eller mindre 
men vi må for all del ikke ødelegge dem. Grunnleggende kj 
naturens funk sjoner forteller oss at vi ikke kan presse økosystel 
ytterste uten fare for å påføre disse ubotelige skader. Også 
berøres a.v økokatastrofer som følge av irreversible handlinger. 

U ten hensyn til politiske, økonomiske eller sosiale systeme 
om samspillet i naturen være veiledende for me nneskets man~ 
Plyndringen av vårt naturmiljø hindrer også vitenskapen i å lil1l 
til forståelsen av naturen og et rikere liv for oss alle. Uten Il 
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Ta vare på Jorden 
.- et opprop over 
landegrensene 

FNs Generalforsamling har tidligere erklært at sikring av natur og miljø 
er en forutsetning for «opprettholdelsen av grunnleggende menneskelige 
rettigheter, og selve fundamentet for opprettholdelsen av alt liv på kloden». 
Hver regjering står ansvarlig for at denne forutsetning er tilstede. 

For første gang iJordens historie har mennesket muligheten for å ødelegge 
naturmi ljøet på en slik måte at alle arter, også mennesket, er truet med 
undergang. Den hodeløse utnyttelse av naturen, og den skjødesløse bruken 
av ressursene truer allerede med å etterlate de neste generasjoner i en verden 
fysisk og psykisk forringe t. Vi må handle nå for å bryte med denne livsfarlige 
kurs og styre våre gjerninger i balanse med naturen. 

Det haster med å gjenopprette global likhet. I løpet av de neste tretti år, 
vil verdens befolkning fordobles og nye forventninger og krav vil presse seg 
fram. Vi kan ikke demme opp for presset i samfunnet dersom det ikke 
skjer en omprioritering av verdier, og i erkjennelse av at mennesket er en 
del av naturen. Våre avgjøre lser må grunnlegges på økologiske prinsipper. 

Biosfæren omfatter myriader av sammenhenger mellom planter og dyr, 
jord, luft og vann. Vi kan gjøre økosystemene mer eller mindre produktive, 
men vi må for all del ikke ødelegge dem. Grunnleggende kjennskap til 
naturens funksjoner forteller oss at vi ikke kan presse økosystemene ti l det 
ytterste uten fare for å påføre disse ubotelige skader. Også mennesket 
berøres av økokatastrofer som følge av irreve rsible handlinger. 

Uten hensyn til po li tiske, økonomiske eller sosiale systemer må læren 
om samspillet i naturen være vei ledende for menneskets mange gjøremål. 
Plyndringen av vå rt naturmi ljø hindrer også vitenskapen i å finne nøkkelen 
til forståelsen av naturen og et rikere li v for oss a lle . Uten miljøvern vil 
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T o av de mest betydningsfulle naturvernorganisasjonene i USA, Sierra 
C lub og National Audubon Society, arrangerte i sommer i New York 

en meget omfattende internasjonal konferanse under tite len «Earthcare 
Global Protection and Natural Areas». I konferansens råd finner vi bl. a. 
Thor Heyerdahl og lederen for FNs miljøvernprogram, Maurice F . Strong, 
Norges Naturvernforbund er en av konferansens mange sponsors. 

På konferansens første dag, 5. juni og «Verdens Miljøverndag», ble det 
vedta tt et opprop som nå er distribuert ve rden over med sikte på innsamling 
av underskrifter. Vi henstiller til våre medlenuner å gå aktivt inn for å samle 
underskrifter til oppropet. Nederst på denne siden er det plass til et par 
underskrifter. Men suppler gjerne med flere på egen liste I Vil du ikke rive ut 
siden, så ta en kopi. Underskriftene se ndes Norges Naturvernforbund så 
snart som mulig. Det haster, ettersom «Earthcare» vil ha underskrifte ne klar 
til overlevering til FN på FN-dagen 24. oktober. 

kortsiktige økonomisk vinning svekke økonomisk stabilitet over et lengre 
tidsrom. Intet nytt utviklingsprosjekt må derfor settes i verk før mi ljømessige 
konsekvenser er grundig forhåndsvurdert. 

Trangen til å utnytte naturen uten hensyn ti l konsekvensene må under
ordnes en fornuftig bruk av ressursene. Menneskelige behov må imøte
kommes, luksuriøse krav må avslås. 

Nasjoner samlet ti l Miljøvernkonferansen i Stockholm 1972 erklærte at 
vern om menneskets m iljø er «de enkelte regjeringers plikt». De ble også 
enige om at deres ansvar for å sikre natunniljøet fra ødeleggelse, er en 
nødvendig betingelse for å oppnå fundamentale menneskelige rettigheter. 
Alt for sjelden har man tatt hensyn til denne erklærte forpliktelse . 

Daglig opplever ma n at regjeringe r krenker menneskelige rettigheter ved 
å ignorere den nære sammenheng mellom natur og menneske. En slik fram
ferd truer nasjonens sikkerhet, for den enkelte nasjon og internasjonalt. 

Etter Stockholmskonferansen hadde vi håpet på at regjeringene ville 
handle raskt for å hindre skade på naturmiljøet, og å fremme en politikk 
for vern av Jorden som skaper de nødvendige betingelser for å sikre 
menneskelige rettigheter. Alt for lite er blitt gjort. 

Medlemmer av de Forenede Nasjoner imøteser opprop som krever sikring 
av fundamenta le rettigheter. Vi legger fram vå rt eget og føyer det til rekken 
av andre og lignende opprop. Vi må sikres reUen til vern av vårt felles 
globale miljø . 

Dette opprop skal overleveres FNs Generalsekretær på FN-dagen den 
24. oktober 1975. 

Dato .. 

Dato 

Navn Adresse Dato 
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Vemav 
virvelløse 
dyr 

AV 
SIGMUND HAGVAR 

Det zoologiske fredningsarbeidet i Norge 
har hittil vært konsentrert om hvirveldy
rene. Spesielt har man vært opptatt av å 
bevare pattedyr og fuglearter og deres 
livsmiljøer. Dette er lett å forklare, da 
man for disse gruppene har hatt relativt 
god oversikt over truete arter og samfunn. 
Dessuten har det vært mulig å skape 
forståelse blant politikere og almenhet for 
vernetiltak innen disse dyregruppene, der 
mange enkeltarter også er vanlig kjent. En 
rekke pattedyr- og fuglearter inngår i vår 
bevissthet som verdifulle trekk i norsk 
fauna . 

Også når det gjelder de andre hvirvel
dyrgruppene , -krypdyr, amfibier og fisk 
vet vi mye om artenes utbredelse, miljø
krav og tilstand , og det byr neppe på 
vanskeligheter for å skape forståelse for 
vernetiltak. 

Hva så med de andre dyregruppene, -de 
hvirvelløse dyr? Også blant disse gruppe
ne finnes det truete arter og truete dyre
samfunn. Har det verdi å ta vare på 
variasjonsrikdommen også innen slike 
dyregrupper, og er det i så fall mulig å 
skape forståelse for et slikt vernearbeide ? 

Noen økologiske betraktninger. 
Sett fra et økologisk synspunkt har alle 
organismer, store og små, funksjoner å 
fylle i økosystemene. Alle deltar i det 
kompliserte samspillet som skjer i natu
ren. Man kan ikke uten videre trekke uten 
eller flere arter eller grupper og si at disses 
skjebne, eventuelt utryddelse, er oss selv 
eller økosystemet likegyldig. 

En økologisk grunnregel sier at artsrik
dommen generelt gir naturen større evne 
til å tåle forskjellige typer ytre «press» 
som den kan bli utsatt for. Slik påvirkning 
av de naturlige økosystemer er i dag 
spesielt intens og omfattende p.g.a. men
neskenes ulike virksomheter. Det kan 
være forurensning, forgiftninger, vass
dragsregulering eller andre typer inngrep 
som påvirker de naturgitte forhold. Jo, 
flere arter som er tilstede, desto større 
sjanse er det for at det blant disse finnes 
noen som er i stand til å leve under de nye 
forholdene og dermed videreføre natu
rens funksjoner, slik at ikke økosystemet 
bryter sammen. - Det blir derfor et gene
relt økologisk poengat man skal verne om 
artsrikdom på alle plan i naturens kom
pliserte system. 

Overveldende artsrikdom 
Av hvirveldyr har vi ca. 660 arter i vårt 
land (ca. 250 fiskearter medregnet salt

vannsfisk, 5 amfibier, 5 kryppdyrarter, ca. 
350 fuglearter og 52 pattedyrarter). 

Ser vi på de hvirvelløse dyregruppene, 
lever mellom 15 000 og 20 000 arter i 
Norge. Herav utgjør insektene over 
12 000 arter. Av insektene er ca. 3300 
biller, ca. 300 er årevinger (bier, humler, 
veps, maur), ca. 2500 er tovinger (fluer og 
mygg), - av sommerfugler har vi ca. 1600 

arter, av teger ca. 380 arter, osv. Foruten 
insektene har vi bl.a. krepsdyr, edderkop
per, vevkjerringer, midd, tusenbein, sko
lopendere, snegler, muslinger og svamper. 
I havet lever en rekke spesielle grupper 
som blekkspruter, pigghuder, sjøanemo
ner, koraller og havedderkopper. 

A v hele verdens om trent I million k jen
te dyrearter utgjør insektene ca. 70%. 

En slik oppstilling virker overveldende. 
Den viser oss at den artsrikdommen som 
de fleste av oss kommer i kontakt med, og 
som man danner seg begreper om naturen 
ut fra , bare kan skape svært utfullstendige 
forestillinger om naturens mangfoldighet, 
og oppbygning og virkemåte. 

Viktige funksjoner. 
Den enorme artsrikdommen blant de 
hvirvelløse dyregrupper er et vitnesbyrd 
om at vi her har å gjøre med fundamentale 
byggesteiner i naturen. Hvirvelløse dyr 
spiller avgjørende roller f. eks. i ned
brytningen av dødt plante- og dyremate
riale og i sirkuleringen av mineraler og 
næringsoffer for fornyet bruk i naturen. 
En meget stor prosentdel avartene utgjør 
videre næringsgrunnlaget for hvirveldyr, 
- enten ved at de spises direkte eller ved at 
de inngår som viktige ledd i næringskjede
ne (f.eks. sommerfugllarve-snylteveps
edderkopp-firfisle-musvåk, eller bladlus
tege-løpebille-spissmus-røyskatt-ugle, el
ler steinfluelarve-ørret-menneske, krill
hval-menneske, snegl-a nd-menneske, 
plankton-sild-menneske, eller krabbe
torsk-menneske). Fordi hver av de høyere 
dyreartene gjerne er spesialisert til å spise 
bestemte grupper av lavere dyrearter, og 
fordi disse igjen er spesialisert i sitt mat
valg, vil vern av artsrikdommen blant 
hvirvelløse dyr samtidig være et vern av 
næringsgrunnlaget for flere høyere dyre
arter. En lang rekke fuglearter er insekt
etere. Det samme gjelder flere pattedyr
arter (pinnsvin, flaggelIDus, grevling), og 
mange fisk , krypdyr og amfibier. Betyd
ningen aven bestemt krepsdyrart som 
næring for fisk kan belyses ved at ørreten 
kan forsvinne dersom krepsdyret Gamma
rus blir borte, f.eks. på grunn av sur 
nedbør eller regulering. I Erie-sjøen i 
USA, der man før hadde et stort og 
økonomisk viktig fiske av mange arter, 
finnes det nå nesten ikke fisk igjen. En 
hovedårsak er at døgnfluelarvene, som 
mye av fisken levde av, har dødd ut p.g.a. 
forurensning. Mange trekkfugler er av
hengige av at det langs trekkrutene finnes 
grunne ferskvannsområder eller sjøområ
der med rik bunnfauna av hvirvelløse dyr 
(snegl, børstemark, muslinger, insekts lar
ver, krepsdyr, m.v.). 

Funksjonelt sett ville antagelig økosys
temene ta større skade av at de hvirvelløse 
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dyregruppene forsvant enn dersom bare 
hvirveldyrene ble fjernet. De hvirvelløse 
dyregruppene står for den største andelen 
av de økologiske nøkkel prosessene som 
påfaller dyrene (energiomsetningen, ned
brytningen av dødt plante- og dyremate
riale , samt sirkulasjon av viktige gasser, 
mineraler og næringsstoffer). Og nettopp 
deres artsrikdom og spesialiseringer gjør 
alle disse prosessene mulig og gir samtidig 
naturen motstandsevne, slik at prosesse
nes gang sikres. 

Det er kort sagt slik at alle komponen
ter i naturen må betraktes som verdifulle 
og som ønskelige å bevare. Uansett dyre
gruppe bør vi se det som vårt ansvar å 
være på vakt slik at vår egen fremferd i 
minst mulig grad fører til at byggesteiner 
og tannhjul skyves ut av natursystemene. 

Forskning og undervisning, praktisk nytte. 
I den økologiske forskning og undervis
ning, som beskjeftiger seg med naturens 
oppbygning og virkemåte, spiller studiet 
av de hvirvelløse dyregrupper en helt 
sentral rolle . Mye av vår grunnleggende 
økologiske viten skriver seg fra studier 
over hvirvelløse dyrearter. Etter hvert er 
det blitt klart at det er i menneskehetens 
egen interesse at man kjenner de generelle 
prinsipper som naturen arbeider etter. 
Slik kunnskap gir grunnlag for å samar
beide med naturen, i stedet for å motar
beide den og derved å skape miljøvern
problemer. 

Jo større spektrum avarter med sine 
ulike tilpasninger som står til rådighet for 
økologiske studier , jo større sjanse er det 
for at vi en gang skal oppnå den dype 
forståelse for naturens virkemåte som vi 
mere og mere trenger. Ofte kan en eller 
noen få spesialiserte arter vise trekk ved 
sitt levevis som åpner helt nye perspekti
ver i økologien. Sjeldne arter med unike 
tilpasninge r kan si oss mye om hvor langt 
det er mulig å samarbeide med naturen, 
bare de rette spilleregler fø lges. 

Også innen mange andre forsknings
grener står de hvirvelløse dyreartene sent
ralt. Her skal bare nevnes at vår basal
kunnskap av arvelære er fremkommet ved 
studier av den lille bananfluen . Ikke minst 
representerer artsrikdommen av hvirvel

løse dyr en uvurderlig potensiell ressurs 
for fremtidig forskning, kanskje også 
langs ennå ukjente forskningsretninger. 

I søkende grad tas skadedyrenes egne 
naturlige fiender i bruk (f.eks. snylteveps 
og rovmidd) i stedet for kjemiske be
kjempningsmidler, som ofte har uønskede 
bivirkninger i naturen. Av a ndre prakt

iske anvendelsmuligheter for hvirvelløse 
dyrearter, bør bruken som «indikator
organismer» nevnes. Særlige følsomme 
arter kan ved sine spesielle reaksjoner 
eller lokale tilbakegang varsle oss om 
begynnnende skade på økosystemet. Ved 
nærmere undersøkelser kan en så peile inn 
årsaken til skadene og dermed hindre at 
disse får et altfor stort omfang. F.eks. vil 
studier over de hvirvelløse dyrearter i et 
vassdrag kunne fortelle 06S hvor belastet 
dette økosystemet er med forurensninger. 

Konklusjon 
Det bør på denne bakgrunn være naturlig 
å arbeide for at variasjonsrikdommen av 
hvirvelløse dyrearter og dyregnlpper blir 
bevart. Argumentene for å ta vare på disse 
elementene i naturen vil trolig bare øke 
etter hvert som vår kunnskap om natu
rens virkemåte øker, ettersom nye forsk
ningsfelter oppstår, og ettersom den prak
tiske anvendelse av hvirvelløse dyrearter 
tar større omfang. 

Hovedproblemet i dag er å få kartlagt 
behovet for vernetiltak, - hvilke arter og 
grupper som er truet, og hvilke biotoper 
som bør sikres for å bevare det livsmiljøet 
som artene er knyttet til. Som en start på 
dette arbeidet har Miljøverndepartemen
tet gitt tilskudd til begynnende studier av 
hvirveJløse dyrearter og dyresamfunn 
knyttet til edellauvskog og myr. 

l Danmark og England har man nylig 
arrangert større symposier for å gjøre opp 
status for dyrelivet , iberegnet de hvirve l
løse dyr . Særlig har man lagt vekt på å 
kartlegge tilbakegang i utbredelse og tett
het avarter og grupper. En slik oversikt 
gir grunnlag for vernetiltak. I andre land, 
bl.a. England og Sverige, er verneti ltak 
for hvirvelløse dyr satt i verk . Også i 
Norge burde tiden være inne til å arran
gere et slikt symposium. En oversikt over 
hva vi vet vil danne den nødvendige 
plattform for videre kartlegging av truete 
hvirvelløse dyrearter og samfunn, og for 
å gjennomføre konkrete vernetil tak. ~ 

Fred, vold o~ 

miljø
vem

debatt 


AV 
DAG POLESZYNSKI 

D e siste åras natur- og miljøverndebatt vitenskap 

har på mange måter bragt økonomer, har vært 

ingeniører, sosiologer, psykologer og andre mange fal 
faglige o ri«spesialiserte» mennesker nærmere hver
være fred andre. Man har fått en fellesnevner, nem
vært hove lig miljøvern, som ingen kan slippe unna 
er blitt in om de vi l være seg sitt fag og samfunnet 
ningen. 

Fra å v 
bevisst. På denne måten har debatten også 
gitt ny inspirasjon til fredsforskningen, som 

naturvernførst har vunnet innpass som en egen sosial
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AV 
DAG POLESZYNSKI 

D e siste åras natur- og miljøverndebatt 
har på mange måter bragt øko nomer, 

ingeniører, sosiologer, psykologer og andre 
«spesialiserte» mennesker nærmere hver
andre. Man har fått en fellesnevner, nem
lig miljøvern, som ingen kan slippe unna 
om de vil være seg sitt fag og samfunnet 
bevisst. På denne måten har debatten også 
gitt ny inspirasjon til fredsforskningen, som 
fø rst har vunnet innpass som en egen sosial

~J 
Tegning Hans Normann Dahl. 

vitenskap i de siste få år, kanskje fordi den 
har vært lite spesialisert og har forsøkt å se 
mange fagområder under ett. Denne tverr
fa glige orienteringen har imidlertid vist seg å 
være fredsforskningens styrke og har kanskje 
vært hovedgrunnen til at økopolitikken raskt 
er blitt innlemmet som en del av fredsforsk
ningen . 

Fra å være en relativt snever bevegelse hvor 
naturvern ble sett på som forsøk på å verne 

om f.eks. en dyreart eller ett spesielt land
skap, harvi gjennom ressursdebatten og dens 
høydepunkt i Limits to GrolVth (<<Hvor går 
grensen?») for bare 3 år siden, begynt å 
nærme oss et totalsyn som omfatter ikke bare 
landskap, dyreliv, arkitektur og ressurser, 
men også sosialt ansvar, framtidige genera
sjoner, moral, etikk, osv. Vi har kort og godt 
fått en utvikling av miUøverndebatten som 
begynner å likne mer og mer på debatten 
mellom fredsforskere , samtidig som miljø
vernere har gjort fredsforskere mer ressurs
bevisste og interesserte i naturvitenskap ved 
siden av sosialvitenskap. Jeg vil derfor i det 
etterfølgende trekke fram noen sentrale be
greper fra fredsforskningen og sette disse i 
sammenheng med en del av natur- og miljø
verndebatten slik jeg oppfatter den. . 

Fred og vold 
Formålet innen fredsforskningen er, naturlig 
nok, å skape fred . Med dette mener man 
fravær av vold, som imidlertid er et meget 
sammensatt begrep og som derfor ikke umid
delbart gjør at fredsforskningens mål blir 
akseptert av alle. Fredsforskningen er norma
tiv på samme måte som miljøvernargumente
ne, dvs. a t mens en fredsforsker sø ker etter 
måter å avska ffe vo ld på, arbeider miJjøvern
beVIsste mennesker for å skape samfunn i 
økologisk balanse, i pakt med naturen. Det er 
altså ikke slik at man «forsker for å se hva 
man finner» ; man vet hva man leter etter og 
forsker deretter. 

Hovedproblemet i voldsbegrepet melder 
seg nå r man forlater den personlige vold og 
beveger seg inn på området strukturell vold , 
på samme måte som miljøvernere får proble
mer med etablerte krefter nå r de går imot 
atomkraft og IEA (Internationa l Energy 
Agency) og ikke bare protesterer mot utryd
delsen av bjørnen i Vassfaret eller tar del i 
aksjoner mot andre begrensete, fysisk betin
gete mål. Med vold mener vi en tilstand eller 
en situasjon hvor mennesker blir påvirket på 
en slik måte at deres fysiske og mentale evner 
blir mindre enn potensialet. Dette begrepet 
innbefatter m.a.o. ikke bare den snevre defi
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iske anvendelsmuligheter for hvirvelløse 
dyrearter, bør bruken som «indikator
organismer» nevnes. Særlige følsomme 
arter kan ved sine spesielle reaksjoner 
eller lokale tilbakegang varsle oss om 
begynnnende skade på økosystemet. Ved 
nærmere undersøkelser kan en så peile inn 
å rsaken til skadene og dermed hindre at 
disse får et altfor stort omfang. F.eks. vil 
studier over de hvirvelløse dyrearter i et 
vassdrag kunne fortelle 06S hvor belastet 
dette økosystemet er med forurensninger. 

Konklusjon 
Det bør på denne bakgrunn være naturlig 
å arbeide for at variasjonsrikdommen av 
hvirve lløse dyrearter og dyregrupper blir 
bevart. Argumentene for å ta vare på disse 
elementene i naturen vil trolig bare øke 
etter hvert som vår kunnskap om natu
rens virkemåte øker, ettersom nye forsk
ningsfelter oppstår, og ettersom den prak
tiske anvendelse av hvirvelløse dyrearter 
får stø rre omfang. 

Hovedproblemet i dag er li få kartlagt 
behovet for vernetiltak , - hvilke arter og 
grupper som er truet, og hvilke biotoper 
som bør sikres for å bevare det livsmiUøet 
som artene er knyttet til. Som en start på 
dette arbeidet har Miljøverndepartemen
tet gitt tilskudd til begynnende studier av 
hvirvelløse dyrearter og dyresamfunn 
knyttet til edellauvskog og myr. 

l Damuark og England har man nylig 
arrangert større symposier for å gjøre opp 
status for dyrelivet , iberegnet de hvirvel
løse dyr. Særlig har man lagt vekt på å 
kartlegge tilbakegang i utbredelse og tett
het avarter og gn!pper. En slik oversikt 
gir grunnlag for vernetiltak . l andre land, 
bl.a . England og Sverige, er vernetiltak 
for hvirvelløse dyr satt i verk. Også i 
Norge burde tiden være inne til å arran
gere et slikt symposium. En oversikt over 
hva vi vet vil danne den nødvendige 
plattform for videre kartlegging av truete 
hvirvelløse dyrearter og samfunn, og for 
å gjennomføre konkrete verneti ltak. a 
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nisjonen på vold som vi gjerne først tenker 
på, hvor en eller annen aktør uskadeliggjør en 
annen rent fysisk ved hjelp av slag, spark, 
våpenbruk (alt fra ørefik til drap) eller ved å 
ødelegge hans helse (nekte å gi ma t, forgi fte 
luft, mat eller vann). Voldsbegrepet tolkes i 
fredsforskningen langt videre enn dette: Man 
skiller mellom planlagt og uforskyldt vold, 
manifestert eller latent (trussel om) vold, som 
kan være personlig (direkte) eller stru kturell. 
Disse kan igjen deles opp i fysisk eller psyko
logisk vo ld, med eller uten et objekt (man ser 
at noe eller noen blir øvet vold mot). I 
na tur-og miljøvernsammenhengen er det 
kanskje særlig den strukturelle vold som har 
størst interesse, da denne formen for vold er 
stabi l over tid (i motsetning til den personlige 
vold , som ofte gir kortvarige utslag) og derfor 
ikke er sa let t å se tte fingeren på. Et eksempel 
på slik vold er den skjeve ressursbruken i 
verden, det faktum at man har fatti ge og rike 
mennesker side om side, med det resultat a t 
en rekke mennesker er fo rhindret fra å oppnå 
en full verd ig mental og fysisk utvik li ng på 
grunn av mangler, mens andre lider av over
forbruk av ressursene. Om det var en natur
lov at et tita lls mennesker hvert å r skulle dø 
av sult , ville man ikke snakke om vold. Men 
når beregninger viser at omkring 5 millia rder 
mennesker kunne ha levd på jorda med 
tilfredsstill ende kosthold på bakgrunn av 
dagens matproduksjon, må millioner a v men
neskers konstante hunger ka lles for vold VI 
er jo tross alt «ikke fl ere enn» 4 milliarder i 
dag. Om derimot bæreevnen var på 6 milliar
der ogjorda va r befolket med 10 mill iarder, 
vi lle vi neppe kunne fo rkl are sultproblcmcnc 
med tilstedeværelsen av strukturell vold , 
ihvertfall ikke så lenge som mer enn 6 milli 
ardermennesker levde videre. Imidlertid ville 
en innebygget strukturell vold kunne be
stemme hvem som skulle få leve videre og 
hvem som måtte sulte ihjel. 

Historisk sett har vi mange eksempler på a t 
flere former for vold har eksistert side Om side 
ell er har avløst hverandre. Kolonitida (og før 
det vik ingtida) hadde f.eks. sitt utspring i 
fysisk, personlig vold (hærtokter) som etter
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hvert ble supplementert med strukturell vold 
(skjev handel og føydalvelde i u-land), mens 
den personli ge vold etterhvert avtok. Imidler
tid er handelsstrukturene og maktforholdene 
bevart, og disse søkes nå motarbeidet enten 
ved personlig vo ld (guerilla) eller ved struk
turelle endringer (»oljekrise«). Særlig er 
u-landenes krav fra FN's spesial sesjon for 
råvarer og utvikling i fjor vår om en ny 
økonomisk verdensorden (en mer rettferdig 
ressursfordeling mellom fattige og rike land) 
et god t eksempel på at strukturell vold søkes 
bekjem pet med strukturell e endringer (bytte
forhold , bearbeiding og konsum av varer og 
tjenester). Utenriksm ini ster Henry Kissinger 
og forsvarsminister James Schlesingers trus
sel om en mulig invasjon i den Persiske Gulf 
om oljeleveransene til Vesten skulle bli kuttet 
så meget at den vestlige økonomien stå r i fare 
for å falle sammen, er et eksempel på at 
fo rsø k på strukturelle endringer ofte møtes 
med trussel om (fysisk) vo ld . Det er nettopp 
for å avsløre sli ke rasjonaliseringer (<<Araber
ne truer med å ødelegge Vestens øko nomi») 
a t freds forskerne har in teressert seg så meget 
for strukturell vold. Dessuten søker freds
forskningen å forh indre fys isk vold ved å vise 
til de sosiale og politiske endringene som må 
til for å fjern e den strukturelle volden. 

Vold i historisk perspektiv 
For å forstå dagens økonomiske, politiske og 
kulturelle skjevheter i verden, må man gå 
noen hundre år bakover i tida, nærmere 
bestemt til omkri ng ISOO-ta llet. Da begynte 
en ny æra i menneskets voldshistorie, og 
grunnlaget ble lagt for dagens ulikheter i 
materiell velstand mellom Nord og Sør. I 
løpet aven relativt kort tidsepoke la euro
peerne und er seg land etter land i Afrika, 
Latin-Amerika og Asia. Først kom «de sto
re» oppdagelsesreisende, seinere armeer som 
brant og herjet og drepte a lle som motsatte 
seg sitt nye «berrefolk». r løpet av den 400 å r 
lange slavetida regner man med at 50-100 
millioner (noen regner 200 millioner) negre 
måtte bøte med li vet i europeernes jakt på 
billig arbeidskraft. Omkring 15 mi llioner 

afrikanere nådde Amerika i live, og der fikk 
de a rbeide fo r den økonomiske vekst i Euro
pa og etterhvert i USA (som ble grunnlagt i 
1776): D et hevdes a t Cortez, som erobret det 
høyt utviklete Mexico i 1519 - 21 , ble mottatt 
av kong Montezuma som en len ge ventet 
gudd om, og Cortez ble overrendt med gaver 
og heder. Likevel vendte han tilbake med 
store troppestyrker og nærmest jevnet landet 
med jorda. Det tok omkring 100 å r før 
europeerne hadde klart å tømme inka- og 
aztekindianernes skattekamre, slik a t mine
dri ft ble nødvendig. Til det slitsomme og 
umenneskelige grubearbeidet regner man 
med at 8 millioner indianere døde, men disse 
ble delvis erstattet med negerslaver. 

Samtidig bygget Europa ut sitt nett av 
handelsforbindel ser og skapte grunnl aget for 
dagens økonomiske og teknologiske over
legenhet. Den britiske handelsflåten bl e f.eks 
for en stor del bygget opp med basis i 
slaveha ndelen - billige ferdigvarer fra Euro
pa ble byttet mot slaver i Afrika , som ble 
skipet til Amerika og byttet med råvarer 
(frambragt av indianere og negre) , som der
etter ble fraktet til Europa. Denne «kretshan
delen » ga enorme fortjenester og ringvirk
ninger utover hele Europa, mens Afrika og 
Latin-Amerika sank dypere og dypere ned i 
fa ttigdom og strukturell avhengighet. D enne 
avhengigheten ble bygget overalt hvor euro
peere overtok makten , ved at kolonistatenes 
næringsliv fikk som hovedoppgave å tilfreds
stille behovet for råvarer i Europa (kaffe fra 
Brazil , kakao fra Ghana, gummi fra Indone
sia, bomull fra Egypt, osv.), samtidig som 
kolonistene aktivt hindret de innfødte i å 
bygge opp en selvstendig økonomi. Veier, 
jern baner og havneanlegg ble bygget ut med 
henblikk på å dekke importbehovet i Europa, 
og denne infrastrukturen eksisterer ennå 
idag. D et er derfor ikke så merkelig a t 
kolonistatenes kamp for uavhengighet ikke 
førte til store endringer i verdens handels- og 
produksjonsmønster. Enh ver trussel o m sli ke 
endringer har mer eller mindre kategorisk 
blitt møtt med vold fra de industria liserte 
lands side (imfr. Den Dominikanske Repu

blikk, »grisebukta« på Cuba, frigjøringskam
pene i Algerie, Angola og M09llmbique, Viet 
Nam osv.). Imidlertid har ikke denne strate
gien i det lange løp kunne lykkes, og industri
landene har vært nødt til å ty til andre midler 
for å bevare den strukturelle avhengighet 
u-land gjennom århundrers kolonistyre har 
fått til sine markeder (imfr. USA's strategi for 
å »kvele« den chilenske økonomi uten innslag 
av fysisk, personlig vold). 

Strukturelle endringer 
Miljøverndebatten har for mange resultert i 
at man har forstått betyd ningen av struktu
relle endringer i forholdet mellom land og 
mennesker. Kravet o m økt selvforsyning i det 
norske land bruket og det kinesiske prinsippet 
om å stole på egne krefter i den kulturelle og 
økonomiske utviklingen bryter sterkt med 
den filosofien som ligger bak den strukturelle 
avhengighet mellom u-land og i-land. Det 
viktigs te middel til å beholde skjevhetene i 
verden er ikke lenger våpenbruk, men snarere 
»økL adgang til industrilandenes markeder« 
og industrialisering på i-la ndenes premisser. 
Mange i-land er villige til å importere flere 
varer fra u-land , noe som skaper ny avhengig
het , men som ikke er varer u-land vil kunne 
dra særlig nytte av i sin økonomiske utvikling 
- enten fordi bearbeidingsnivået er for lavt 
eller fordi varene har liten »s trategisk« betyd
ning (skjorter). Dessuten søker mange i-land, 
eller påtrykk fra en miljøbevisst (men ofte 
ikke »s trukturelt bevisst«) opinion, å henleg
gede mest forurensende bedriftene til u-land . 
(Særli g Japa n ha r vært »flink« i så måte.) 
Samtidig beholdes den strukturelle avhengig
het, ved at man istedenfor å bytte råvarer mot 
industrivarer, vil kunne bytte kunnskaper 
(lisenser, patenter), administrasjonstalent, 
forskningskapasitet og »avanserte« industri
produk ter mot enkl ere ferdigvarer, ressurs
krevende meta ller (aluminium, kopper) og 
landbruksprodukter (kaffe, te, jute, bomull). 
D et er også i dette lys man må se miljøbeve
gelsens motstand mot atomkraft her hjemme 
og vårt «nei ti l IEA», samt kravet om satsing 
på enklere og mer miljøvennlig teknologi, 
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:turell vold 	 afrikanere nådde Amerika i live, og der fikk blikk, »grisebukta« på Cuba, frigjøringskam likevektsøkonomi, produktkontroll, m.m. 

de arbeide for den økonomiske vekst i Euro pene i Algerie, Angola og Moc;ambique, Viet Miljøbevegelsen kan bli en viktig drivkraftlnd), mens 
ok. Imidler pa og etterhvert i USA (som ble grunnlagt i Nam osv.). Imidlertid har ikke denne strate i arbeidet med å endre den strukturen som 

1776): Det hevdes a t Cortez, som erobret det gien i det lange løp kunne lykkes, og industri eksisterer mellom u- og i-land og som forår latur- øforholdene 
eidet enten høyt utviklete Mexico i 1519 - 21 , ble mottatt landene har vært nødt til å ty til andre midler sa ker sult og elendighet hos dem og hjerte- og 

ved struk av kong Montezuma som en lenge ventet for å bevare den strukturelle avhengighet karsykdommer hos oss - en struktur som 

Særlig er guddom, og Cortez ble overrendt med gaver u-land gjennom århundrers kolonistyre har også fører til at rike land utvikler atomkraft  kalenderen 
Isesjon for 	 og heder. Likevel vendte han tilbake med fått til sine markeder (imfr. USA's strategi for teknologien og søker å eksportere denne over 

om en ny store troppestyrker og nærmest jevnet landet å »kvele« den chilenske økonomi uten innslag hele jorda. Det er også en slik struktur som 

rettferdig med jorda. Det tok omkring 100 år før av fysisk, personlig vold). har fått de industrialiserte land til å skylde på 1978 
,rike land) 	 europeerne hadde klart å tømme inka- og arabernes initiativ til å øke o ljeprisene og 

vold søkes aztekindianernes skattekamre, slik at mine Strukturelle endringer bevare sine ressurser når økonomien i Vest 

1ger (bytte drift ble nødvendig. Til det slitsomme og Miljøverndebatten har for mange resultert i stagnerer og som kan gi opphav til et ønske er klar ti I utsendelse 
lV varer og 	 umenneskelige grubearbeidet regner man at man har forstått betydningen av struktu om fys isk vold om ikke den stru kturelle 1. oktober. 

Kissinger med at 8 millioner indianere døde, men disse relle endringer i forholdet mellom land og volden mot oljeland får fortsette som før. 

ngers trus ble delvis erstattet med negerslaver. mennesker. Kravet om økt selvforsyning i det Det er også - et element av vold i den Bestill den nå, så 
rsiske Gulf Samtidig bygget Europa ut sitt nett av norske land bruket og det kinesiske prinsi ppet utstrakte våpenhandel i-land driver med 

e bli kuttet handelsforbindelser og skapte grunnlaget for om å stole på egne krefter i den kulturelle og OPEC for å rette opp sin ha ndelsbalanse  har du 	den i post
står i [are dagens økonomiske og teknologiske over økonomiske utviklingen bryter sterkt med både ved at et tradisjonelt handelsmønster 

lpel på at legenhet. Den britiske handelsflåten ble f.eks den filosofien som ligger bak den strukturelle opprettholdes (avanserte ferdigvarer mot ol kassen straks den 
ofte møtes 	 for en stor del bygget opp med basis i avhengighet mellom u-land og i-land. Det je) og at de våpen som selges, kan komme til foreligger.er nettopp slavehandelen - billige ferdigvarer fra Euro viktigste middel ti l å beholde skjevhetene i å bli brukt i en eventuell konflikt. Dette er 

(<<Araber pa ble byttet mot slaver i Afrika, som ble verden er ikke lenger våpenbruk, men snarere kanskje nettopp el eksempel på at oljelanda 

konomi» ) skipet til Amerika og byttet med råvarer »økt adgang til industrilandenes markeder« søker å motsette seg Vestens trusler om 

,g så meget (frambragt av india nere og negre), som der og industrialisering på i-landenes premisser. militær in vasjon ved å true med motaksjoner 

~ker freds etter ble fraktet til Europa. Denne «kretshan Mange i-land er villige til å importere flere (psykologisk personlig vold), På samme må Når så 	du sist en 
ved å vise delen» ga enomle fortjenester og ringvirk	 varer fra u-land, noe som skaper ny avhengig ten som OPEC søker stadig flere u-la nd å kalender med bilder ne som må ninger utover hele Europa, mens Afrika og het, men som ikke er varer u-land vil kunne slutte seg sammen for å kunne selge sine 

den, Latin-Amerika sank dypere og dypere ned i dra særlig nytte av i sin økonomiske utvikling ressurser mer bearbeidet og til en høyere pris, du vil gjemme på
fattigdom og strukturell avhengighet. D enne - enten fordi bearbeidingsnivået er for lavt men den innebygde strukturen gjør at i-landa 


avhengigheten ble bygget overalt hvor euro eller fordi varene har liten »strategisk« betyd vanskelig vil kunne akseptere kravet om en 
 når 30 	dager er 
lolitiske og peere overtok makten, ved at kolonistatenes ning (skjorter). D essu ten søker mange i-land, ny økonomisk verdensordning. Dette kravet 
lå man gå næringsliv fikk som hovedoppgave å tilfreds etter påtrykk fra en miljøbevisst (men ofte om en ny fordeling av verdens ressurser gått? Nå har du 
, nærmere stille behovet for råvarer i Europa (kaffe fra ikke »strukturelt bevisst«) opinion, å henleg fremmes stadig med større styrke fra 
)a begynte Brazil , kakao fra Ghana, gummi fra Indone ge de mest foruren sende bedriftene til u-land. »77-landsgruppa« (nå med over 100 med sjansen! 
is torie, og sia, bomull fra Egypt, osv.), samtidig som (Særlig Japan har vært »flink« i så måte.) lemsland) av underutviklete land, og neste 
ulikheter i kolonistene aktiv t hindret de innfødte i å Samtidig beholdes den strukturelle avhengig konfrontasjon er ventet på FN's 7nde spesial 
og Sør. I bygge opp en selvstendig økonomi. Vei er, het , ved at man istedenfor å bytte råvarer mot sesjon høsten 1975 om råvarer og utvikling. Pris kr. 28,-.
e la euro- jernbaner og havnea nlegg ble bygget ut med industrivarer, vil kunne bytte kunnskaper Om ikke industrilanda snart er vi llige til å 

i Afrika, henblikk på å dekke importbehovet i Europa, (lisenser, patenter), administrasjonstalent , foreta de første strukturelle endringene i sin 
m «de sto og denne infrastrukturen eksisterer ennå forskningskapasitet og »avanserte« industri ø konomi for å tilgodese verdens ressurssvake Bruk gjerne bestilrmeer som idag. D et er derfor ikke så merkelig at produkter mot enklere ferdigvarer , ressurs  eller underutviklete land , er jeg redd for at 
l motsatte kolonistatenes kamp for uavhengighet ikke krevende metaller (aluminium, kopper) og u-landa vil foreta de strukturelle endringene lingskupongen på
den 400 år førte til store endringer i verdens handels- og landbruksprod ukter (kaffe, te, jute, bomull), selv-med personlig, fysisk vo ld som resultat. 
at 50- 100 produksjonsmønster. Enhver trussel om slike Det er også i dette lys man må se miljøbeve La derfor fredsforskere og miljøvernere leg nest siste side. 
ner) negre endringer har mer eller mindre kategorisk gelsens motstand mot atomkraft her hj emme ger hodene i bløt for sammen å finne en 
es jakt på blitt møtt med vold fra de ind ustrialiserte og vårt «nei til IEA», samt kravet om satsing miljøvennlig og fredelig vei ut av den struk

millioner lands side (imfr. Den Dominikanske Repu- på enklere og mer miljøvennlig teknologi, turelle volden mot mennesker og natur. ~ 
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N år vervet du et medlem sist? Premier til alle-

Oppslutningen om årets vervekonkurranse har vært stor og gledelig. blir enda større om du også verver andre. Medlemsmassen er og 
Men vi har ingen ting i mot at den blir enda større' Og du har blir forbundets ryggrad, et stort medlemstall øker forbundets slag
fremdeles sjansen i et par måneder fremover - til å delta og til å vinne. kraft og gir oss økonomisk grunnlag for å gjøre mer. Derfor trenger 

Selv passivt medlemskap er aktiv naturverninnsats. Men innsatsen vi din støtte! 

«På krigsstien!» 

Nils Borchgrevink har vært ute igj en - denne 
gangen i «Tidsskriftet for Den norske læge
forening» , og oppfordret samtlige av landets 
leger om å melde seg inn i Norges Naturvern
forbund. Naturvern er å forebygge sykdom
mer, mener Borchgrevink, og her har legene 
en viktig oppgave. 

Vi er mange som er interessert i naturvern
tanken sier lege Anne Nyborg, og jeg er enig 
i at naturvern og miljøbedring er viktig, blant 
annet for å forebygge plager og sykdom. Men 
- etter Nyborgs mening har Naturvernfor
bundet markert seg i vår politiske debatt på 
en slik måte at man ved medlemskap ikke 
bare støtter naturverntanken, men blir også 
tatt til inntekt for spesielle politiske stand 
punkter. Hun refererer i denne forbindelse til 
Naturvernforbundets standpunkt til utvidel
sen av fiskerigrensen og forbundets engasje
ment mot norsk medlemskap i IEA (Det 
internasjonale energibyrå). Hun beklager 
derfor at det er vanskelig å bli medlem av 
Norges Naturvernforbund. 

Men Borchgrevink og forbundet får hel
hjertet støtte av lege L. Helling fra Lilleham
mer som bl. a. skriver: «Jeg vet ikke om Anne 
Nyborg tror at NNV fortsatt bare er opptatt 
av naturvern i snever forstand , det vil si å 
verne naturen, prøve å redde truede plante-og 
dyrearter, hindre ødeleggelse av særegne og 

verdifulle naturområder. Dette er fortsatt 
viktige arbeidsoppgaver for NNV. Det nye er 
at NNV også er blitt en miljøvernforening i 
videste forstand hvor oppgaven er bedring av 
menneskets totale livsmiljø. Dermed har 
NNV faktisk gått inn for profylaktisk (fore
byggende) helsearbeid i videste forstand. 
Vårt moderne samfunnsmiljø har skapt man
ge nye former for helserisiko, både fysiske og 
mentale. Det er nok å nevne stikkord som 
urbanisering med dårlig bomiljø og lite men
neskevennlig nærmiljø, støyplager og for
urensning, pendlerproblemer, trafikkulyk
ker, økt stress generelt med mentale lidelser, 
alkohol- og narkotikaproblemer i kjølvan
net. 

Det er klart at mange av de miljømessige 
tiltak som må til for å forebygge sykdom og 
helseskader, og for å fremme helse og trivsel, 
det er samfunnsmessige tiltak som må vedtas 
og gjennomføres via de vanlige politiske 
organer. NNV er ikke en politisk forening, 
men en organisasjon med ideelle mål. Likevel 
kan ikke denne foreningen - og vi som er 
medlemmer av den - bare sitte på gjerdet og 
komme med generelle, prinsipielle og runde 
uttalelser. Velger vi den veien, kan vi ihvert
fall være sikre på at vi ikke får noen innflytel
se overhodet. Skal man bli hørt , må man gå 
inn i enkeltsakene, såvel på riksplan som på 
lokalplan. Alle samfunnsmessige viktige av
gjørelser i vårt lokalmiljø, såvel som på 

riksplan, er tross a lt politiske beslutninger. I 
enkeltsaker betyr dette at vi må ta politiske 
avgjørelser .» 

Det er synd, mener Helling videre, at 
NNVs standpunkt i enkeltsaker, eller kanskje 
bare i noen få saker, skal gjøre at en ikke 
melder seg inn i foreningen. Premissene for 
foreningens standpunkt i enkeltsaker er nep
pe 	 kjent nok mener Helling og anmoder 
sterkt kollegene om å bli medlem av Norges 
Naturvernforbund. 

«På grasrota!» 
I forbindelse med FNs internasjonale miljø

verndag 5. juni stod Østlandske Naturvern

forening på Karl Johan med vervestand og 

informasjonsmateriell. Resultatet var 20 nye 

medlemmer i løpet av noen korte formid

dagstimer. Dessuten i tillegg ble det solgt 

endel av ØNVs publikasjoner, og ikke minst 


. ble svært mange gjort oppmerksom på ØNVs 

og NNVs eksistens. 

Samme dag satte Rakkestad Natur og 
ungdom igang en vervekampanje. De brukte 
lokalpressen og begynte kampanjen om kvel
og den 5. Her ble resultatet hele 35 nye 
medlemmer, og premier til ververne. 

Slik kan det gjøres. Hver mann og kvinne 
(idet minste hver kretsforeningjlokallag) sin 
stand , og ut på byen/bygda med verve- og 
informasjonsmateriell ! 

Alle som vi l delta aktivt i årets medlemsverving er med 
ransen om disse hovedpremiene: 
l . 	 «Norges Dyr». Seksbindsverket om vårt lands fau 

Cappelens Forlag. 
2. «Fossestryk». Fargelitografi av Reidar Fritzvold. 
3. «Fru Pigalopp». Den tlliturvennlige fruen i tusendørsh 

fra barne-TV. Original fargetegning av Vivian Zahl Ol 
4. , 5. og 6. To seilskutebi lder. Fargereproduksjoner etter, 

Bergens Sjøfartsmuseums skutegalleri . J. M. Stenerser 
7., 8., 9. og lO. Bokpakke inneholdende Olaf Heitkøtt 

heimen». «Det var i de gode, gamle dager» (Wilses Nor 
Lindtveit og Nyquist: «På hjul i Norge». Barry C 
«Ringen sluttes». 

Sånn går du fram 
Fullstendig orientering om fremgangsmåten 
ved vervingen er å finne på midtsidene i 
«Norsk Natur» nr. I og 2 for i år. Her er 
også trykt vervekuponger som kan returneres 
portofritt. Har du ikke disse tidsskriftnum
rene, kan du gjerne sende oppgave over 
vervede medlemmer på annen måte. Skriv 
tydelig, og husk nøyaktig adresse med post
nummer. Innkassert kontingent sendes sam
tidig. Portoutgifter trekkes fra den inn
kasserte kontingenten. 

Årskontingenten for personlige medlem
mer er kr. 30,-. Husk at medlemmer som 
verves i løpet av årets tre siste måneder er 
medlemmer ut året og dessuten kommende 
år - uten å betale ny kontingent for 1976. 

Fru Pigalopp. Vivian Zahl Olsen - jarge
tegning som venter på en plass på veggen 
hos 3. premievinneren. 
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medlem sist? 


større om du også verver andre. Medlemsmassen er og 
ndets ryggrad, et stort medlemstall øker forbundets slag
ir oss økonomisk grunnlag for å gjøre mer. Derfor trenger 
:te! 

~r fortsatt riksplan, er tross alt politiske beslutninger. I 
Det nye er enkeltsaker betyr dette at vi må ta politiske 
iforening i avgjørelser.» 
bedring av Det er synd, mener Helling videre, at 
rmed har NNVs standpunkt i enkeltsaker, eller kanskje 
tisk (fore- bare i noen få saker, skal gjøre at en ikke 
forstand . melder seg inn i foreningen . Premissene for 

kapt man foreningens standpunkt i enkeltsaker er nep
fysiske og pe kjent nok mener Helling og anmoder 
kord som sterkt kollegene om å bli medlem av Norges 
~ lite men Naturvernforbund. 
:r og for
afikkulyk
le lidelser, «På grasrota !» 
i kjølvan- I forbindelse med FNs internasjonale miljø

verndag 5. juni stod Østlandske Naturvern
ljømessige forening på Karl Johan med vervestand og 
ykdom og informasjonsmateriell. Resultatet var 20 nye 
og trivsel, medlemmer i løpet av noen korte formid
må vedtas dagstimer. Dessuten i tillegg ble det solgt 

politiske endel av ØNVs publikasjoner, og ikke minst 
forening, ble svært mange gjort oppmerksom på ØNVs 

ål. Likevel og NNVs eksistens . 
vi som er Samme dag satte Rakkestad Natur og 
gjerdet og ungdom igang en vervekampanje. De brukte 
: og runde lokalpressen og begynte kampanjen om kvel

vi ihvert og den 5. Her ble resultatet hele 35 nye 
l innflytel medlemmer, og premier til ververne. 
lå man gå Slik kan det gjøres. Hver mann og kvinne 
111 som på (idet minste hver kretsforening/lokallag) sin 
fiktige av stand, og ut på byen/bygda med verve- og 

som på informasjonsmateriell ' 

Premier til alle- deg også! 


Alle som vil delta aktivt i årets medlemsverving er med i konkur
ransen om disse hovedpremiene: 
l. 	«Norges Dyr». Seksbindsverket om vårt lands fauna . J. W. 

Cappelens Forlag. 
2. 	 «Fossestryk». Fargelitografi av Reidar Fritzvold . 
3. 	 «Fru Pigalopp». Den t'i1l.turvennlige fruen i tusendørshuset, kjent 

fra barne-TV .. Original fargetegning av Vivian Zahl Olse n. 
4., 5. og 6. To seilskutebilder. Fargereproduksjoner etter originaler i 

Bergens Sjøfartsmuseums skutegalleri. J. M . Stenersens Forlag. 
7., 8., 9 . og 10. Bokpakke inneholdende Olaf Heitkøtter : «Rein

heimen». «Det var i de gode, gamle dager» (Wilses Norge-album). 
Lindtveit og Nyquist: «På hjul i Norge». Barry Commoner: 
«Ringen sluttes» . 

Sånn går du fram 
Fullstendig orientering om fremgangsmåten 
ved vervingen er å finne på midtsidene i 
«Norsk Natur» nr. I og 2 for i år. Her er 
også trykt vervekuponger som kan returneres 
poltofritt. Har du ikke disse tidsskriftnum
rene, kan du gjerne sende oppgave over 
vervede medlemmer på annen måte. Skriv 
tydelig, og husk nøyaktig adresse med post
nUlluner. Innkassert kontingent sendes sam
tidig. Portoutgifter trekkes fra den inn
kasserte kontingenten. 

Årskontingenten for personlige medlem
mer er kr. 30,-. Husk at medlemmer som 
verves i løpet av årets tre siste måneder er 
medlemmer ut året og dessuten kommende 
år - uten å betale ny kontingent for 1976. 

Fru Piga/opp. Vivian Zahl Olsen - jarge
tegning som venter på en plass på veggen 
hos 3. premievinneren. 

l. desember er altså den magiske dato. Det antall medlemmer 
du har vervet inntil da avgjør hvilken premie du får. Men ikke alle 
kan nå toppen . Derfor kan det være godt å vite at alle ververe vinner, 
selv om resultatet bare blir et! medlem' Og de som verver flere, får 
sin ekstrapremie hver gang de sender inn liste over nyvervede. Dette 
er ekstrapremiene: 

l nytt medlem: Forbundets sølvnål 
2 nye medlemmer : Forbundets gullnål 
3 nye medlt;:nuner: Plakat «Perleugle» 
4 nye medlemmer: Plakat «Perleugle» og «Rådyr» 
5 nye medIenuner: Plakat «Perleugle», «Rådyr» og «Svalestjert» 

10 	 nye medlemmer: NaturvernlIgla i keramikk. 
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FRA «NATUR OG UNGDOM»_ 

~ 

Ny NU-sekretær 
Stafetten går nå videre i NU-sekretariatet, 
og Torgeir Anda skiftes ut med S igrid 
Skå/nes , 20 år og med rotfeste i øystese, 
H ordaland. Vi vet fra fø r av at NUs loka llag 
på øystese e r hyperaktivt, og regner derfor 
med at det ikke er tilfeldig at Sigrid Skål nes 
overtar etter Anda. Skål nes har ingen spe
sielle merkesaker, men er engasjert i ressurs
spørsm~let generelt og forholdet i-Iand/ 
u-land. Vi ønsker Sigrid Skål nes lykke til. 

Sur nedbør-aksjon i 
Hamburg 
Som ledd i NNV/NUs aksjon mot sur ned
bør fra det europeiske kontinent og England, 
arrangerte NU en demonstrasjon i Hamburg 
31. juli i år. Demonstrasjonen samlet 50--60 
ungdommer fra Norge og andre land i 
Europa, og flere tusen løpesedler på tysk ble 
delt ut. Sigrid Skål nes sier til «Norsk Natur» 
at aksjonen fikk god pressedekning, med bl.a. 
et fem minutters innslag i tysk fje rnsy n. Som 
avslutning på demonstrasjonen ble borger
mesteren i Hamburg overlevert et protest
brev, som ble lovt videresendt til regjeringen 
i Bonn. NU skal arbeide videre med denne 
saken og vil arrangere et seminar om sur ned
bør til høsten samt inngå samarbeid med 
miljøvernorganisasjoner i de aktuelle land. 
Hensikten med aksjonen e r å skape en 
opinion mot den sure nedbøren. Torgeir 
Anda stod for et meget ve llykket opplegg 
av aksjonen. 

Internasjonalt årsmøte 
på Dombås 
Internatio nal Youth Federation for Environ
mental Studies and Conservation (IYF) 
Den internasjonale ungdomsorganisasjonen 
for natur- og miljøvernarbeid - hadde å rs
møte på D ombås i tiden 3. til 12. augu st. 
IYF er tilsluttet hovedorganisasjonen lUCN, 

den internasjonale naturvernorganisasjonen. 
Natur og Ungdom sto for arrangementet på 
Dombås, som hadde samlet over 50 deltagere 
fra 12 land. 

- Som på aUe å rsmøter ble flere viktige 
konkrete og prinsipielle saker behandlet, sier 
Espen Wæhle, NU-formann og medlem av 
arrangementskomiteen. Jeg nevner spesielt 
IYFs energi"program, lovgivning i for
skjelli ge land med hensyn til bruken av 
vaskemidl er, områdevern sett i forhold 
til ønskelig arealplanlegging - organisa
sjonsarbeid, herunder retningslinjer for det 
videre arbeid. Som hovedinnslag på å rs
møtet ta r vi hver gang opp et spesielt 
tema som vi behandler grundig. Denne 
gangen var temaet våtmarksområder. Emnet 
ble belyst og behandlet gjennom et 2
dagers seminar. Forelesere ved seminaret 
var bl.a. A . O. Folkestad, formann i Norsk 
Ornitologisk Forening og Knut Rom , gen. 
sekr. World Wildlife Fund i Norge. Vi fikk 
også en bred o rientering om våtmarksom
råder i andre land , bl.a. Tunis, Nederland , 
Sør-Amerika og India gjennom innlegg fra 
deltagerne . 

- Selvsagt ble Ramsar-konvensjonen gjen
nomgått og kritisert. Det var enighet om at 
konvensjonen syntes verdiløs fordi den ut
trykker muligheten for å tilsidesette opp
retelsen av verneområder «dersom nasjonale 
hensyn skulle tilsi dette». IYF vil arbeide for 
en ny konferanse som må vedta en ny og 
bedre tekst i Ramsar-konvensjonen. 

- Men våtmarksområdene skal ikke være 
glemt med dette, sier Wæhle. De enkelte 
represen tantene vil nå dra hjem og forberede 
kurs og leirer for medlemmene for å følge 
opp arbeidet med vern om våtmarker. Det er 
videre bestemt at Europarådet skal vie 1976 
til våtmarker (Våtmarksåret 1976). Her må 
naturvernorgan isasjonene komme sterkt 
med. 

Seminarets a ndre dag ble brukt til en 
ekskursjon til Fokstumyra fuglereservat - en 
inspirerende opplevelse i all teorien, fort
setter Wæhle. - Tilslutt kan nevnes at års
møtet sendte en rekke resolusjoner om våt

marker til de forskjellige lands regjeringer. 
A v konkrete saker som ble tatt opp på 

å rsmø tet bø r også nevnes sur nedbør. 
Eksped isjonssjef Erik Lykke fra Milj øvern
departementet ho ldt foredrag og fortalte om 
departementets arbeid med saken. Deltakerne 
fattet stor interesse for saken og en reso lusjon 
ble avsendt regjeringene i de europeiske la nd 
og Europarådet. 

I alt ble det avsendt 15 resolusjoner og 
3 brev fra IYFs å rsmøte som på alle mulige ' 
måter ble betegnet som vellykket. 

N y IYF-formann ble Lutz Katzschmer fra 
Vest-Tyskland. 

NU-representasjon 
i det internasjonale 
miljøvernarbeid 
Knut Are T vedl. en «gammel» traver i natur
og miljøvernarbeidet og innen Natur og 
Ungdom, ble på å rsmøtet for den inter
nasjonale miljøvernorganisasjonen for ung
dom (IYF) valgt til organisasjonens informa
sjonssekretær. 

- Hva innebærer de tte tillitsverv, Knut 
Are? 

- Mitt arbeid består først og fremst i å 
være redaktør for IYFs medlemsblad 
Taraxacum som utkommer 3 ganger i året 
foruten informasjonsarbeide generelt. Ta
raxacum har en meget stor internasjonal 
spredning, det sendes faktisk til hele 97 land 
samt til en rekke bedrifter, organisasjoner 
osv. som støtter oss økonomisk. 

Nårdetgjelder stoffu tvalgfor bladet under
streker Knut Are at T araxacum i stor grad 
vil ta opp u-Iandsproblemer, presentere 
miijøvernproblemer fra medlemslandene og 
ikke minst gi e t snitt av det arbeidet ung
dommen verden rundt gjør på dette området. 

Særlig viktig mente Tvedt det er å presen
tere ungdommens arbeid med enkeltsaker, 
aksjoner osv. som også kan tjene som for
bilde i saksbehandlingen for miljøvernung
dom verden rundt. 

•llWl me · nmg,. 

Bilen - avgud i særklasse 
Fra Erling Chr. Nitter har vi fått et inn legg 
om vår tids avgudsdyrking, myntet på vår 
materielle levestandard og i første rekke 
bilen. D a det ikke er mulig å trykke hele 
innlegget gjengir vi her deler av det: 

«Bilen er dagens avgud. Uvi lkårlig skjelver 
man en smu le når navnet nevnes - for dette er 
en såre mektig og farlig gud. Som det i gamle 
dagers avgudsdyrkelse forekom at enkelte 
guder krevde menneskeofre fo r å yte sine 
tjenester , så også her . D ette er så selvsagt og 
akseptert at man gjerne ser det offentliggjort 
omtrent slik: I 19 ... krevde bilen 475 ofre, 
eller: Ti l neste år vil bilen kreve 500 ofre. 
Likevel vi l det være en klar undervu rdering 
av denn e formidable avgud å tro at han nøyer 
seg med dette, for for hver som må o fre li vet 
på ha ns a lter (her gjerne kalt landeveien) må 
ytterligere fire tilbringe resten av livet hjelpe
løse, mens enda ti går med skader for resten 
av livet. Så de ga mle gode guder som vi i 
barneårene leste om med gru - de var nok 
rene usky ldighetene i sammenlikning.» 

Nitter skriver videre: 
«Inntil videre står bilen mer enn noe a nnet 

som et symbol på vår tidsmanglende evne til 
å foren e nyttehensyn og menneskelighet, tek
nologi og det levende livs krav på en rimelig 
måte. Dyrkelsen av Bilgud en er blitt en 
skamplett på hele vår kultur , kanskje mer enn 
selv krigene. Når det gjelder disse har man 
stundo m kunnet skylde på kamp mot under
trykkere. Med bilen er det stikk motsatt: her 
lar man undertrykkeren fritt herje og nekter 
stort sett å ta opp kampen mot den , innrøm
mer til og med kynisk at det er fordi man har 
så stor «nytte» av den. Jeg spør: Hvor lenge 
skal vi alm innelige, såkalt fornuftige mennes
ker finne oss i dette ufattelige tyranni? 

Omå~ 
Per Odd 
spørsmålet 
hva de skr 
like stort SI 
har satt s 
innlegg. 

Jeg har 
oversikt o 
Hardanger 
bokhandel 
i Hardang 
1974: 30A 
annel oppI 
ikke det ty 
hva som 
kanskje vi , 
er helt på 

Min bø 
forlaget ti l 
nyt t oppla 
ogjeg ogs! 

Økop 
Store dele 
ofte et forl 
situasjone 
denne sam 
spesielt vi 
ø kologi skt 
til o rgani s< 
foreninger 
sjon og o 
kan bli OIT 

Når det 
gipolitikk 
og loka lla 
prøve å nå 
vurdering 
stor ford e 
vasskraftu 
den ikke l 

partiet, H 
gjennom s. 
nr. 100, s 
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marker til de forskjellige lands regjeringer. 
Av konkrete saker som ble tatt opp på 

årsmøtet bør også nevnes sur nedbør. 
Ekspedisjonssjef Erik Lykke fra Miljøvern
departementet holdt foredrag og fortalte om 
departementets arbeid med saken. Deltakerne 
fattet stor interesse for saken og en resolusjon 
ble avsendt regjeringene i de europeiske land 
og Europarådet. 

I alt ble det avsendt 15 resolusjoner og 
3 brev fra lYFs årsmøte som på alle mulige 
måter ble betegnet som vellykket. 

Ny IYF-fo1111ann ble Lutz Katzschmer fra 
Vest-Tyskland. 

NU-representasjon 
i det internasjonale 
miljøvernarbeid 
KnUI Are Tvedt , en «gammel» traver i natur
og miljøvernarbeidet og innen Natur og 
Ungdom, ble på årsmøtet for den inter

•DWl me·nmg., 

Bilen - avgud i særklasse 
Fra Erling Chr. Nitter har vi fått et innlegg 
om vår tids avgudsdyrking, myntet på vår 
materielle levestandard og i første rekke 
bilen. Da det ikke er mulig å trykke hele 
innlegget gjengir vi her deler av det: 

«Bilen er dagens avgud. Uvilkårlig skjelver 
man en smu le når navnet nevnes  for dette er 
en såre mektig og farlig gud. Som det i gamle 
dagers avgudsdyrkelse forekom al enkeIle 
guder krevde menneskeofre for å yte sine 
tjenester, så også her. Dette er så selvsagt og 
akseptert at man gjerne ser det offenlliggjort 
omtrent slik: I 19 ... krevde bilen 475 ofre, 
eller: Til neste år vil bilen kreve 500 ofre. 
Likevel vil det være en klar undervurdering 

Om å sette seg inn i saken 
Per Odd Schiefloe reiser i nr. 2/75 bl. a. 
spørsmålet om hvorvidt folk setter seg inn i 
hva de skriver under på. Selv vil jeg stille et 
like stort spørsmåls tegn ved om Schiefloe selv 
har satt seg inn i saken før han skrev sitt 
innlegg. 

Jeg har også forsøkt å skaffe meg litt 
oversikt over problemet med utnyttel sen av 
Hardangervidda. Derfor har jeg gått fra 
bokhandel til bokhandel og forsøkt å få tak 
i Hardangerviddautvalgets innstilling (NOU 
1974: 30A og 30B). Svaret jeg har rått er at 
annet opplag er utsO/gl .fra forlaget. Sku lle 
ikke det tyde på at folk virkelig er opptatt av 
hva som skjer med Hardangervidda, og 
kanskje vise at NVE og andre politikere ikke 
er helt på bølgelengde med folk flest lenger? 

Min bønn til NNV må derfor bli: få 
forlaget til å sørge for at det snarest blir trykt 
nytt opplag, slik at etternølere som Schiefloe 
og jeg også kan få vårt eksemplar. 

Gudmund Bra/rud 

uansvarlig opplegg for kraftutbygging i Nor
ge (hvor en sa tja til atomkraft) og dette i 
massemedia blir fremstilt som redusert vekst, 
så er det på sin plass at NNV rykker ut med 
energi politiske helhetsvurderinger gjennom 
de partier som ønsker å satse litt på økolo
giske prinsipper. NNV må også i denne 
sammenheng prøve å bidra til at administra
sjon o. I. blir engasjert i å utrede en alternativ 
energipolitikk med sikte på forhold svis rask 
slabilisering. Konkrete og jordnære a lterna
tiver er viktige bidrag til at folk og spesielt 
politiske partier støtter opp om en slik poli
tikk. NVE har for lengst innsett delte og lar 
derfor ikke initiativ til il utrede modeller for 
en rask stabilisering av energiforbruket -
langt mindre informere om fordelene ved 
dette. De prøver i stedet å så tvil og usikker
het i folket om stabiliseringsalternativet til 
bl. a. NNV, slik at dette får dårlig politisk 
gjen nomslagskra ft. 

NNV må ta rev i sei lene og ta initiativ til et 
tverrpolitisk sammensatt energi- og informa
sjonsutvalg, som kan utarbeide materiell for 

nlegg fra nasjonale miljøvernorganisasjonen for ung av denne formidable avgud å tro at han nøyer utdeling til rolk flest. Dette vil virke sunt på 

nen gjen
dom (IYF) valgt til organisasjonens informa
sjonssekretær. 

seg med dette, for for hver som må ofre livet 
på hans alter (her gjerne kall landeveien) må Økopolitisk handling den energipoliliske debalt. 

R einert Konnes 

het om at - Hva innebærer dette tillitsverv, Knut ytterligere fire tilbringe resten av livet hjelpe Store deler av pressen, det offentlige osv. gir 

ji den ut Are? løse, mens enda ti går med skader for resten ofte et fortegnet bilde av bl. a. forurensnings

ette opp
nasjonale 
rbeide for 
en ny og 

- Mitt arbeid består først og fremst i å 
være redaktør for lYFs medlemsblad 
Taraxaewn som utkommer 3 ganger i året 
foruten info1111asjonsarbeide generelt. Ta

av livet. Så de gamle gode guder som vi i 
barneårene leste om med gru - de var nok 
rene uskyldighetene i sammen likning.» 

Nitler skriver videre: 

situasjonen i verden og hva som må gjøres i 
denne sa mmenheng. J en slik situasjon er det 
spesielt viktig at NNV prøver å fremlegge 
økologiske totalvurderinger og søker å nå ut 

NNV og energipolitikken 
Ti årganger av «Norsk Nalur» er alt komne 

ikke være 
e enkelte 
forberede 

raxacum har en meget stor internasjonal 
spredning, det sendes faktisk til hele 97 land 
samt til en rekke bedrifter, organisasjoner 
osv. som støtter oss økonomisk. 

«l nn til videre står bilen mer enn noe annel 
som et symbol på vår tidsmanglende evne til 
å forene nyttebensyn og menneskelighet, tek
nologi og det levende livs krav på en rimelig 

til organisasJoner (bl. a. partiavdelinger, fag
foreninger o. 1.) og «grasrota» med informa
sjon og oppmoding om å reagere slik at ord 
kan bli omsatt i handling. 

i bokhylla, bøker ein gled seg over. Etter to 
nummer av Il. årgang må eg dessverre vedgå 
at forventningane er mindre for neste tiå r. 
Energipolitikkken har stått i sent rum i desse 

r å følge 
er. Det er 
I vie 1976 
). Her må 
e sterkt 

Ikt til en 
'e rvat - en 
ien, fort

Ies at års
:r om våt-

Nårdet gjelderstoffutvalg for bladet under
streker Knut Are at Taraxacum i stor grad 
vil ta opp u-landsproblemer, presentere 
miljøvernproblemer fra medlemslandene og 
ikke minst gi et snitt av det arbeidet ung
dommen verden rundt gjør på dette området. 

Særlig viktig mente Tvedt det er å presen
tere ungdommens arbeid med enkeltsaker, 
aksjoner osv. som også kan tjene som for
bilde i saksbehandlingen for miljøvernung
dom verden rundt. 

måte. Dyrkelsen av Bilguden er blitt en 
skamplett på hele vår kultur, kanskje mer enn 
selv krigene. Når det gjelder disse har man 
stundom kunnet skylde på kamp mot under
trykkere. Med bilen er det stikk motsatt: her 
lar man undertrykkeren fritt herje og nekter 
stort sett å ta opp kampen mot den , innrøm
mer til og med kynisk at det er fordi man bar 
så stor «nytte» av den. Jeg spør: Hvor lenge 
skal vi alminnelige, såkalt fornuftige mennes
ker finne oss i dette ufattelige tyranni? 

N år det gjelder f. eks. den framtidige ener
gipolitikk her i landet, så mener jeg at NNV 
og lokallagene i større grad enn hittil må 
prøve å nå ut med sin energipolitiske helhets
vurdering til samfunn og folk. Det vi l være til 
stor ford el for den kommende debatt om 
vasskraftutbygging, atomkraft osv. Når nå 
den ikke økologiske koalisjonen Arbeider
partiet, Høyre, ALP, Kr.F og DNF fikk 
gjennom sin innstilling om Slortingsmelding 
nr. 100, som etter min vurdering er et svært 

nummera, og ein spør om «Norsk Natur» i 
diskusjonen om alternative former for kraft
produksjon har vore med å «veie fordeler og 
ulemper fordomsfrill mot hverandre» (<<N. 
N.» nr. 2, s. 41). Etter mi meining har ikkje 

«N. N.» gjort det. I staden har vi fått artiklar 
som heller burde ha prenta i ei viss middags
avis eller i organet for Aksjon mol atomkraft. 
«N. N.» er Norges Naturvernforbunds organ 
og den ubalanserte framstillinga av energi/ 
miljø-problema skaper mistillit til N.N.V.'s 
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stilling i denne saka. Inntrykket mitt grunnar 
seg m. a. i følgjande : 

Vi les at oljekraftverk også kan gje skade
lege utslepp, men at det fullt ut er mogeleg, 
teknisk og økonomisk, fl hindre dette. Her 
trur ein altså på teknikken ILiknande forsik 
ringar frå kjernekrafthald når det gjeld radio
aktivt utslepp og avfa ll blir anten underslått 
eller ikkje festa lit til. I staden les vi om eit 
planlagt propagandafel ttog for kjernekraft i 
USA. Ein spør seg: kva har dette siste med 
norsk natur å gjere, er det ikkje heller eit ledd 
i aksjonen mot atomkraft? Vidare får vi vite 
at 116 arbeidarar i kanadiske ura ngruver har 
døydd av kreft sidan 1955. Ville det ikkje vere 
meir nærliggande å fortelja oss kor mange 
som har mist livet under oljeleiting i Nord
sjøen? Og har vi i det heile fått vite kvar det 
svenske naturvernforbundet står i energide
batten? Ved lesingav «NN» får e in mistanke 
om at N.N.V . har hatt ei prinsipiell haldning 

mot kjernekraft før ein har teke fatt på 
utgreiinga. Skal ein då tru forbundet sine 
ekspertar når dei åtvarar mot utslepp frå 
kjernekraftverk? I Aftenposten (30. april 
1975) skriv dr. med. Finn Devik at det ikkje 
er urimeleg å tru at helserisikoen frå kol- og 
oljefyrte kraftverk er langt høgre, og at 
kunnskapen vår er svært mangelfull for ska 
dene ved denne kraftproduksjonsforma i 
motsetning til for kjernekraft. I «Dag og Tid» 
(25. april 1975) seier Per Oftedal , professor 
genetikk, at han aldri trur vi kjem dit at vi kan 
påvise ei generell auka belastning av genetisk 
karakter p. g. a. radioaktivt utslepp frå kjer
nekraftverk. Er så desse som verkeleg er 
ekspertar blitt spurde? T ruleg ikkje. 

N.N.V. si haldning har sikkert med verka 
til at Industrikomiteen si tilråd ing om føre
bels stans i planlegginga av kjernekraftverk. 
Alt dagen etter at tilråd inga kom seier Vass
dragsvesenet til pressa at eit oljefyrt kraftverk 

difor bør byggast ved Oslofjorden innan 
1984. Same dag les vi dessutan om massedød 
av fisk på Sørlandet når snøsmel ti nga set inn. 
Dette sti ll er alternative i relieff: prisen fot å 
sleppe kjernekraft vil bli meir sur nedbør med 
fiskedød og mogelege helsemessige følgjer, 
større press om utbygging av vassdraga, 
kraftliner frå Karmøy til Austlandet osv. 
Dette bør «N. N.» fortelje oss og dette bør 
N.N.V.'s talsmenn ha klart for seg. Vi ø nsker 
ikkjeat N.N.V. gjer ei kuvending til fordel for 
kjernekraft, men at det fordomsfritt går med i 
Stortinget sitt planlagte utreiingsarbeid om 
energiforsyninga i framtida. 

Eg har tidl egare drive med verving av nye 
medlemmer for N.N.V., men eg og f1eire med 
meg tek no ei tenkepause i påvente av nye 
signal frå forbundet og «Norsk NatUr». . 

Tormod Rist e 

-+Svar til Riste 

Av Norges Naturvernforbunds energiutred

ning «Energi, miljø og samfunn», går det 

fram at atomkraft reiser tre store problemer 

som stort sett ligger langt utenfor atomkraft 

ekspertenes kontroll: 

- det høyaktive radioaktive avfallet som må 


holdes strengt atskilt fra alt liv i tusener av 
år 

- faren for spredning av strategisk bombe
materiale, særlig plutonium 

- risikoen for reaktorulykker. 
Dette er bakgrunnen for forbundets mot

stand mot atomkraft. De ekspertuttalelsene 
fra medisinsk og genetisk hold som inn
senderen påberoper seg, er faktisk ikke i strid 
med forbundets syn. Det er ikke rutineut
slippene som skremmer. Tvert i mot hevder 
vi i vår energiutredning at rutineutslipp fra 
atomkraftverk gir mindre miljøulemper enn 
urenset utslipp fra oljefyrte kraftverk. 

Ellers kan man ikke diskutere forbundets 

syn på en 
for seg at 
konkret p 
og sparet: 
energiforl 
1990. De 
avstand f 
formene . 

Viviln 
taren, og 
samfunn» 

li 

ka 

for d 

NOE Å HA PÅ VEGGEN? 
Naturvernforbundets fargefotoplakater i format c~«RUGGEN» VENTER P ÅDITT SVAR! 
og den siste, «Fjellbakkestjerne» (se omslagets bakher hos oss. En praktbjørn, laget av E. Struksnes, i rød terrakotta 

Gi «Ruggen» et sted å være! Forfulgt som den er landet rundt - med målene: 21 cm fra snute til halestump og 12 cm fra isse til fot. 
tiltross for all verdens fredning, har den søkt tilflukt i flokkevis Hjelp den til rette for kr. 300,-. 

124 



~ 

e fa tt på 
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(30. april 
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re, og at 
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p frå kjer
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difor bør byggast ved Oslo fj orden innan 
1984. Same dag les vi dessutan om massedød 
av fi sk på Sørlandet når snøsmeltinga set inn. 
Dette stiller a lternative i relieff : prisen fo t å 
sleppe kjernekraft vil bli meir sur nedbør med 
fiskedød og mogelege helsemessige følgjer, 
større press om utbygging av vassd raga, 
kraftliner frå Karmøy til Austlandet osv. 
Dette bør «N. N.» fortelje oss og dette bør 
N.N.V. 's talsmenn ba klart for seg. Vi ønsker 
ikkje at N. N.V. gjer ei kuvending til fordel for 
kjernekraft, men at det fordomsfritt går med i 
Stortinget sitt planlagte utreiingsarbeid om 
energiforsyninga i framtida . 

Eg har tidlegare drive med verving av nye 
medlemmer for N .N .V., men eg og fl eire med 
meg tek no ei tenkepause i påvente av nye 
signal frå forbundet og «Norsk Na tu r». . 

Tormod Risl e 

.-.Svar til Riste 

s. En praktbjørn, lage t av E. Struksnes, i rød terrakotta 
1e: 21 cm fra snute til balestump og 12 cm fra isse til fot. 
ti l rette fo r kr. 300,- . 

A v Norges Naturvernfo rbunds energiutred

ning «Energi , miljø og samfunn», går det 

fram a t atomkraft reiser tre store problemer 

som stort sett ligger langt utenfor atomkraft 

ekspertenes kontroll : 

- det høyaktive radioaktive avfallet som må 


boldes strengt atskilt fra alt li v i tusener av 
år 

- faren for spredning av strategisk bombe
materiale, særl ig plutonium 

- risikoen for reaktorulykker. 
Dette er bakgrunnen for forbundets mot

stand mot atomkraft. De ekspertuttalelsene 
fra medisinsk og genetisk bold som inn
senderen påberoper seg, er faktisk ikke i st rid 
med forbundets syn. Det er ikke rutineut
slippene som skremmer. Tvert i mot hevder 
vi i vår energiutredning at rutineutslipp fra 
a tomkraftverk gir mindre miljøulemper enn 
u renset u tsli pp fra oljefyrte kraftverk. 

Ellers kan man ikke diskutere forbundets 

syn på energiproblemene uten å ha det klart 
for seg at vi i vår utredning legger fram et 
konkret program, basert på rasjonaliseri ngs
og sparetiltak , for nedtrapping av veksten i 
energiforbruket med sikte på stabi lisering i 
1990. Dette gir oss enda en grunn til å ta 
avs ta nd fra de mest miljøskadelige energi
formene . Vi trenger dem ikke. 

Vi vi l nøye oss med denne korte kommen
taren, og ellers henvise til «Energi, miljø og 
samfunn». 

Red. 

Natur- ~ 
kalenderen 
for den som tenker på 1976! 

Miljøleksikon 


• 	 1200 oppslagsord 
• 	 Oversikt over organisa

sjoner og lovverk 
• 	 250 greske og latinske 

ord og stavelser 

a~lsenNKI & 
NORGES 
NATURVERNFORBUND VI 

NOE Å HA PÅ VEGGEN? 

Na turvernforbundets fargefotopla kater i format ca. 65 x 95 cm. Mo tiver «Perleugle», «Rådyr», «Sva lestjert» 
og den siste , «Fjellbakkestjerne» (se omslagets bakside) . Pris pr. stk . kr. 17,- . 
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det nye årets månedskalender 

utgitt av Norges Naturvernforbund. 


• 	 13 gnistrende fargefotos fra norsk natur. 
• 	 Totalformat (med kalendarium) 30 x 40 cm, 


bi ldeformat 30 x 30 cm. 

• 	 Bildetekster på norsk og engelsk. 
• 	 Noen bedre julehilsen til venner i inn- og utl and? Ett år 

i norsk natur for kr. 28,-, og samtidig støtter du natu r
vernarbeidet. 

• 	 Leveres i solid kartong som sikrer at kalenderen kommer 
helskinnet fram - hvor som helst på kloden . 

• 	 Bruk gjerne bestillingskupongen på nest siste side. 

Bestillingskupong 

NB! Hvis du nødig vil klippe i tidskriftet, blir vi minst I 


på annen måte! 


Til Norges Naturve rnfo rbund, Postboks 8268 h 

Pos tg iro nr. 9460. - Bankgi ro nr. 60' 


Jeg bestiller med dette: 

eks. «Naturkalenderen 1976» il kr. 28 

eks. Prospek tkortserie «Nasjonalparken) 


eks. p lakat «Fjellbakkestje rne» il kr. 17 


eks. plakat «Svalestjert» it kr. 17 


eks. p laka t «Perleugle» it kr. 17 


eks. plakat «Rådyrkalv» ,\ kr. 17 


ek s. «Bjørn i keramikk» it kr. 300 


eks. «Ugle i keramikk» it kr. 55 


eks. «Energi, milj ø og samfun",) il kr. 20 


ek s. «Alternativ til vannkraft» il kr. 10 


eks. M . Segnestam : «Den fø rste naturboka» 


il kr.· 10 


eks. P. Skoog: «Øko logi» å kr. 15 


eks. Ø. Dalland : «Finnmarksvidda 
for hvem?» il kr. 12 


B. Berntsen: «Litteratur om natur» ,\ kr. 16 


eks. O. Skre: «Sur nedbør» å kr. 13 


eks. A.-J. Jansen: «H vem gjør hva i na 


mi ljøve rnet» å kr. 72 


sett il 4 stk. klebemerker (st ickers) «Du sl 


il kr. 10 pr. sett 


eks. medlemsnål i sø lv il kr. 5 


eks. med lemsnå l i gu ll it kr. 15 


eks. «Mi lj ø leksiko n» il kr. 32 

NB I Send ikke forskuddsbetaling ved bestilling av «Mi 


Navn: 

Adresse: 

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


Det samlede beløp kr. . . sendes ved lagt 

bankgiro/postgiro/postanvisning (stryk det som ikke pa 
Bes sendt i oppkrav. NB I Ved oppkravsbest illing kOlllrr 
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d. 

natur. 
O x 40 cm, 

Inn og utland? Ett år 
mtidig støtter du natur

r at kalenderen kommer 

på kloden. 

på nest siste side. 


Bestillingskupong 

NB! Hvis du nødig vil klippe i tidskriftet, 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 . «Naturkalenderen 1976» il kr. 28 tils. 
eks. Prospektkortserie «Nasjonalparker» ,l kr 12 tils. 

eks. plakat «Fjellbakkestjerne» il kr. 17 lils. kr. 

eks. plakat «Sva lestjert» il kr. 17 tils. kr. 
eks. plaka t «Pedeugle» il kr. 17 tils. kr. 
eks. pla kat «Rådyrkalv» ,l kr. 17 tils . kr. 
eks. «Bjørn i keramikk» it kr. 300 ti Is. kr. 
eks. «Ugle i keramik k» ~I kr. 55 tils. kr. 

eks. «Energi , miljø og samfunn » il kr 20 tils. kr. 
eks. «A lternativ til vannkraft» il kr. 10 tils. kr. 
eks. M. Segnestam : «Den første naturboka» 

il kr.' 10 (ils. kr. 

eks. P. Skoog: «0kologi» il kr. 15 ti Is. kr. 

eks. 0. Dalland : «Finnmarksvidda 

for hvem ?» il kr. 12 tils. kr. 


B. Berntsen: «Litteratur om natur» ~ kr. 16 tils. kr. 


eks. O. Skre: «Sur nedbør» ,l kr. 13 tils . kr. 

eks. A.-l. Janse n : «Hvem gjør hva i nat ur- og 


miljøvernet» it kr 72 (ils. kr. 


sett il 4 stk. klebemerker (stickers) «Du slette tid» 


il kr. 10 pr. sett (ils. kr. 


eks. medlemsnå l i sølv il kr. 5 ti Is. kr. 


eks. medlemsnå l i gull il kr. 15 (ils . kr. 


eks. «Miljøleksikon» it kr. 32 
NB! Send ikke forskuddsbetaling ved bestilling av «Miljø leksikoIl»I 

Navn: 

Adresse: 

Poststed: 

Det samlede beløp kr. sendes vedlagt i sjekk/sendes samtidig pr. 
bankgiro/postgiro/ posta nvisning (stryk del som ikke passer). 

Bes sendt i oppkrav. NBI Ved oppkravsbest illing kommer po rto i tillegg. 

ENDA MER AInni LESE FRA 
NATURVERNFORBUNDET 

KI LDE N TIL KILDENE 
I NATURVE RNET 
«Litteratur om natur» er det selvskrevne 
hjelpemidlet for alle som vil skaffe seg 
en allsidig orientering om natur- og miljø
vernproblemene - som lærere, foredrags 
holdere og artikkelforfattere. Bibliografien 
gir en kort karakteristikk av hver enkelt 
bok, og er altså mer enn en snau bokliste . 

Bredo Berntsen : «Litteratur om 
natur» . 96 sider. Format A5. Pris 
kr. 16,- . 

FINNMARKSVIDDA I FARE 
«Finnmarksvidda - for hvem?» gjør rede 
for planene om krahutbygging og for de 
problemene som knytter seg til dette 
unike naturområdets fremtid. En brenn 
aktuell bok om et brennaktuelt tema. 
Illustrert med fotos og kart. 

Øystein Dalland : «Finnmarksvidda 
for hvem?» 48 sider. Format A5. 
Pris kr. 12,-. 

DET REGNER FORTSAIT 
SVOVEl ... 

og veien til løsning er at det reises 
en opinion. Men opinionen må bygge på 
viten - og her kommer anledningen til 
å orientere seg om problemene i for
bindelse med sur nedbør, om årsaker og 
virkninger. 

Oddvar Skre : «Sur nedbør. Arsaker 
og verknaden>. 50 sider. Format A5. 
Pris kr. 13,-. 

HVEM GJØR HVA? 
HER ER SVARET! 
I «Hvem gjør hva i natur- og miljø
vernet l»~ 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 gjør hva i 
natur- og miljøvernet?» 252 sider. 
Format A4. P ris k r. 72,-. 
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Nasjonalparker i Norge 
NASJONALPARKER I NORGE 
nå som prospektkortserie fra NNV 
Ni perler på rekke og rad som oppmuntrer til flittig skrivevirksomhet 
i høst , til jul - og året rundt! Serien omfatter nasjonalparkene Øvre 
Dividal, Ånderdalen, Rago, Børgefjell, Dovrefjell, Rondane, Femunds

Vassfarbjørnen 
nå (bare) i keramikk? 

Vår ugle i keramikk er i ferd med å 
bli Norges mest solgte fugl - og vi 
forfølger nå suksessen med en bjørn 
i samme materiale - også den utført 
av Eivind Struksnes. Antallet er be
grenset og prisen er kr. 300,- . 

låtur ø 
'ka·lenderen 
1978 

Tenk fremover 
- kjøp den nå!! 

Pris kr. 28,-. 

Blomster på veggen? 
Fjellbakkestjerne er motivet på vår 
nye plakat. En glede i hverdagen, 
og en påminnelse om fjellets ver
dier. 
Kjøp den for kr. 17,- . 

BESTILLINGS
KUPONG 

PÅ NEST SISTE 
SIDE 

marka, Gutulia og Ormtjernkampen. 
Hele serien (ni kort) kr. 12,-. (Selges ikke enkeltvis) 


