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Engan ny formann 
Hans J. Engan, Tynset, ble på represen
tantskapsmøtet i juni valgt til ny styre
formann i Norges Naturvernforbund 
etter Ragnhild Sundby, som etter ved
tektene ikke kunne gjenvelges. 

Tenk organisasjon! 
Organisasjonsstoff er ikke høyt prioritert 
blant våre medlemmer, i følge en me
ningsmåling om «Norsk Natum. 

Dette er interessant, men også beten
kelig, - og kansje også avslørende. 

Våre medlemmer er utmerkede men
nesker på så mange måter, men jeg tror 
de kunne være bedre «organisasjons
folk» enn de er. Kanskje er det selve 
interesseområdet som spiller en rolle? 
Selv om naturen i seg selv bygger på 
fullkommen «organisasjon», så er vår 
form for virksomhet i den oftest basert 
på individualitet og individuell opplevel
se. - Så tar man kanskje med seg denne 
innstillingen over til andre virksomheter? 

Likevel, vi lever i et «organisasjons
samfunn», hvor de forskjellige interesse
gmpper kun kan få gehør ved å samle 
heftene, ved å fremme sine synspunkter 
gjennom en organisasjon. 

Norges Naturvernforbund er vår or
ganisasjon. Den er selve arbeidsredska

pet når vi ønsker å ta vare på de verdier 
vi er satt til å forvalte! 

Men en organisasjon er en ømtålig 
organisme, som ikke er garantert noe 
evig liv, og som må pleies nøye hvis den 
skal fungere. Og organisasjonspleie betyr 
at medlemmene har organisasjonens ve 
og vel i tankene, ved sin daglige virk
somhet, ved samtaler med folk, ved skri
ving i pressen, ved å bmke organisasjo
nen i saker de vil ha fremmet. bet betyr 
også at medlemmene deltar når det gjel
der tiltak som skal styrke organisasjo
nen, f.eks . ved verveaksjoner. 

Enhet gjør sterk, - også på våre 
interesseområder. Jeg håper medlemme
ne skjønner dette, - og handler deret
ter! 

-------------------------------------------------------------~ 
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Sigv. Normann-Hanssen 
æresmedlem 
På representantskapsmøtet i juni ble Sig
vald Normann-Hanssen utnevnt til æres
medlem i Norges Naturvernforbund. 
Sigvald Normann-Hanssen har gjort en 
enestående innsats for naturvernet både 
nord og sør i landet - først bl.a. som 
formann i Finnmark Naturvern og Sør
varanger Naturvern i 12 år, senere i 
Aust-Agder Naturvern i 4 år, inntil han 
på grunn av sviktende helse måtte trekke 
seg fra vervet i år. I Finnmark sto ban 
bl.a. i spissen for arbeidet med å føre 
nasjonalparktanken fram, noe som har 
resultert i at fylket nå har tre nasjonal
parker. Vi gratulerer Sigvald Normann
Hanssen med et velfortjent æresmed
lemsskap. Vi vet at det henger høyt! 

Fram for Norges 
Naturvernforbund 
Forbundets nye formann Hans 1. Engan 
uttalte til Nationen 24. juni i forbindelse 
med høstens vervekampanje: 

« - NNV er en privat opinionsdan
nende organisasjon som i stor grad 
må være selvfinansierende. Medlems

De små store sakene 

En dag er treet utenfor stuedøren din borte. Det er ingen katastrofe. Du lever 
videre - omtrent som før. Men du er blitt litt fattigere . 

Treet som ble borte - uten at noen spurte deg . - er bare et lite ledd i den 
store forandringen, den som går sin gang, stadig og ubønnhørlig, nesten 
umerkelig fra dag til dag. 

Hvert enkelt ledd i denne forandringen er lite. Du tåler det. Du tåler det ene 
slaget i dag, det andre i morgen, fordi slagene hver for seg bare gjør litt vondt. 
Og kanskje tenker du ikke over at summen av det hele er en storstilt vold mot 
alt det du har moralsk rett til å kalle ditt. 

Samlet og på litt lengere sikt vil alle de små inngrepene, alle de fiffige 
teknokratløsningene på det moderne menneskesamfunnets praktiske proble
mer, bety en total omveltning av ditt eget miljø. Dette innebærer at ingen 
naturvernsak er for liten. Små naturvernsaker eksisterer ikke, fordi man i 
naturvernarbeidet hele tiden må ha summen i sikte den samlede virkningen 
av små og store manipulasjoner. 

En annen sak er det at Naturvernforbundet i dag ikke kan kjempe aktivt for 
det treet du ikke eier, men som du regner som ditt. Men det skyldes ikke 
mangel på vilje. Det skyldes at situasjonen tvinger oss til å prioritere og 
konsentrere arbeidet til områder der truselen er mest åpenbar og akutt. I 
kampen mot teknokratenes og vekstpolitikernes jublende erobring av Vass
drags-Norge kan ingen ting utsettes til i morgen. 

Dette har med noe så trivielt som arbeidskapasitet å gjøre. Og arbeidskapa
siteten er proposjonal med medlemstallet. Stort medlemstall betyr kanskje 

•først og fremst moralsk styrke. Men det betyr også økonomisk styrke. Og det 
betyr at vi kan arbeide mer med alt som er naturvern - ikke minst med de 
tilsynelatende små fremstøtene som alene ikke endrer verdensbildet, men som 
rammer deg i første omgang, og som er en del aven utvikling som til slutt vil 
gjøre deg til en frernrned der du hører hjenune. 

Når Norges Naturvernforbund denne høsten setter i gang en vervekampan
je, er det bl.a. i håp om at vi i alle distrikter, i bygd og by og i de fjerneste 
avkrokene, skal bli mange nok til å yte motstand. Trollet som tramper på 
naturen skal ikke føle seg trygg noe sted. Jo flere du verver, jo nærmere er vi 
det målet. 

tallet betyr derfor svært mye for den 
arbeidskapasitet vi kan klare å holde. 
Bevilgningene fra det offentlige er 
dessverre alt for små, og økt medlems
tall vil derfor gi en langt mer slag
kraftig organisasjon. Videre betyr en 
utbygging mye når det gjelder gehø
ret for vårt syn hos myndighetene. Vi 
er et talerør for almenheten og har 
også fått klagerett overfor departe
mentene fordi vi representerer mange. 
Selvet passivt medlemsskap kan bety 
en aktiv naturverninnsats i så måte. 
Som vanlig har vi tenkt å drive ver
vingsaksjonen gjennom våre 19 fylkes
lag og ungdomsorganisasjonen. Inn

tektene av aksjonen det første året 
skal i sin helhet gå til fylkes- og 
lokallagene for å styrke arbeidet der.» 

I likhet med Engan må vi understreke 
betydningen av økt medlemstall. 

Representantskapet vedtok i år at det 
fram til neste representantskapsmøte 
skal satses særlig sterkt på energispørs
mål. 

Vi er inne i en skjebnetime når det 
gjelder de store og verneverdige vassdra
gene våre. For å møte de kommende 
arbeidsoppgavene trenger vi å ruste kraf
tig opp, og dette skal gjøres un(jer hø
stens vervekampanje: 

«KAMPANJE - 78» 

IS. oktober - 1. november 


En sterk vekst i medlemstallet vil både 
bedre økonomien og gi grunnlag for 
enda flere lokallag. 

La oss slå ring om vassdragsnaturen 
fra Tovdalsvassdraget i sør til Alta-vass
draget i nord. 

Som enkeltmedlem ber vi deg være 
positiv til henvendelse fra din fylkesfore
ning om å delta i «Kampanje -78». Mye 
vil avhenge av din bistand. 

På forhånd takk! 
Per Flatberg 

gen.sekr. 
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Lundefugl. Foto Hans A. Støen. 

Sjøfuglene på Svalbard 

IKKE BARE TIL PYNT 

AV ERLING SENSTAD 

«Det tilkommer Norge å håndheve, tref
fe eller fastsette passende forholdsregler 
til å sikre bevarelsen og - om nødven
dig - gjenopprettelsen av dyre- og plan
telivet innen de nevnte områder.» 

Dette sitat fra Svalbardtraktatens ar
tikkel 2, viser at Norge har en klar 
folkerettslig forpliktelse til å ivareta na
turgrunnlaget på Svalbard øyene. Det er 
følgelig viktig at man i takt med den 
økende industrielle interesse for nor
dområdene, også arbeider for å klarlegge 
de økologiske særegenheter de arktiske 
økosystemer fungerer etter. Bare slik 
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kan man kanskje ha et berettiget håp om 
å unngå kollisjoner mellom den aktivitet 
som vår energihungrige sivilisasjon vil 
framtvinge, og de biologiske systemer 
man naturlig finner på øyene. 

Det er i denne sammenheng viktig å 
forsøke å forstå de funksjonelle sam
menhenger i økosystemet. Først da kan 
man virkelig vurdere de biologiske kon
sekvenser av inngrep i naturen. Sjøfugle
ne i Arktis har også en funksjon, utover 
det å oppfylle menneskets behov for 
skjønnhet. Sjøfuglenes betydning på 
Svalbard er i stor grad knyttet til de 

store konsentrasjoner man finner av det
te faunaelement. I figur 1 er de viktigste 
områdene angitt. 

Fuglefjellets funksjon 1 

økosystemet 
Et karakteristisk økologisk særtrekk for 
de arktiske øyer er den betydning kon
taktflaten mellom de høytproduserende 
marinbio toper og de karrige landområ
der har for utformingen av livet på land 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
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skal søke å kvantifisere hva sjøfuglkolo st. fluer pr. m2 (Neolaria prominens). 
nienbetyr som næringsgrunnlag for rov Dessuten finner man her et yrende liv av 
dyr, åtselsetere og insektsspisere, samt spretthaler, midd, leddmark og rund
beregne hvilke mengder næringsstoffer mark. Med disse data i minne, samtidig 
som kommer landområdenes produk som man vet at det totale antall sjøfugler 
sjon rlgode. i Svalbardområdet er mellom 1,2 og 12 

På Svalbard er det i regi av prosjektet millioner par, kan man selv filosofere litt 
Mennesket og Biosfæren gjort en liten over hva som egentlig foregår av tran
undersøkelse over disse forhold. Det re sport av stoff og energi fra hav til land 
fererte eksempel er et lite fuglefjell be via sjøfuglene. Man ser da hvilken «sub
stående av ca. 750 voksne fugler. Derav sidie» dette må representere for utviklin
ca. 210 par hekkende krykkjer og 16 par gen av mere komplekse fødekjeder i det 
hekkende polarlomvi. Her har man be ellers så karrige arktiske landskap. 
regnet at fuglene i løpet av sommerse Denne tankerekke fører videre til at 
songen frakter inn ca. 670 kg næringsdyr det med hensyn til de arktiske øyer ikke 
fra sjøen som de tilbyr årsungene. Samti kan opprettholdes noe logisk og klart 
dig faller det totalt ca. 3850 kg ekskre skille mellom de marine og de terrestri
menter tett rundt kolonien. Dette repre ske miljøer. Sjøfuglene blir et sentralt 
senterer 370 kg organisk carbon, 26 kg bindeledd mellom de to miljøer. Også 
Ca, 45 kg N, 18 kg P, 12 kg K og Il kg fra denne synsvinkel må man vurdere 
Mg. miljøfiendtlige forhold som oljeuhell og 

Videre har man målt at det produ spredning av gifter i naturen. Sjøfuglene 
seres ca. 90 kg årsunger. I guanoen er i begge tilfeller i Arktis av de mest 
under fuglekolonien klekkes det ca. 1000 sannsynlige ofre! 

Fig. l 
Kart over Svalbardøyene, untatt Bjørnøya. De 
viktigste områdene der store sjøfuglkolonier fins 
er angitt. 
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(terrestrisk). Sjøfuglene er vel den viktig
ste av naturens egne transportmekanis
mer for stoff og energi fra sjø til land. 
Når, man ser hvordan fuglefjellene ligger 
som' en oase av livsutfoldelse i skarp 
kontrast til den karrige tundra, forstår 
man at her er en viktig økologisk prosess 
i funksjon . 

Fuglefjell etableres ofte der kalde og 
varme havstrømmer møtes. Lokalt kan 
slike forhold oppstå foran isbreer som 
kalver i sjøen. Her føres næringsstoffene 
opp fra de marine sedimenter til den 
produktive sone øverst i vannmassene. 
Dette medfører en sterk «oppblom
string» av planteplankton, som igjen fø
rer til en øket bestand av dyreplankton 
og småfisk. Særlig blir slekten Ca/anus, 
og det viktige næringsdyret Thysanoessa 
inermis vanlige. I dette matfatet tar så 
alkekonge, krykkje, havhest, polarlomvi, 
alke, lunde og teist for seg. 

Næringsstoffer som nitrogen, fosfor 
og kaliwn blir derved bokstavelig talt 
fløyet tilbake til land, og spredt via fug
lenes ekskrementer. I det terrestriske sy
stem er denne gjødseleffekten grunnlaget 
for at en irrgrønn og frodig vegetasjon 
dannes rundt sjøfuglkolonien. dette viser 
at tilgang på næringsstoffer som nitrogen 
og fosfor er en viktig begrensende økolo
gisk faktor på de arktiske øyer, på linje 
med temperatur og fuktighet. Plantepro
duksjonen vil enten bli beitet av rein, 
eller plantene dør, forråtner, og nærings
stoffene frigis for neste års plantepro
duksjon. Næringsstoffene kan og bli of
fer for errosjon og føres da tilbake til 
sjøen. 

De biologiske forhold som er knyttet 
til denne biogeokjemiske funksjon, er at 
sjøfuglene føder opp sine årsunger. De
ler av ungeproduksjonen er igjen næring 
for polannåke og polarrev. Samtidig 
dannes det en rik guano under fuglefjel
lene der et yrende invertebratliv utfolder 
seg. Dette blir næringsgrunnlag for in
sektsspisere som snøspurv, fjæreplytt og 
steinvender. Sjøfuglkolonier fører altså 
til mange ringvirkninger, og de prosesser 
som her finner sted er av direkte betyd
ning for de mere terrestriske livsformer. 

Transport til og fra fug
lefjellet 
De ovenfor beskrevne generelle sam
menhenger i naturen er nokså iøyenfal
lende, mere kompliserte blir det når man 
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Hvalenes skjebnetime 

UTRYDDELSESKRIG MED 
NORGE SOM.STØTTESPILLER 

AV KAI CURRY-LINDAHL 


Siden 1946 har International Whaling 
commision (Den internasjonale hval
fangstkommisjonen - IWC) hatt ansva
ret for kontroll med og regulering av 
hvalfangsten på verdenshavene. Dette 
burde også innebære ansvar for hvalene. 
Til tross for at den vesentligste hensikten 
med hvalkonvensjonen av 1946, der 
IWC inngår som et utøvende organ, er å 
beskytte hvalbestandene mot fortsatt 
overbeskatning og så raskt som mulig å 
prøve å få den sterkt medtatte hvalpopu
lasjonen opp på optimalt nivå, har IWC 
i praksis gjort det motsatte. Tross stadi
ge advarsler har IWC aktivt bidratt til 
en nær total utplyndring av de gjenleven
de store bardehvaler. Den ene arten etter 
den andre er drevet til randen av utryd
delse. Da det etter vedvarende rovdrift 

ikke lenger var økonomisk lønnsomt å 
drive fangst på disse artene, innførte 
IWC fredning og mente dermed å ha vist 
naturvernforståelse. Deretter ble fang
sten konsentrerte om neste større hva
lart, inntil også den var brakt ned til et 
bestandsnivå som gjorde fangsten ulønn
som - osv. 

IWC - totalt feilgrep 
På bakgrunn av sine statutter er IWC 

et totalt feilgrep. Man bryter den kon
vensjonen som skulle regulere organisa
sjonens virksomhet. Man ignorerer FNs 
entydige og gjentatte rekommandasjo
ner. Man gir en god dag i de anbefalin
ger og resolusjoner som mellomstatlige 
og andre internasjonale naturvernorga
nisasjoner og en mengde vitenskaps

menn med stadig større styrke har rettet 
til IWC i løpet av de siste 10-15 årene. 
Man tillater noen få medlemsstater på 
egoistisk grunnlag å øde en global natur
ressurs, produsert av åpne havet og der
for alle nasjoners felles eiendom. 

Det mest oppsiktsvekkende med 
IWCs destruktive virksomhet og organi
sasjonens motarbeideise av sine egne 
regler, er at denne kyniske policy er 
påtvunget kommisjonen av noen få 
medlemsstater, først og fremst Japan og 
Sovjetunionen, med god hjelp av Norge, 
Danmar, Island og Sør-Afrika, av og til 
også av Australia og Panama. Mot den
ne gruppen står i første rekke USA og 
Mexico, som siden 1972 har gått inn for 
totalfredning av hvaler. Fra første stund 
ble fredningstanken støttet av Argentina 
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og Storbritannia, senere også av Frank
rike, Nederland og New Zealand. På 
naturvernsiden finner vi også Brasil og 
Canada. 

Opprørende hestehandel 

Dette innebærer at majoriteten i IWC 
er for øyeblikkelig vern av hvalene. Men 
alle beslutninger i kommisjonen må fat
tes med 3/4 flertall. Dette medfører at de 
statene som går inn for fangst blokkerer 
alle beslutninger om fredning av de arter 
som de mener at det fortsatt lar seg gjøre 
å drive lønnsom fangst på. Denne situa
sjonen fører hvert år til en opprørende 
hestehandel om fangstkvoter. I denne 
hestehandelen får Japan og Sovjetunio
nen god hjelp av i første rekke Norge, 
Danmark og Island. Selvfølgelig kan de 
statene som er innstilt på vern også 
blokkere de foreslåtte fangstkvotene. 
Men her kommer kvoteforslagene fra 
IWCs vitenskapelige komite med i spil
let, ettersom man i senere år har vært 
enige om at man skal prøve å følge 
denne komiteens rekommandasjoner. 
Og også her foregår en slags kjøpslåing 
om kvoter, der de eksploaterende state
nes vitenskapsmenn ofte begrunner sine 
forslag mer på gjetninger og ønsketenk
ning enn på fakta. Altfor ofte legges det 
ikke fram hverken bevis eller overbevi
sende teoretiske argumenter. Noen stater 
foreslår, under dekke av vitenskap, kvo
ter som senere viser seg å stemme med 
hva de respektive landenes hvaLfangstin
dustri mener er nødvendig av hensyn til 
lønnsomheten. I mange år har det vært 
klart at land som har en hvalfangstflåte 
fortsatt ønsker å avlive et så stort antall . 
hvaler som mulig, uten hensyn hverken 
til bestandens størrelse eller til biologiske 
og økologiske konsekvenser. Disse lan
denes uansvarlige argumentasjon har 
dessverre undertrykket eller nøytralisert 
de forsiktige, men realistiske vurderinger 
som flere vitenskapsmenn har fremholdt 
innen IWC. Resultatet av denne ulykke
lige politikken er den tragiske tilbake
gangen som blir mer tydelig for hvert år, 
og som rammer stadig flere arter. 

«Vitenskap» i gåseøyne 

I dette uverdige og nedslående spillet 
om raskt minkende hvalbestander prø
ver FNs miljøvernorganisasjon (UNEP) 

og FAO, som deltar i IWCs møter uten 
stemmerett og i IWCs vitenskapelige ko
mite som «vitenskapelige rådgivere», å 
få disse organene til å fatte sine beslut
ninger på grunnlag av sikre fakta. Men 
dette har hittil ikke lykkes, til tross for at 
UNEP og FAO har merkert sine stand
punkter og tatt kraftig avstand fra rwcs 
og den vitenskapelige komiteens arbeids
måte og mangel på ansvar. 

Hvor virkelighetsfremmede de årlige 
fastsatte fangstkvotene i realiteten er, 
fremgår med all tydelighet av det faktum 
at de ikke blir oppfylIt tross stadig mer 
intens fanstvirksomhet og tross stadig 
mer avanserte metoder som bl.a. inne
bærer at jakten på hvalene nå blir drevet 
døgnet rundt. 

Langsom formering 

Fordi hvalene forplanter seg så langs
omt, er de også ømfintlige for overbe
skatning. Av samme grunn tar det også 
meget lang tid for disse dyrene å øke til 
det tidligere bestandsnivå etter en hard 
desimering. Den eneste bardehvalen som 
har vist økende bestand etter at den 
nesten har vært utryddet er gråhvalen 
(Rachianectes glaucus) i Stillehavet og 
tilgrensende deler av Nordishavet. To 
ganger i løpet av vårt århundre har den 
vært på randen av utryddelse, og først 
etter mer en tretti års totalfredning uten
for kysten av Nord-Amerika og tjuefem 
års vern ved Sovjetunionens, Japans og 
Koreas kyster har bestanden tatt seg så 
noenlunde opp igjen i den østre delen av 
sitt utbredelsesområde. Den vestlige be
standen er utryddet. 

Stadig flere arter truet 

Etter at de øvrige sterkt truende arte
ne - blåhval (Balaenoptera musculus) , 
finnhval (B. physalus), knølhval (Me
gaptera novaeanglia) , retthvalene (tre ar
ter av slekten Eubalaena) og grøn
landshval (Balaena mysticetus) - er 
mer eller mindre forsvunnet, er jakten 
blitt stadig sterkere innstilt på sihval 
( Balaenoptera borealis ), Brydes hval (B. 
edeni), spermasetthval (Physeter cato
don, den største av tannhvalene) og vå
gehval (Balaenoptera acutorostrata, den 
minste av bardehvalene). Det kraftig 
økende jakttrykket på seihval, Brydes 

hval og spermasetthval har ført til at 
også disse artene gjennom flere år har 
vært i så sterk tilbakegang at de nå er 
truet av utryddelse, noe som etter min 
oppfatning også gjelder vågehvalen. Til 
dette kommer det faktum at også andre 
større tannhvaler har vært overbeskattet 
i lengere tid. Blant disse er f.eks . nebbh
valen (Hyperoodon ampullatus). Når det 
gjelder vågehvalens og nebbhvalens desi
mering er ansvaret for en stor del Nor
ges. 

Opinionen - eneste redning 

Hvalene er rammet av absolutt hen
synsløse eksploatører. Det eneste som nå 
kan redde hvalene på vår klode er at den 
alminnelige opinionen for alvor reiser 
seg mot rovdriften og får gjennomført 
en effektiv internasjonal overvåking, 
helst i FNs regi, ettersom IWC har vist 
seg ute av stand til å ha ansvaret for 
forvaltningen aven fornyelsesbar, global 
naturressurs. 

Det første virkelig alvorlige forsøket 
på å gjøre noe med hvalenes katastrofale 
situasjon ble gjort da USA i 1970 forbød 
import av alle produkter fremstilt med 
hval som stoff ved at man plasserte 
hvalene på listen over truede dyrearter. I 
1971 tok USA ytterligere et skritt i sam
me retning ved å forby all kommersiell 
hvalfangst. Dette forbudet innebærer at 
ikke noe hvalfangstfartøy kan operere 
med USA som base. Samme år ble det . 
også lagt fram et lovforslag som, om det 
var blitt gjennomført, ville ha ført til 
totalforbud mot jakt på eller avliving av 
noe sjøpattedyr i amerikanske farvann. 
Denne loven ble, i noe modifisert skik
kelse, vedtatt av kongressen i oktober 
1972. Senere har USA også innført 
andre lovbestemmelser som gir ytterlige
re beskyttelse for hvaler og andre dyr 
som er truet av utryddelse. 

FNs miljøvernkonferanse 

I juni 1972 tok FN endelig for alvor 
opp spørsmålet om den pågående ut
plyndringen av hvalbestandene. Det 
skjedde på FNs miljøkonferanse i Stock
holm i 1972. Rekommandasjoner om ti 
års moratorium for all kommersiell hval
fangst ble vedtatt enstemmig. Hensikten 
var å gi hvalstammene en sjanse til å ta 
seg opp igjen, og gjennom forskning å få 

103 



fram grunnleggende opplysninger om 
hvalenes bestandsdynamikk, vandringer 
og næringsbiologi, som bakgrunn for en 
fremtidig utnyttelse av hvalstammene. 
Sovjetunionen deltok ikke i konferansen, 
Japan avsto fra å stemme, mens den 
tredje store hvaleksploatøren, Norge, 
stemte for maratoriet. Omkring to uker 
senere hadde IWC møte i London . Her 
bestemte man seg for, i velkjent stil , å gi 
en god dag i FNs rekommandasjoner. 
Seks stater stemte mot rekommandasjo
nen, nemlig Island, Japan, Norge, Pana
ma, Sovjetunionen og Sør-Afrika. Det 
faktum at Norge stemte for maratoriet 
på FNs miljøkonferanse og straks etter 
gikk i mot det i IWC fikk et diplomatisk 
etterspill i Oslo. Etter de opplysninger 
jeg har fått, viste det seg da at Norges 
delegat i IWC, som da var kommisjo
nens forrnann, hadde trosset de direkti
ver regjeringen hadde gitt ham om å 
stemme for maratoriet. Ikke lenge etter 
var det regjeringsskifte i Norge, og 
spørsmålet om Norges fortsatte repre
sentasjon i IWC skal i den forbindelse 
ha «kommet bort». 

Virkningsfull støtte 

Men det er ikke bare i forbindelse 
med denne hendelsen i 1972 at Norges 
opptreden både innenfor og utenfor 
IWC har vakt forundring, forvirring og 
forstemmelse. lImen IWC er Norge, ved 
siden av Danmark og Island, aktive 
medhjelpere for Japan og Sovjetunio
nen, som gjennom de tre siste årtier har 
drevet en hensynsløs overbeskatning av 
hvalene. Den virkningsfulle støtten som 
de tre nordiske landene har gitt til den 
kortsynte utplyndringen av hvalbestan
dene, har vakt en stadig økende forbau
selse og harme blant øvrige IWC-med
lemmer, og fremfor alt blant verdens 
naturvernorganisasjoner, som nøye føl
ger forhandlingene i IWC. Gjennom dis
se organisasjonene er verdensopinionen 
vel orientert om hvordan Norge hjelper 

Japans og Sovjetunionens med å øde en 
. global ressurs som alle nasjoner burde 

ha del i. 

Gevinst til siste dråpe 

Hva kan så være bakgrunnen for at 
Japan, Sovjetunionen og Norge, mot 
Hvalkonvensjonens regler, fortsetter å 
utplyndre en fornyelsesbar naturressurs? 
Kan det være i disse statenes interesse å 
utrydde de hvalartene som til nå har gitt 
grunnlag for en blomstrende industri? 
Mange har stilt seg dette spørsmålet. 
Svaret finner vi i tre årtiers uavbrutte 
overbeskatning av en ressurs, langt over 
den maksimale avkastningsevnen. Hval
fangstinteressene i Japan, Sovjetunionen 
og Norge satser tydeligvis på å presse 
den aller siste dråpen av gevinst ut av 
hvalfangsten, uten det minste hensyn til 
hvalartenes fortsatte eksistens. Ettersom 
hvalene ikke på noen måte konkurrerer 
med menneskene eller kan komme i 
konflikt med noen av våre interesser, har 
vi ikke noen som helst unnskyldning for 
denne bevisste utryddelse aven dyre
gruppe. Store investeringer er gjort i 
hvalkokerier og fangstfartøyer etter den 
siste krigen, fremfor alt av Japan. Sovje
tunionen kom først med i hvalfangsten 
på dette tidspunkt, også med store inve
steringer. For disse statenes vedkom
mende er motivet for hvalutryddelsen å 
få igjen for investeringene - for så å 
legge hele virksomheten ned når hvaljak
ten ikke lenger er lønnsom. Denne kyni
ske innstillingen i de ledende hvalfangst
nasjonene støtter seg til det beklagelige 
faktum at det åpne havet betraktes som 
fritt område, utenfor alles jurisdiksjon. 
Dagens hvalfangst kan altså nærrnest 
sammenlignes med middelalderens sjø
røveri . 

Beinhard utplyndring 

Det er altså beinhardt økonomiske 
grunner som får Japan og Sovjetunionen 
til, uten tanke på fremtiden , å fortsette 
utplyndringen aven naturressurs som 
tilhører alle stater. Ut fra deres egne 
fmansielle synspunkter er dette sunn for
nuft. Japan prøver å unnskylde seg med 
at landet trenger hvalkjøtt som mat for 
befolkningen, derfor må Japan fortsette 
hvalfangsten. Mot denne påstanden står 
følgende fakta: Halvparten av Japans 
hvalfangst utgjøres av sperrnasetthval, 
en hvalart som ikke spises; av Japans 

protein forbruk utgjør hvalkjøtt mindre 
enn en prosent; Japans eksport av fisk 
overstiger langt den hjemlige forbruket 
av hvalkjøtt. Sannheten er at Japan bru
ker hvalfett til fremstilling av kosmetikk 
og andre produkter som går til eksport. 
Sovjetunionen prøver ikke engang å 
unnskylde seg. Alle vet at landet bruker 
hvalfett i våpenindustrien. 

For enhver naturverninnstilt nasjon er 
det ufattelig at Norge med en slik kon
sekvens og energi hjelper Japan og Sov
jetunionen med utryddelsen av havets 
medst verdifulle, levende ressurser. 

Har Norge en hvalfangstpolicy? 

Også i FN og ikke minst i UNEP har 
Norges eiendommelige opptreden i mo
ratoriesaken vakt forbauselse. Innen 
FNs organer og konferanser er Norge 
for moratoriet, mens man innen IWC er 
i mot. Etter innbydelse fra den norske 
regjeringen deltok jeg i 1976 i et møte i 
Oslo der hvalfangsten ble drøftet. Jeg 
fikk der anledning til å legge fram disse 
synspunktene, og jeg fremholdt at jeg 
som UNEPs representant i IWC hadde 
fått inntrykk av at Norge i mellomstatlig 
sammenheng opererer med to forskjelli
ge slags policies i hvalfangstspørsmål, 
eller at landet ikke har noen policy i det 
hele tatt. Møtet i Oslo, der representan
ter for tre departementer var til stede, 
gav meg det inntrykk at Miljøverndepar
tementet forstår sakens bioøkonomiske 
alvor, og er klar over at Norge er i ferd 
med å vinne vanry i internasjonale na
turvernkretser. Det siste beror bl.a. på at 
spørsmålet om hvalenes skjebne ute i 
verden er blitt et symbol for økologisk 
tenkning og naturvernforståelse. 

Dessverre bidrog Norge også ved 
IWCs møte i 1977 til de mest opprøren
de beslutninger - «some of the worst 
decisions were aided and abetted by ... 
.», for å sitere en av de internasjonale 
naturvernorganisasjonene som var til 
stede. 

Det fins også mye annet vesentlig og 
belysende å si om Japans, Sovjetunio
nens og Norges opptreden i og utenom 
IWC når det gjelder spørsmål om hval
beskatning. Men plassen tillater det ikke. 
Kanskje blir det en anledning til å kom
me tilbake til saken. Det internasjonale 
naturvernet håper at Norge snarest en
drer den holdningen landet har vist in
nen IWC, og som har vært så destruktiv 
for verdens hvalbestand. -n 
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BREDO BERNTSEN 

Menneskeapenes' 

skjebne 
- vår skjebne 

M ennskeapene danner en kvartett 
bestående av Asias gibboner og 

orangutanger, og Afrikas gorillaer og 
. sjimpanser. Sammen med menneskene 
danner de en storfamilie som zoologene 
betegner hominoider. Det antyder at 
menneskene og menneskeapene en gang 
har utgått fra samme stamfar. Innen 
denne kvartetten utgjør orangutanger, 
gorillaer og sjimpanser familien Pongo, 
som står oss nærmest. 

Så nær mennesker og menneskeaper 
hverandre at de strukturelle ulikhetene 
som skiller dem er mye mindre enn de 
som skiller gorillaer og sjimpanser fra 
«lavere» aper. De «høyere» apene har 
samme blodgruppeserier som menneske
ne - en måler på hvor nær vi står 
hverandre. Mennesket har 46 kromoso
mer; orangutanger, gorillaer og sjimpan- . 
ser har 48. Men kromosomstrukturen er 
forbausende lik hos mennesker og stor- . 
aper. I sin konstruksjon er også hjernen 
slående lik den større menneskehjernen. 

Hvordan behandler vi så disse våre 
fettere i dyreverdenen? Om dette forteller 

bl.a. Rolf Edberg i sin siste bok: «Skug

gor over savannen» - en fortelling som 


. atter viser herremenn esket på det dårlig

ste. 

Malaienes beskrivelse av orangutan
gen som <<jungelmannen» forteller alt 
om denne store menneskeapen som er 
helt avhengig av de urørte tropiske ur
skogene. Det kloke og forsiktige dyret 
fantes for ikke lenge siden bl.a. over 
betydelige deler av India og China. I det . 
siste århundre har både territorium og 
antall dyr drastisk minsket. Jakt, kultive
ring og annen forstyrrelse har trengt den 
rødhårete jungelmannen tilbake til de 
siste urskogene på Borneo og Sumatra. 
Det siste tallet som lyder på 5000 indivi-

Orangutang 

der, er antagelig for høyt. En viss beskyt
telse har de store apene nå fått ved at 
zoodirektørenes internasjonale union 
har bannlyst innkjøp av dem. men nå 
trues de siste apene av det faktum at de 
områdene som er avsatt som reservater 
samtidig er lukrative tømmerskoger. Det 
presses derfor på for å få «utnytte» 
skogen. Japanske og amerikanske hogst
firmaer eksploaterer område etter områ
de. På få år forandrer regnskogen dra
matisk karakter. Fordi jungelmannen 
har tilpasset seg en urørt regnskogs 
nyanserte økologiske samspill er hans 
fremtid høyst usikker . . . 

Nummer to i familien Pongo er den 
tunge og kraftige gorillaen. Den første 
gorillaen ble oppdaget av hvite i 1847 
da en amerikansk prest fikk se et eksem
plar i Kamerun. Men den som først og 
fremst fremstilte seg som «oppdageren» 
av den svære apen, var franskmannen 
Du Chaillu, som i 1849 kom i kontakt 
med gorillaene. Hans fantasifulle og sen
sasjonslystne beskrivelser gav modell til 
det stereotype monstrum som siden har 
fylt eventyrbøker og jungelftlmer. Frem 
til idag har man egentlig visst svært lite 
om det sky jungeldyret. Først på 1960
tallet lykkedes forskeren George Schaller 
å studere dyret på en riktig måte, noe 
han har beskrevet i boken: «The Year of 
the Gorilla» (1964). Sannheten er at dis
se store apene er meget fredelige, forsik
tige dyr som streifer sammen i små fami
liegrupper. Også de sølvgrå, gamle han
nene er egentlig fredelige dyr og lite 
agressive. «En silvrig gorilla kan ha en 
vardighet som en gammaltestamentlig 
profet», sier Edberg. 

Toskete «sportsjakt», etterstrebelse 
p.g.a. medisinske forsøk og jungelens 
,tiltagende ødeleggelse, har gjort at goril

laenes antall stadig minker. Det gjelder 
både lavlandsgorillaene i Guineabuktens 
urskoger og berggorillaene rundt Virun
gavulkanene i krysset mellom Zaire, 
Randa og U ganda. Berggorillaene som 
det tidligere fantes flere tusen av, er nå 
redusert til en liten flokk på 375 indivi
der! Nå trenger også nydyrkere med 
hogst og buskapshjorder oppover den 
delen av Virungavulkanene som er fre
det som nasjonalpark .. . 

Den siste av familien Pongo, og vår 
aller nærmeste slektning i dyreriket, er 
sjimpansen. Mere dristig og tilpasnings
dyktig enn gorillaen, er denne apen an
sett for å være det mest intelligente og 
lærevillige dyret etter mennesket. Kro
mosommønster, blod proteiner og kom
posisjonen av de molekylene som man 
mener styrer selve livsprosessen, viser at 
sjimpansen står mennesket aller nærmest 
av storapene. 

Vitenskapskvinnen Jane von Lawick
Goodall har studert sjimpansene i deres 
eget livsmiljø mest grundig av alle. I 
boken: «In the Shadow of Man» (1970), 
forteller hun om deres vigør og fantasi 
og om deres bruk av redskap og deres 
sosiale samhold. Disse behagelige og 
godlynte dyr jages nå innen hele utbre
delsesområdet - av afrikanere som spi
ser dem og av europeere som bruker de 
arme dyrene i laboratorieforsøk. Og 
jordbruket trenger ut over savannen, og 
skog snauhugges og sprøytes for å gi 
plass for bedre og mere ensartede trær tir 
tømmer. 

Menneskenes skygge faller over våre 
aller nærmeste slektningers fremtid 
men også over menneskene selv som 
hurtig er i ferd med å skape en fattig og 
monoton klode for seg selv og sine 
etterkommere! :a 
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Tegning Morten M. Kristiansen 

HJALMAR HEGGE 

MASSEBILISMEN 

som tidsfenomen 

N år man sier at noe er et «Tidsfeno
men», så mener man at det er noe 

særlig typisk for den tid det gjelder. Hva 
er så særlig typisk for vår egen tid? Sett i 
historisk perspektiv kan det ikke herske 
tvil om det: Det er den langt utviklede 
teknologien i vårt fremskredende industri
samfunn. 

Men hva er det så som karakteriserer 
denne teknologien? Heller ikke her kan 
det være tvil om svaret: Det er en høy 
grad av rasjonalitet i teori og praksis, 

men begrenset til ett bestemt område: 
den materielle underleggeise og utnyttel
se av naturen. Denne rasjonaliteten gjel
der således bare en del av den totale 
menneskelige virkelighet. 

Dette ligger da også i teknologiens 
vesen. Den kan gå på det som kan telles, 
måles og veies - det kvantifiserbare 
det være seg i sekunder, metre, kilo eller 
kroner og ører. Alle andre egenskaper, 
kvaliteter og verdier, må den sette til side 
- enten det nå gjelder menneskets eller 

naturens verden. Sett i forhold til den 
totale virkelighet, gir den altså et snevert 
del-perspektiv. 

Nå er det imidlertid et vesentlig kjen
netegn ved det fremskredne industrisam
funn i vår tid, at denne teknologiske 
tenkemåten har fremtrådt med nærmest 
totale pretensjoner. Man har lagt dens 
begrensede del-perspektiv til grunn for 
forståelsen og vurderingen av menneske
samfunnet såvel som av naturen. Dette 
har da også fått de mest alvorlige kon
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sekvenser, både for mennesket og natu
ren. For det er klart, at om teknologien er 
aldri så rasjonal i seg selv, så blir den i 
høyeste grad ufornuftig når den bevisst 
eller ubevisst gjøres til det fundamentale 
perspektiv på virkeligheten. 

Natur- og miljøødeleggelsene i vår tid 
må således ses i lys av dette. De er 
nettopp til det ytterste ufornuftige kon
sekvenser av høyt oppdrevet teknologisk 
rasjonalitet. Forurensingen og ressursø
dingen, såvel som miljøødeleggelsene er 
katastrofale - og selvfølgelig utilsiktede 
bivirkninger av denne ensidige rasjo
naliteten. Vi kan således si om vårt frem
skredne industrisamfunn at det rett og 
slett er preget aven 'irrasjonal rasjonali
tet', for å låne et uttrykk fra den tysk
amerikanske sosiologen og filosofen 
Herbert Marcuse. Ressurs- og miljø
problemene viser med økende styrke 
hvor horribelt ufornuftig vår snevere 
del-rasjonalitet er i det større perspektiv 
i menneskesamfunnet som overfor na
turen. 

Det er på denne bakgrunnen vi også 
må se bilen og bilismen. Den er et av de 
mest representative uttrykk for vår tids 
tekniske rasjonalitet, og den griper som 
en slik del-rasjonalitet på det sterkeste 
inn i menneskenes daglige liv i industri
samfunnet. Samtidig har den alle de 
nevnte irrasjonale «bivirkningene». Bilen 
er som enkeltfenomen vår desidert leden
de miljøødelegger og største ressursøder, 
og den er langt på vei vår fremst e for
urenser. Derfor viser den da også særlig 
grelt konstrasten mellom vår snevre, tek
nologiske rasjonalitet og dens omfatten
de og farlige ufornuft i det større per
spektiv. 

La oss se nærmere på det. 

Den ubekvemme bekvemmelighet 

Teknisk sett er den moderne bilen selv
sagt en ytterst bekvem innretning. Ved 
lette trykk på pedaler og små bevegelser 
på håndtak forflytter man seg når som 
helst nesten hvor som helst. Man sitter 
behagelig i de myke setene, med en rek
ke «bekvemmeligheter» innen rekkevid
de. Det er ikke merkelig at uttrykket 
'komfort' er en gjenganger i bilannonse
ne. 

Men dette er nettopp i et del-perspek
tiv. I det større bilde er bekvemmelighe
ten langt fra udelt. Da må vi f.eks. også 
.!a i betraktning det ubehagelige ved 

rushkorkene, søndagskøene og exhau
sten fra bilene foran. Da må vi også ta 
med det ubekvemme ved jakten på par
keringsplass. Det har f.eks. neppe noe 
med bekvemmebghet lenger å gjøre når 
titusener av hovedstadsbeboere langs be
hagelige forstadsbaner snegler seg avsted 
i privatbilen og må parkere i lang av
stand fra sin arbeidsplass. 

Men først og fremst må vi se det store 
bildet utenfor bilvinduet (hva vi ellers 
ikke gjør p.g.a. støyen og exhausten). Da 
bbr nemlig den eventuelle bekvemmelig
het en sammenhengende ubekvemmelig
het: 'komforten' forpester luften, larmer 
ubehagelig i omgivelsene og den represen
terer endog en trussel mot menneskers 
liv. For ikke å tale om at den øder 
uerstattelige ressurser for både nåtid og 
fremtid. 

Det som altså i det snevert tekniske 
(og private) del-perspektiv kan fremtre 
som bekvemmelighet, er i det større per
spektiv en samfunnsmessig ubekvemme
lighet av formidable dimensjoner. Ja, re
presenterer et av vår tids mest påtren
gende samfunnsonder. 

Tidsspareren som øder tiden 
Ved siden av bekvemmeligheten er det 
gjerne den 'raske' forflytning som frem
heves som det rasjonelle ved privatbilen. 
I det snevre tekniske perspektiv kan det 
være vel begrunnet ('raskhet' i ulike 
varianter er da også en gjenganger i 
bilannonsene). Bilen sparer tid, Iheter 
det. Men hvordan er det med dette i det 
større perspektivet? 

Hvis først hensikten med bilen er å 
spare tid, så må selvsagt alle tids-rele
vante faktorer tas med i bildet. Da får 
man f.eks . også trekke inn den tid det 
krever å skaffe en bil (tjene og spare for 
den) og holde den (bare tenk på vask og 
stell). Beregninger viser da at om bare 
«tidsinnsatsen» for anskaffelse tas med, 
så beveger en gjennomsnittbg norsk bi
list seg med en fart av vel 12 km i timen 
(Tor Selstad i «Miljø» nr. 8/ 1977). Hvis 
han derfor har anskaffet bil for å 'spare 
tid ', burde han snarest gå over til sykkel. 

Selvsagt er ikke dette bildet fullsten
dig. Den aktuelle mobilitet hører jo også 
med. Men regnestykket viser iallfall at 
man betaler en meget høy pris for denne 
«mobiliteten» - nettopp målt i tid. 

Men la oss ta et annet eksempel, som 
også illustrerer hvordan bildet forandrer 
seg når vi løfter blikket fra det snevre 

perspektivet som bilannonsen og spee
dometeret gir. En oppbragt avisredaktør 
spurte om man ville avskaffe bilismen 
selv sparte han I time på turen til hytta, 
som ellers ville tatt ham 2 1/2. Han 
tenkte selvsagt ikke på at den timen han 
tilbragte bak rattet, var totalt bortkastet 
tid, mens den han alternativt ville til
bragt ekstra på toget, kunne utnyttes 
fornuftig - ja, nettopp rasjonelt! - til 
lesning, samtale osv ... 

Men ikke bare det: bilen bidrar til å 
ødelegge selve tidsrytmen for menneske
ne. Fartsbasillen, som bilen i særlig grad 
gir næring, fører til jag, mas og rastløs
het - vårt tekno-urbaniserte samfunns 
mest utbredte folkesykdom. Tiden blir 
en kvantitet, målt i minutter og sekun
der, uten opplevelseskvalitet. Ifølge Ken
neth Schneider tilbringer en gjennom
snittsamerikaner en tredjedel av sin våk
ne tid bak rattet. Det får en til å tenke 
på Gandhis vise ord, om at «der er 
større ting i livet enn å komme fort 
frem». 

«Menneskeretten» som krenker 
menneskerettigheter 

Det å kunne forflytte seg «hurtig» og 
«bekvemt» er i vår teknifiserte tid over
hodet blitt sett på som noe særlig funda
mentalt for menneskene. Og siden dette 
nu, i det samme perspektiv, er blitt sær
lig knyttet til privatbilen, har det å kun
ne eie og bruke «egen bil» nærmest vært 
sett på som en grunnleggende menne
skrett. Det har da også vært den domi
nerende fIlosofi (for øvrig et altfor flatte
rende ord) i offentlige utredninger (såle
des senest i Samferdselsplanutvalgets, 
NOU 1977: 30 A). 

Men hvorledes forholder det seg med 
denne «menneskeretten», om vi et øye
blikk ser ut over farts- og komfortperspek
engang å bli tenkt - iallfall ikke på 
tatt! Så langt fra at den almindelige 
personbilbruken fremtrer som en «men
neskerett», innebærer den tvert om en 
formidabel krenkelse av menneskrettig
heter. Ikke så å forstå at bilen forbyr en 
å tale (skjønt det kan være et spørsmål 
om det også). Men den krenker enda 
mer fundamentale menneskrettigheter: 
retten til å puste inn frisk luft, retten til å 
kunne leve relativt uforstyrret, retten til 
å kunne bevege seg utenfor stuedøren 
uten å bli truet på liv og lemmer (legem
lig integritet!), osv .. Hva det siste angår, 
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bringer den almindelige personbil bruken 
- massebilismen - oss simpelthen til
bake til tilstander som man ellers (med 
et noe malplassert ord) gjeme kaller 
«middelalderske», da man heller ikke 
kunne ferdes så meget utendørs uten en 
viss risiko for å bli antastet av røvere og 
skamslått av overfallsmenn. 

La oss se litt nærmere på disse krenke
de menneskerettigheter. 

Hvorfor ingen 'nabolov' mot bi

lismen? 

For vel hundre år siden brøt det seg i 

alle siviliserte land frem en type lovgiv
ning som man med ett ord kunne kalle 
«nabolovgivning». Det var en følge av 
de problemer industriutviklingen reiste, 
og tok sikte på å beskytte menneskers 
boliger mot «støyende og røkutspyende 
industri», som det heter i vårt eget lov
verk. 

Idag har vi imidlertid fått en «støyen
de og røkutspyende industri» som nabo
lobgivningen ikke beskytter mot - gan
ske enkelt fordi denne «industrien» beve
ger seg på hjul. Til gjengjeld innebærer 
den nettopp av denne grunn en tildels 
meget verre sjenanse enn den som nabo
lovgigningen forhindrer. Ved bilens 
«mobilitet» har dens larm og stank en 

ganske annen rekkevidde enn meget av 
den stasjonære industriens. Den trenger 
seg inn over alt: foran inngangsdører, 
under soveværelsesvinduer, tett inn til 
barns lekeplasser, etc . . . 

Hvorfor får vi da ingen «nabolov» 
mot bilen? Ja, hvorfor synes tanken ikke 
engang å bli tankt - iallfall ikke på 
såkalt «ansvarlig hold»? Forklaringen er 
åpenbart det som vi har fremholdt oven
for, at bilen - kanskje mer enn noe 
annet - betraktes i det snevre tekniske 
del-perspektivet av «fart» og «ubekvem
melighet», som neglisjerer alle andre 
aspekter ved den menneskelige virkelig
het. 

Det kunne nevnes et utall ytterligere 
eksempler, som bekrefter dette når det 
gjelder støy og luftforpestning. Vi skal 
her nøye oss med et par. Har man f.eks. 
tenkt på at bilen er den eneste innretning 
som mennesket til stadighet omgåes, 
hvor dørene må smelles for overhodet å 
gå igjen? Hvis folk (med naboer) hadde 
gjort det samme med sine entredører, 
ville de omgående - og med rette 
blitt anholdt. Når det gjelder bildørene 
tenkes det ikke engang på at det skulle 
være noe galt, selv om de skarpe smelle
ne frembringes utenfor folks vinduer og 
midt på natten. 

Eller la oss ta et symptomatisk eksem
.pel som gjelder luftforpestningen. En ene
ste bil som beveger seg gjennom et boli
gområde, kan forpeste luften i vid omk
rets i flere minutter. Med den biltrafikk 
som hersker idag, betyr dette i store 
områder en kontinuerlig luftforpestning 
fra morgen til kveld. Stort sett synes 
dette å bli akseptert som en selvfølge. 
Men hva ville inntreffe om noen begynte 
å holde gris i garasjen istedenfor bil? 
Formodentlig et øyeblikkelig ramaskrik 
om «grusom stank», enda grisen opplagt 
ikke dufter verre enn bilen og dens duft 
enda til ikke er helseskadelig. 

Dette selvsagt ikke sagt for å anbefale 
grisehold, men for å avskaffe bilhold. 

Massebilismens tause ofre 
Holdningen til bilismens forringelse av 
det menneskelige miljø ved støy og for
urensning, er altså at denne forringelsen 
overses eller bagatelliseres. Det er i og 
for seg rystende nok. Men det er intet 
mindre enn et skremmende tidsfenomen 
når den samme overfladiske holdningen 
inntas til bilismens mange ofre av drepte, 
lemlestede og invalidiserte. Det vidner 
om at det teknologiske del-perspektivet 
som vi har sett at den vanlige vurde
ring av bilismen er et typisk uttrykk for 
innebærer en almindelig avhumanise
nng. 

Særlig grelt kommer dette frem ved 
den selvfølgelighet hvormed man synes å 
akseptere ofre i trafikken sammenlignet 
med vurdering av menneskeliv i andre 
sammenheng. Det er så meget mer ry
stende som det store antallet av disse 
ofre etterhvert har plasert bilismen i 
klasse med våre store folkesykdommer. 
Og det er vel å merke en «sykdom» som 
vi selv påfører oss, og som rammer unge 
som eeldre, ikke minst barn (ca. 1/4 av 
trafikkofrene i vårt land er under 14 år). 

En del av disse ofre er for alltid bragt 
til taushet. Andre tilhører kanskje 
grupper (de gamle og de helt unge) som 
har vanskelig for å nå frem med sine 
oppfatninger. Men hvorfor reagerer ikke 
vi andre sterkere på dette årlige blodbad 
og dets umålelige menneskelige lidelser? 
Er vi så teknifisert inn i sjelen, at både 
vår følelse og vår tanke er blitt avstum
pet? 

Og i så fall: hvilken andel har bilismen 
i det? 

(Artikkelen avsluttes i neste nummer) 
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SVEIN MYRBERGET 


ULVEN I NORGE 

Som norsk representant i den internasjonale ulvegruppen la jeg fram en oversikt over ulvens status i Norge, ogjeg vil her 

under IUCN (International Union for Conservation of kort sammenfatte de viktigste resultater angående ulv i Norge i 
Natural Resources) deltok jeg i et internasjonalt ulvesympo I 970-årene. Jeg kommer tilbake til de andre foredragene på 
sium i Edinburgh i Skottland 6.- 8. april 1978. På dette møtet symposiet i en egen artikkel. 

Materiale 	 med landets viltnemnder. I januar 1978 risiko for betydelige feil , men for ulven 
ble det sendt ut et spørreskjema til alle er det vanskelig på annen måte å få data 
viltnemndene om forekomst av ulv i om utbredelse og bestandsstørrelse. En 

Jeg bygger i alt vesentlig på avismeldin perioden 1971- 77. av de viktigste årsakene til dette er at 
ger om ulv, samt på korrespondanse Denne slags materiale innebærer en den hos oss bare forekommer i avsides
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Fig. I . Ulvens forekomst i 
ulike kommuner i 1971-
1977. Svarte firkanter: Sik
ker forekomst, mer enn 2 
observasjoner. Halvveis 
svarte firkanter: Sikker 
forekomst, 1- 2 observasjo
ner. Små firkanter, kvart 
svarte: Usikre rapporter. 
Kryss: Ulv drept. Fylkes
grensene er trukket opp. 
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:' liggende områder, og den er meget sky 
for mennesker. Men det er alltid vanske
lig å være sikker på at en ulverapport 
virkelig gjelder ulv, Det er lett å forveksle 
ulvens utseende og spor med store hun
der eller andre større rovpattedyr. Det er 
således ofte vanskelig å skille spor fra 
ulv og gaupe. Alle meldinger om ulv må 
derfor behandles med største varsomhet. 
Helst burde man selv kontrollere på 
stedet om en observasjon virkelig gjelder 
ulv, men selv for en fagmann er det ikke 
alltid lett å kunne fastslå arten. 

Vi har i alt 416 viltnemnder, og svar 
på ulveforespørselen har hittil kommet 
fra ca. 75 %, og da fra de aller fleste 
viltnemnder hvor ulver aktuelL Når jeg 
skulle vurdere påliteligheten av ulike 
avismeldinger om ulv, har jeg i de fleste 
tilfelle holdt meg til viltnemndenes syn, I 
tillegg bygger jeg på en del korrespon
danse og samtaler med andre, og da i 
første rekke med Per Egil Hovind som i 
flere år har drevet registreringer over 
ulven i Hedmark fylke. 

Ulvens nåværende utbredelse 
En oversikt over forekomsten av ulv i 
Norge i perioden 1971- 1977 er gitt på 
kartet (fig. I), I denne perioden har 
ulven sannsynligvis forekommet i 21 
kommuner, mens det er mer tvilsomme 
rapporter fra 33 kommuner. Det må 
imidlertid presiseres at enkelte av de 
tvilsomme meldinger kan ha angått ulv, 
men jeg har ikke funnet dataene sikre 
nok, 

Hedmark. - Den mest interessante ut
vikling har foregått i Hedmark fylke, 
Inntil 1974 ble ulvebestanden der karak
terisert som sjeldne, streifende individer, 
men i de senere år har antall observasjo
ner økt sterkt. Dette var særlig tilfelle 
vinteren 1976/77, og med unntak av 
Trysil og nærliggende områder stammer 
de fleste av observasjonene innen fylket 
fra denne vinteren, I alt har vi mer eller 
mindre sikre meldinger om ulv fra 15 av 
Hedmarks 22 kommuner som har vilt
nemnd, 

Opplysningene i Hedmark vinteren 
1976/77 gjelder til dels 1- 2 dyr, til dels 
3-4 dyr. En rimelig måte å forklare de 
data som angår mer enn to ulver, er at 
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de alle tilhører samme flokk . Da man 
først hørte om denne flokken høsten 
1976, besto den av fire individer som 
holdt til i Trysil- Åmot. Midtvinters 
vandret øyensynlig flokken sørover, og 
den ble observert så langt sør som 
Kongsvinger-Eidskog. Den vandret se
nere nordover igjen, og det siste vi hørte 
til flokken var i Tylldalen i Trysil i mars 
1977. I løpet av vinteren var flokken 
redusert til tre individer. 

I tillegg til denne flokken opptrådte 
det denne vinteren også enkeltindivider 
eller grupper på to dyr, men det er 
vanskelig å vite hvor mange forskjellige 
individer dette gjelder. P. E. Hovind har 
anslått den totale ulvebestand i området 
til omkring 6--12 ulver. Noen av disse 
dyrene kan nå og da krysse grensen til 
Sverige eller komme inn i Oppland fylke. 
Hovedføden til disse ulvene synes å være 
ulike viltarter, som f.eks. rådyr. Sann
synligvis tar de også enkelte sauer og 
geiter, og noen forvillete tatmein. 

Men vet vi da sikkert at dette virkelig 
er ulv? Vi har egentlig ingen helt sikre 
beviser for dette, da ingen av dyrene er 
blitt vitenskapelig undersøkt. Den siste 
ulven som ble skutt i området, ble felt i 
Stor-Elvdal i 1964, og mange ting talte 
for at den ikke var alene. Det er i hele 
perioden siden da sett spor etter enkelt
dyr, som sannsynligvis må være ulv. I 
hvert fall ser de ut som ulver, og sporene 
ligner sterkt på ulvespor. Dyrene er hørt 
ule som ulver, og noen av dem har faste 
jaktruter. Flokken 1976/77 har trolig 
vandret over det meste av Hedmark 
fylke (27.000 km2) . Alle disse data peker 
mot ulv, og ulveflokken 1976/77 kan ha 
oppstått ved reproduksjon innen områ
det. 

Andre landsdeler. - Andre rykter om 
ulv sønnenfjells er meget upålitelige, og 
det har nok som regel skjedd en forvek
sling med store hunder. Vinteren 
1975/76 kom det en mengde meldinger 
om to dyr som ble karakterisert som 
ulver, fra Fræna-halvøya i Møre og 
Romsdal. Også fra enkelte nærliggende 
områder kom det denne vinteren noen 
u1ve-meldinger. En må vel si at det på 
ingen måte er sikkert at disse meldinger 
gjaldt ulv, men på den annen side kan 
heller ikke oppgavene avskrives som to
talt uholdbare. 

I Trøndelag og i Nordland og Troms 
har det i perioden opptrådt enkeltulver 
eller et par dyr i følge, og også innen 
dette området har det vært en svak øk
ning i antall ulve-meldinger de siste par 
år. I Finnmark ser det ut til at ulven 
bare forekommer en sjelden gang. Det 
har da i de fleste tilfelle dreidd seg om ett 
eller to dyr som har kommet inn fra 
Finland, og som har holdt seg i fylket en 
kortere periode. 

Felte ulver. - Ulven ble totalfredet i 
Norge i 1972, men ulv som blir tatt på 
fersk gjerning når de dreper tatmein eller 
husdyr, kan avlives. Siden fredningen er 
bare en ulv blitt avlivet i Norge: det var 
en ulv som ble drept nær en reinflokk i 
Finnmark i 1974. Dessuten presenterte 
avisene en del rykter om at en ulv som 
haltet litt, ble sterkt skadeskutt i Hed
mark vinteren 1976/77. 

Skader forårsaket av ulv 
Staten erstatter tamrein og husdyr som 
blir drept av ulv. Etter at ulven ble fredet 
i 1972, er det utbetalt følgende erstatnin
ger: vinteren 1974/75 ca. kr. 115.000 for 
omkring 120 rein i Finnmark - men det 
ble ikke sikkert fastslått hvor mange av 
disse reinene som ble drept av ulv. Vinte
ren 1976/77 ble ca. kr. 20.000 utbetalt for 
rein i Finnmark. 

I 1976 ble det betalt ca. kr. 10.000 til 
en bonde i Hedmark for skade på geiter. 
Sannsynligvis hadde ulvene drept 3- 5 
geiter, mens den resterende del averstat
ningen gjaldt ulemper, bl.a. ved at bon
den ble nødt til å holde geitene innen
dørs en periode. 

Diskusjon 
Den norske ulvebestand synes for tiden 
å være i sakte vekst. En lignende utvik
ling har også funnet sted i Sverige og 
Finland, et forhold jeg kommer tilbake 
til i en annen artikkel. 

Den norske ulvebestand er imidlertid 
meget liten. Som nevnt dreier Hedmark
stammen seg sannsynligvis om 6--12 
dyr. Ulveobservasjonene i Trøndelag og 
Nord-Norge gjelder trolig 5-10 ulike in
divider, men de fleste av disse tilbringer 
øyensynlig det meste av tiden i våre 
naboland. Disse data er naturlig nok alle 
meget usikre, men en må kunne si at de 

antyder at den norske ulvebestand er 
omkring 10 dyr. Antallet varierer imid
lertid bl.a. med hvor stor del av bestan
den som til en hver tid er innenfor 
Norges grenser. 

En så liten bestand er naturligvis me
get sårbar for beskatning og andre nega
tive faktorer. Da de fleste ulvene opptrer 
som enkeltindivider, er sjansene for at de 
kan krysse seg med hund forholdsvis 
store. Så små dyrebestander vil også 
kunne påvirkes av innavl, men en må 
her slå fast at det er meget vanskelig å 
overføre det man vet om innavl hos 
husdyr og mennesker, på viltlevende be
stander som er utsatt for en sterk natur
lig seleksjon. 

Innenfor norske tamreinområdet i 
Trøndelag og Nord-Norge forekommer 
nå ulven bare sjeldent og uregelmessig. 
De totale erstatningsbeløp betalt for ul
vedrepte tamrein har vært ubetydelige. 
Likevel skaper forholdene til tamreinen 
store problemer for ulven innenfor disse 
områder. Kommer det ulv nær reinflok
kene, vil de snart kunne bli drept av 
reineierne eller drevet til finsk lappland, 
hvor ulven ikke er fredet. I tillegg til 
direkte tap av reinsdyr, kan ulven forår
sake ulemper for reindriften ved å drive 
og spre reinflokkene. Det er således all 
grunn til å være skeptisk når det gjelder 
ulvens mulige framtid i norske tamrein
distrikter. 

De beste håp for ulv i Norge synes å 
ligge i Hedmark, hvor skadene på hus
dyr til nå har vært meget små. Men det 
er ting som tyder på at villmarksområde
ne i fylket etter hvert blir tatt i bruk til 
ulike menneskelige aktiviteter, som hyt
tebygging. Ulven synes imidlertid å kun
ne tilpasse seg vel til menneskets ulike 
bruk av naturen. Spørsmålet er kanskje 
heller om vi kan tilpasse oss ulven slik at 
vi vil tolerere den selv om det skulle 
oppstå en del skader på husdyrholdet. 
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Tranen er en karakteristisk hekkefugl i 
Forraområdet . Foto: Karl H. Brox. 

KARLH. BROX 

RIKE FUGLEMYRER UNDER VANN 

De store og varierte myrene i Forraområdet gir livsgrunn
lag for svært store bestander av vadefugl. I alt er det av 
denne gruppen registrert 20 arter. Særlig tallrike er heilo, 
enkeltbekkasin, småprove og rødstilk. De to sistnevnte 
artene finnes i langt større antall på Forramyrene enn på 
enkelte av våre mer «kjente» fuglernyrer, som f.eks. Fokstu

myra. Verneverdiene har medført at Miljøv..erndepartemen
tet har tatt Forraområdet med i en internordisk verneplan 
for ornitologisk viktige våtmarksområder, og dersom dette 
forslaget blir tatt til følge, vil det være et viktig bidrag til å 
sikre de naturvitenskapelige, pedagogiske og naturvernmes
sige verneverdier i området. 
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Det er universitetslektor Arne Mok
snes ved Zoologisk institutt, Universite
tet i Trondheim, som skriver dette i 
sluttrapporten om de ornitologiske un
dersøkelsene som har vært utført over 
fuglefaunaen i Forraområdet. Fugleun
dersøkelsene inngår som en del av det 
såkalte «Forra-prosjektet» som er et 
tverrfaglig forskningsprosjekt i regi av 
Videnskapselskapets Museum i Trond
heim etter oppdrag av Statskraftverkene 

" og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk. 
Formålet med prosjektet har vært å 
foreta de registreringer som ansees nød

j
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I 

vendige for en vurdering av verneverdie
ne og konsekvensene for flora og fauna i 
forbindelse med en eventuell vannkraf
tutbygging i området. 

Når det så gjelder fuglelivet peker 
Moksnes i sluttrapporten på at de orni
tologiske verneinteressene i Forraområ
det særlig er knyttet til de store våtmark
sområdene og deres betydning som bio
top for vannfugler. I alt er det i forbin
delse med undersøkelsene registrert 132 
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fuglearter, hvorav 78 med sikkerhet hek
ker i området, mens 23 andre med stor 
sannsynlighet hekker. Dette gjelder bl.a. 
storlom, lerke, ringtrost, gransanger og 
dompap. 

Av vadefugl er det som nevnt i alt 
registrert 20 arter. Særlig tallrike er hei
lo, enkeltbekkasin, småspove og rød
stilk. Videre hekker vipe, rugde, grønn
stilk, gluttsnipe, strandsnipe og brushane 
vanlig i området. Av de mer fåtallige 
vadefuglene kan nevnes svømmesnipe, 
fjæreplytt, fjellmyrløper og steinvender. 
De to sistnevnte er det bare gjort helt 
tilfeldige observasjoner -av. 

Tranen er en karakteristisk hekkefugl 
i Forraområdet. Det er registrert i hvert 
fall fem forskjellige hekkeplasser hvor 
arten er mer eller mindre årviss. - Dette 
synes å indikere en uvanlig «tett» be
stand av denne fåtallige og særpregete 
arten, heter det i rapporten. 

Et annet og interessant trekk ved For
raområdets fuglefauna er hettemåken, 
som nå i flere år har hekket i en koloni 
ved Holmtjern. I 1974 var antallet indi
vider i kolonien på ca. 140. Mye tyder 
ifølge rapporten på at individer fra kolo
nien foretar et regulært døgntrekk vesto

ver og ned til bygda, hvor fuglene finner 
næring på dyrket mark. I hvert fall er 
det ved Holmtjern funnet en rekke gul
peboller med korn i etter fuglene. Sam
men med en hettemåkekoloni nord for 
Forraområdet i Verdal kommune, repre
senterer hekkingen ved Holmtjern en 
utvidelse mot øst avartens tidligere kjen
te utbredelsesområde i Trøndelag. 

Alle våre jaktbare hønsefuglarter er regi
strert og hekker i Forra. Her orrfugl 
under vårspillet. Foto: Jon østreng-Hov. 
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Kanskje sæd gås 

De store våtmarksområdene gir også 
gode livsmuligheter for andefugler, og av 
disse er det registrert hele 15 arter. De 
vanligste hekkefuglene er stokkand, 
krikkand og kvinand, men også topp
and, svartand og laksand blir regelmes
sig observert. I rapporten nevnes også 
sædgåsa som for 40--50 år siden var en 
ikke uvanlig hekkefugl i området. Muli
gens hekker den her fremdeles år om 
annet, men Forraområdet ligger ved sør
grensen for artens utbredelse i Norge. 

Samtlige av våre jaktbare hønsefuglar
ter - orrfugl, storfugl, jerpe, lirype og 
fjellrype - finnes i F orraområdet, til 
dels også i gode bestander. Som en ku
riositet nevnes det at det i 1968 ble 
funnet rede av vår minste hønsefugl, 
vaktel, ved Sulåmo. Dette er det fjerde 
hekkefunnet av denne arten her i landet 
etter 1945. 

Gigantiske myrlandskap 

Moksnes sier i rapporten at det er de 
topografiske og klimatiske forhold som i 
første rekke har lagt grunnlaget for dan
nelsen av det gigantiske myrlandskapet j 

vi finner i Forraområdet. Myrlandskapet 
består aven rekke forskjellige myrtyper 
og de store vekslingene i myrenes utfor
ming gir seg utslag i variasjon i myrenes 
vegetasjon. I tillegg gir også forekomsten 
av forskjellige bergarter grunnlag for 
forskjeller i vegetasjonen. Særlig bota
nisk interesse knytter seg til de rike my
rene og i Skandinavia er det sjelden 
innen barskogsgrensen å finne så store 
uberørte rikmyrområder som en finner i 
Forraområdet. - Det er denne variasjo
nen og rikheten i myrlandskapet sam
men med bl.a. urskogen langs elven For
ra og vannfuglbiotopene ved innsjøer, 
tjern og elver som har lagt grunnlaget 
for den interessante fuglefaunaen. Kon
klusjonen må bli at Forraområdet i kraft 
av sine naturkvaliteter, størrelse og ube
rørthet har en meget høy verneverdi. 
Vern av Forraområdet vil være et viktig 
ledd i arbeidet for å sikre et representa
tivt utvalg av våre våtmarksområder. 
Det er i denne forbindelse avgjørende at 
området vurderes og vernes som en en
het, slik det er foreslått i de foreliggende 
verneplaner, heter det i sluttrapporten 
over fugleundersøkelsene i Forraområ
det. ff 

• 
1 

Naturvern 
andre land 

U tryddelse i 
vitenskapens navn 

I levende live er krokodiller ikke po
pulære dyr. Derimot er de det straks 
de foreligger i form av skinn til sko, 
damevesker og lommebøker i høysta
tusklassen. Derfor er noen krokodil
learter utryddet, mens de gjenlevende 
aUe er mer eller mindre truet. Til og 
med i land der krokodillene nyter 
lovens beskyttelse, blir de skutt i tu
senvis, med ulike begrunnelser. I 
noen tilfelle påstås det at de ødelegger 
fiskebestanden, i andre tilfelle heter 
det at krokodillene må holdes nede 
av hensyn til antilopene. Men, som 
«New Ecologist» påpeker, det mest 
hårreisende overgrepet mot krokodil
lene har vi for oss når de slaktes i 
vitenskapens navn, og når skinnene 
selges for å fmansiere ytterligere «(Un
dersøkelsen> . 

- Hvor mange flere av disse true
de dyrene må drepes for å skaffe 
viten som vi allerede har? spør «New 
EcologisD>. - Må vi fmne oss i at 
tusener av dem blir drept hvert år for 
å få demonstrert enda en gang hva de 
spiste før de ble utryddet? Eller har vi 
rett når vi antyder at noen av disse 
vitenskapelige prosjektene tillates for
de de gir en «lovlig» mulighet for å 
skaffe skinn til salg? 

Professor Federica Medlam, Co
lombia, som er medlem av IUCNs 
gruppe av krokodillespesialister, viser 
ved et eksempel at moderne krokodil
leforskning innebærer noe langt an
net enn å sprette opp magen på dyre
ne for å se hva de spiste til lunsj . 
Fiskere i Amazonas la merke til at 
der krokodillene ble borte gikk fisket 
tilbake - altså tvert i mot hva man 
skulle vente. Men saken er at kroko
dillene gjødsler vannet, de omdanner 
maten de spiser til lett tilgjengelige 

næringsstoffer som er av helt avgjø
rende betydning for økosystemet i 
vannet, og dermed for fiskeproduk
sjonen. Konklusjonen er ganske en
kelt at jo flere krokodiller, jo større 
bestand av fisk, og jo større utbytte 
for fiskerne og de som trenger fisken 
som mat. 

På bakgrunn av dette trekker 
«New Ecologist» følgende slutning: 
-- - Naturen har mere bruk for kroko
diller enn for zoologer. 

Teakskogen vernes 
med dødsstraff 

I Sørøst-Asia har skogen i senere år 
vært utsatt for en hensynsløs rovdrift. 
Men nå har regjeringen i Thailand 
bestemt seg for å ta skjeen i en annen 
hånd. De gjenværende skogene skal 
reddes. Som ledd i redningsarbeidet 
er det innført forbud mot eksport av 
teak. Og for å understreke alvoret 
har man innført dødsstraff for ulovlig 
hogst. Bakgrunnen for disse drastiske 
tiltakene er det tragiske faktum at 
landets skogareal er redusert med 35 
prosent i løpet av de siste 20 årene. 

Teak fra Thailand regnes for å 
være av særlig høy kvalitet. I vestlige 
land er det i første rekke båtbyggerier 
som har brukt teak fra Thailand. 
Disse vil nå bli hardt rammet. I USA 
ble prisen på denne teaken fordoblet i 
løpet av fjoråret. Det hevdes at det 
nå, etter at Thailand innførte eks
portforbud, er etablert et svart · mar
ked for teak i Hong Kong. Dette er 
den vanlige historien - når en plan
teart eller dyreart blir så fåtallig, eller 
en naturressurs blir så sterkt redusert 
at den trenger vern, da vil alltid noen 
stå klar til å utnytte situasjonen og 
sikre seg profitt av de aller siste reste
ne. 
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F or mange fisk 

i akvarium 


I senere tid har søkelys vært rettet 
mot handelen med viltlevende dyr, 
særlig truede, sjeldne og fredede arter. 
Når denne ulovlige dyrehandelen kan 
florere, er det fordi det fins så mange 
mennesker med overutviklet lomme
bok og underutviklet ansvarsfølelse 
at avsetning til svirnlede priser er siki ret. Dyrehandelen er blitt en av de 
mest lukrative av alle kriminelle virkI somheter. Mens dyrehandleren blir 
rikere, blir naturen stadig fattigere, 
verden over. Og dette er i dyrehandle
rens interesse - jo fattigere naturen 
er, jo flere arter som blir truet, jo 
bedre priser vil han oppnå. Den siste 
avarten vil gi den aller beste fortjene
sten. 

Nå er slett ikke all handel med 
viltlevende dyrearter ulovlig. Ulovlig 
er denne virksomheten f.eks. når dy
ret hentes i et land der arten er fredet 
eller som har forbud mot eksport,

'"I 	 eller når den føres inn og omsettes i et 
land der importforbund eksisterer, 
f.eks. fordi vedkommende land har 
tiltrådt den internasjonale konvensjo" nen om handel med truede arter. 
Men også lovlig omsetning av dyr 
kan være en trusel mot bestandene. 

Søkelys er nå rettet mot omsetningen 
av tropisk akvariefisk, og lUeN 
(Den internasjonale naturvernorgani
sasjonen) reiser spørsmålet om ikke 
for mange av de fargeglade tropefi
skene havner i akvarium. Den bety
delige forretningsvirksomheten som 
er basert på den stadig økende akva
rieinteressen bør nå settes under lu
pen. Uten at eksakte opplysninger 
foreligger, frykter man at noen av de 
mest ettertraktede tropiske fiskearte
ne snart vil bli utsatt for et temmelig 
hardt trykk. Bare fra Singapore ble 
det i løpet av seks måneder i fjor 
eksportert nær 300.000 fisk til akva
riebruk. 

Nye nasjonalparker 
i arktisk Canada 

I Canada vil det i nær fremtid bli 
opprettet seks nye nasjonalparker i 
landets nordligste deler, den nordlig
ste på Ellesmereøya. En av nasjonal
parkene, Banks Island, dekker det 
meste av et område som har verdens 
tetteste bestand av moskusfe, i alt 4
5000 dyr. I en annen av parkene, 
Wager Bay, fins det uvanlig mange 
arter av havpattedyr, f.eks. kvithval, 
narhval, ringsel, blåselog ranger sel. 
Verdens største bestand av vandre
falk (på randen av utryddelse i Nor
ge) fms i nasjonalparken Bathurst 
Inlet, der det også fins omkring 
200.000 caribou, den nordamerikan
ske villreinen. Når det gjelder rovfug
ler er ellers den kommende nasjonal
parken Nothern Yukon enestående. 
Her fins det både kongeørn, havørn, 
fjellvåk, fiskeørn, jaktfalk og vandre
falk. Dessuten lever tre bjørnearter 
innen nasjonalparken - isbjørn, 
brunbjørn og svartbjørn. Den canadi
ske ministeren for arktiske strøk utta
ler at indianernes og eskimoenes tra
disjonelle rettigheter vil bli sikret i de 
nye nasjonalparkene. 

Rovfuglkrig i 
Østerrike 

I 1976 innførte Østerrike, i likhet med 
de aller fleste land i Europa, total
fredning av rovfugler. Men allerede i 
fjor oppnådde de lokale myndighete

ne i en av landets provinser tillatelse 
til selv å bestemme over rovfuglenes 
skjebne. Resultatet var at det offisielt 
ble skutt 30 hønsehauker og 48 mus
våker siste jaktsesong. Men utover 
dette vet man at nær hundre rovfug
ler av forskjellige arter ble drept ved 
et fasanoppdretteri . Og all sannsyn
lighet taler for at hundrevis, kanskje 
tusenvis av rovfugler ble skutt i løpet 
av den siste høsten og vinteren. Erfa
ringsmessig har jegerne liten kunn
skap om de ulike artene, og en må 
derfor regne med at sjeldne arter blir 
hardt rammet. At jakten finner sted 
senhøstes og om vinteren, innebærer 
også at vintergjester fra nordlige 
land, der rovfuglene er totalfredet, 
faller som offer for østerrikske gevæ
rer. 

Av de opprinnelig 24 rovfuglartene 
som hekket i Østerrike er 10 utryddet 
i dag, mens halvparten av de resteren
de 14 er i faresonen. 

~ 


Fiskeørn. Foto Eiliv Leren. 
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• • • DRØMMEN OM TROLL 
(Hydro dietion) 
AV SIGMUND HOV MOEN 

I flere år var det blitt boret og 
sprengt, gravd og fylt opp inne 

mellom Geilene. Nå er harmring og 
banking til ende - nå blir det pusset 
og malt. Akslingene smøres; idag skal 
silkebåndet brytes. 

Nå slipper myndighetene å snu det 
døve øret til sinte kommentarer fra 
nullvekstfolkene. Kraftverket sim
pelthen står der. Og bedre argument 
finnes ikke for utbygging .... . 

Direktørene i smelteverkene har i 
årevis sett frem til denne dagen. By
råsjefene i Energiforsyningen gleder 
seg som unger og konstaterer vel
tilfreds at de nå kan møte kravene fra 
industrialistene. 

I bygdene som grenser opp mot 
GelIheimen har Klondykestemning 
rådd. Boligfeltene har grodd opp som 
leirfivel om våren - halvanneneta
sjes velstandsreir. Ungene koser seg 

rundt oljekaminer og panelovner, 
foreldrene slet seg skakke på bjørke
kubber. Jo, anlegget har vært en vel
signelse. 

Oppe i Knutshø, i skråningen mot 
Gjende, i sikker avstand over vatnet, 
er tribuner reist. Tvers over ligger 
Besseggen. Herfra skal de tilreisende 
prominenser overvære seklets ener
giutladning. Talerstolens mikrofon er 
forbundet med høy talere på Galdhø
piggen og på Glittertind, på Knuts
hoistind og på Besshø. Over alt skal 
budskapet forkynnes: I dag skrem
mes det siste troll ut av Jotunheimen. 
Fjellet ligger bastet og bundet; gjen
nomhullet av tunneler, merket av rør 
og kraftgater - tilsatt offentlig god
kjent konserveringsmiddel. 

I Energiforsyningens kontorer i 
hovedstaden har funksjonærene fått 
fri og sitter benket i kinosalen for å 

bivåne direkte TV-overføring fra åp
ningen av Jotunverkene. Sjefene be
finner seg akkurat nå i etatens heli
kopter på veg inn mellom tindene for 
å være vertskap for de mange inn
budte gjester. 

Reisebyråene har lenge avertert tur 
til denne enestående begivenheten. 
Stålbeslåtte kontinentalere tøffer seg i 
isbjørn og leopard på tribunen. En 
gruppe norsk-amerikanere har tatt 
turen over dammen for å ønske gam
lelandet velkommen etter i jakten på 
fremtidsdrømmen i stål, betong, plast 
og asfalt. 

Energisjefen fomler nervøst med 
antrekket. Den siste flight ankommer 
med kontigenter fra diplomatiet og 
nordkommandoen. 

Alle sammen stirrer mot den svarte 
hullet i Geilet rett under Besseggen. 
Den andre enden av tunnelen befin
ner seg få meter under Bessvatnets 
botn. En siste salve er gjort klar. Den 
skal åpne forbindelsen og i en slurk 
tømme Bessvatnets kubikkilometer 
med kaldt svart vatn. Sende det i en 
gigantisk stråle de 300 metrene ned 
mot Gjendes grønne speil; - i et stup 
som ikke skal stå tilbake for Peer 
Gynts 150 år tidligere. 

Lenge har Energiforsyningen for
søkt å lage en skikkelig markering av 
denne begivenheten. Åpningen av Jo
tunverkene vil føre nye gigawatt inn 
på samkjøringsnettet. Skikkelig futt i 
planene ble det ikke før et markeds
føringsfirma ble engasjert. Det var 
folk som ikke lot seg tynge av pietets
følelse. Fuglereir, mogop, oppsittere, 
økologer og naturromantikere har 
bokstavelig talt fått seile sin egen sjø. 

Turistforeningen har forlengst 
strukket våpen og flyttet ut av sine 
kvarterer på Gjendesheim, Memuru
bu og Gjendebu. 

Akkurat nå, få minutter før det 
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siste mineskudd skal lyde som defini
tivt besegler fjellheimens skjebne, er 
de siste filosofiprofessorer, studenter 
og oppsittere i ferd med å stue cam
pingutstyret inn i sine små Renault 
«firere». Politi og militære befalings
menn drar et lettelsenes sukk. l dag
evis har de forhandlet med denne 
lurvete flokken av sneversynte «na
turister». Anleggsarbeiderne ga kan
skje den beste oppskriften på løsning: 
«En neve i nakken og en i bukseræ
va . ...» 

TV -reporteren som 4 måneder tid
ligere har ledet Holmenkollrennene 
skal ha toastmasterjobben. Han over
tar: «150 år etter at Peer Gynt jaktet 
rein i disse trakter er det atter på 
Besseggen det skjer. Vi nordmenn har 
hatt problemer med å markere oss 
internasjonalt etter Nansen, Amund
sen, Ballangrud og Hjallis. Det vi i 
dag skal oppleve vil atter sørge for å 
gjennopprette vår nasjonale ære. Det 
er blitt hevdet at vi blir en naturperle 
fattigere. Ja vel, men på mindre enn 
10 supersoniske timer kan vi rekke 
Alpene, Andesfjellene og Himalaya. 
Med disse ordene overlater jeg plas
sen til de herrer som skal starte histo
riens største fontene og lede vannet 
inn i verdens kraftigste turbiner. De 
leve, hipp, hipp, hipp ...». 

Energiforsyningssjefen og smelte
verkssjefene entrer podiet. Med be
sluttsomme fjes og blikket vendt mot 
fjellenes hjerte legger de nevene på 
utløseren - hånd over hånd. 

Pang! 
En mektig detonasjon som får fjel

let til å dirre, forteller at Bessvatnet er 
dolket i ryggen. l en blåsvart bue 
skyter vatnet ut av tunnelåpningen 
under Besseggen høyt over Gjende 
og faller og faller . . ... 

Det hadde vært en travel dag for 
sjefen i Energiforsyningen - møte 
med stortingskomiteer, med regjerin
gen, med en bukett iltre ned-demte 
småbønder og med naturvernforenin
gen. 

En beroligende langpils gjør under
verker før sengetid og han, sjefen, 
administratoren og teknikeren faller i 
dyp søvn .. . . Til han utpå morgensi
den våkner midt i den fortryllende 
drømmen ved at kona skriker: «Men 
Bjartmar, du har tissa i senga». 

• 
,
• 

Strategi i 
motvind 
Behandlinga av dei ulike verneplanar i 
lokalsamfunna, Orkla-utbygginga, Alta 
osv. viser at naturvernet nå arbeider i 
striare motvind enn på lenge i landet 
vårt. Vi skal ikkje kaste bort tid og 
spalteplass her med å spekulere for my
kje over årsakene, istaden bør vi fOltast 
råd og før enda fleire naturperler går 
tapt for alltid prøve å snu straumen. 

Ein debatt om «ny strategi» i natur
vernarbeidet bør koma med ein gong, og 
eg rykkjer gjerne ut fyrst med eit par 
tankar om dette: 

I) Motviljen mot natur/miljøvern byg
gjer ofte på informasjonssvikt. Blad som 
Norsk Natur, Miljømagasinet m.m. må 
fungere som «dei frelstes bibel» og gjera 
eksakte bakgrunnsopplysningar som vi 
alle må bringe vidare. Det hjelper ikkje 
at vi sit ei lita gruppe som <<veit», kunn
skapen må si last vidare ut i drypp gjen
nom lokalaviser, ukeblad m.m. Skriv 
gjeme stutte, konsise og vel grunngjevne 
innlegg i lesarspaltene. Hugs at «infor
masjonssummen er konstant», dvs. at 
mange les eit kort innlegg (med interes
sevekkjande overskrift!!) men få les eit 
langt. 

2) Det er vel og bra å tilhøyre ei 
pressgruppe (som Norges Naturvernfor
bund), men enda betre å vera med der 
avgjerdene blir tekne. Sjølv har eg røyn
sle for at politikk kan lukte ille, men 
berre ved sjølve å gå inn og gjera ein 
innsats i vårt eige lokalsamfunn kan vi 
vera med å endre på dette. Hugs at det 
er ikkje du som er viktigast, men saka du 
slæst for. 

3) Motsetningane mellom storsamfun
net og lokalsamfunna har skjerpa seg, 
eller i alle fall vorte klårare for bygdefol
ket. For oss gjeld det å gjera klårt at 
miljøvernarbeid er til beste for oss alle, 
ikkje berre for dei som bygdefolket alt 
oppfattar som «priviligerte byfolk». 

Det må hamrast inn at vi arbeider for 

enkeltmenneske og dei små samfunn og 
imot alle gigantar. 

Men nå er eg visst alt vorten for lang. 
Torgeir T. Garmo 

min 
mening! 

Støtter bilisme 
og turisme? 
Mange friluftsfolk og naturvernere har i 
senere tid sterkt beklaget f.eks. beslut
ningen om at Orkla-vassdraget skal ned
bygges (med tilslutning fra nesten hele 
høyre-gruppen i Stortinget som «ubetin
get vil verne dyrket/dyrkbar jord») og at 
Sørmarka ved Oslo ødelegges aven mo
torvei. 

Hvorfor slike beslutninger? 
Jo bl.a. fordi «Norges Automobil For
bund (NAF) «har ca 10 g. så mange 
medlemmer som Norges Naturvernfor
bund - . 

NAF har utvilsomt godt betalte og 
meget dyktige folk til å skaffe nye med
lemmer, og nybakte bileiere strømmer til 
«bilsaueflokken». Jeg var også en av 
disse «BILSAUENE» inntil jeg fikk lest 
gjennom NAF's vedtekter. Der står det 
(fremdeles) at forbundet skal fremme bi
lisme og bi/turisme. Jeg skrev til forbun
det og foreslo forandring av vedtektene, 
fikk avslag, og meldte meg ut. 

På et møte nylig med noen naturver
nere, fikk jeg vite at flere av disse med
lemmene av Norges Naturvernforbund 
også var medlemmer av NAF! Jeg om
talte da bl.a. den høye kontigenten og de 
få og små fordelene ved medlemskap i 
dette forbundet, som fremmer bilisme og 
bilturismen, og utgir det tykke tidsskrif
tet med ca. 90 %reklame og propagan
da for biler og bilisme. 

Det er mulig at NAF vil motta noen 
utmeldelser i nær fremtid - . 
Noen spørsmål og svar til ettertanke. 
Bør man støtte en forening som arbeider 
for å fremme bilisme og bilturisme? Hvis 

", 

119 



svaret er nei, hva skal man gjøre med 
kontigenten som spares? Du får f.eks . 
råd til å sende flere års-abbonementer 
(medlemskap) for «NORSK NATUR» 
til venner og bekjente. Lokalavdelingen 
av Norges Naturvernforbund vil sikkert 
med glede gi opplysninger om vedkom
mende allerede er medlemmer av for
bundet. 

Har Du spurt venner/bekjente om de 
er medlemmer av Norges Naturvernfor
bund eller av NAF? Sannsynligvis har 
de fleste medlemmer av sistnevnte for
bund aldri lest vedtektene. Be dem gjøre 

' det -o 
H). Munthe-Kaas Lund 

min 
mening! 

, La rovdyra få overleve! 
Jeg kan ikke si meg enig i det syn 
Gjertrud Jensen gir uttrykk for i sitt 
innlegg i nr. 1. - I likhet med våre vann 
og vassdrag er rovdyra og en del av 
«vår» prektige natur, og de har full rett 
til å få overleve. Det er vår plikt til å ta 
vare på dem og deres livsgrunnlag! 

- Er du Gjertrud Jensen oppmerk
som på at du er et rovdyr selv, - og er 
med på «å kvele» våre medorganismer. 
Hvor mange dyr er det som f.eks. blir 
skadeskutt under jakt, og går en meget 

, pinefull død i møte? Ingen har rett til å 
utrydde jegerne på grunn av dette, - en 
må innnse at naturen er oppbygd slik at 
alle er avhengige aven annen for å 
overleve. 

Naturens gang er hard, - og for 
«svake mennesker» kan mye av dette 
virke avskyelig. Kanskje spesielt når det 
går ut over våre husdyr. I denne forbin
delse er det viktig å huske at f.eks. sauen 
ikke har noen naturlig plass i «vår» 
natur. Dessverre har tiden vist at den lett 
faller som offer for våre rovdyr, og det 
kan ofte være de beste dyra som blir 
revet. Vi kan ikke laste rovdyra for 
dette, men oss selv og den naturlige 
måten å reagere på! Dyra viser samme 
tendens som mennesket: har vi rik til
gang på mat, ødsler vi uhemmet/ i tran
ge tider går lite til spille. 

Rovdyra har et krav på å få overleve, 
- menneskene har ingen rett til å utryd
de dem ut i fra det syn at de er for 
bestialske. Som vi vet står rovdyra øver
st i næringspyramidene. Det er vel få 
som kan si at vår måte «å tilberede» et 
måltid av vår neste er vakkert, men vi 

må huske at det er et naturlig ledd i vår 
kamp for å overleve! 

- Vi kan ikke kun «pleie vår egen 
bak», slik at naturen blir «bevart» styk
kevis og delt. Våre etterkommere vil nok 
en gang forbanne oss om vi utrydder 
våre kjære medrovdyrl 

Torgeir Øren 

min 
mening! 

Slutt på 
skogsfuglj akten! 
I Norsk Natur nr. 1-78 kommenterer 
Trond Stenslie et innlegg i dette bladet, s 
nr. 5-77 av Geir Kjølen. 

Kjølen har tydeligvis kommet i skade 
for å tråkke hr. Stenslies jegerære for 
nær bl.a. ved å hevde at jakten har 
negativ innvirkning på vår småviltbe
stand. 

I sine kommentarer ramser Stenslie 
opp en rekke faktorer som ganske av
gjort har uheldig innvirkning på vårt 
småvilt og som må ta sin rettmessige del 
av ansvaret for at f.eks. vår skogsfuglbe
stand er i ferd med å totalutryddes. 

Det er vel bare et tidsspørsmål når 
bestanden kommer under den kritiske 
grensen hvor desimeringsfaktorene sam
let, overgår reproduksjonsevnen. Man
ge mener at vi allerede har tangert denne 
grensen og at våre storfugl er på vei ut 
av vår herlige fauna for all fremtid . 

I en slik situasjon for en truet dyreart, 
teller hvert levende individ uendelig me
get som en potensiell produksjonsfaktor. 
Jaktbelastningen kommer her inn på 
toppen av de andre negative faktorer og 
får derved en helt utslagsgivende virk
ning på de meget begrensede livdyr
ressurser som måtte være igjen etter at 
forurensing, skogsdrift, turisme, rovfugl
og rovdyr har tatt sitt. 

Jakten blir dermed den marginale fak
tor som til syvende og sist vil endelig 
avgjøre våre skogsfugls skjebne. I dette 
tilfelle er jakten forlengst gått over fra å 
være viltpleie til å bli en meningsløs og 
unødvendig naturødeleggelse, og har in
tet med naturvern å gjøre selv om Sten
slie måtte mene noe annet. 

Jeg er dypt skuffet over at ikke Nor
ges Naturvernforbund forlengst har satt 
opp fredning av våre skogsfugl som en 
høyprioritert sak med like stor aktualitet 
som en rekke andre store naturvernsa
ker. 

Det er kanskje allerede forsent å redde 

vår skogsfuglbestand mot total utryddel
se men denne bør ihvertfall ikke skje 
med Norges Naturvernforbunds stil tien
de godkjenning. 

Hvis det er redselen for at forbundet 
kan komme til å miste noen av sine 
jegere på grunn aven mere aktiv hold
ning i denne sak, tror jeg denne redsel er 
overdrevet. 

For hver jeger som tar sitt våpen og 
går, vil vi sansynligvis få inn som nye 
medlemmer, det dobbelte antall ikke je
gere. Asbjørn Johansen. ' 

min 
mening! 

Rovdyr 
«Gjertrud Jensen» sier i nr.! /1978: <<Jeg 
er ingen elsker av rovdyr. Jeg vil verne 
alt i naturen» - og fortæller, at hun i 
1936--39 saa «ihjælrevne sauer, drept og 
halvdrept. De, som ikke var revet ihjæl, 
var sprengt tildøde», skriver hun og gir 
ulv, gaupe og ræv skylden. 

Men hun nævner ikke løs bikkjene, ' 
som sprænger sauene, jager dem utfor 
stup og nok spiser av dem, enten det er 
liv i dem eller ikke. 

Hun nævner heller ikke de to-bente 
rovdyrene, som bl.a. er med paa aa 
fange lam med kastesluk, sætte ut snarer 
og fæller (trods forbud) og lar dørene til 
utløer staa aapne mot vinteren og slænge 
igjen efter sauene, som langsomt sulter 
ihjæl. 

Rovdyrene (kanske undtat ræven) 
gjør saagodtsom altid kort proeess med 
sit bytte. Noen av dem er ogsaa aadsel
dyr (som ørnen), som tar restene efter 
to- og firbentes gjerninger før dem og 
forulykkede dyr. - Og da kan det nok 
komme til aa se fælt ut. 

Naturen er ikke bare vakker, slik 
Gjertrud Jensen og vi andre gjeme vil ha 
den, men imellem ogsaa grusom - med 
mennesket i spissen. - - - Men man 
maa ikke gripe ensidig inn i dyrebestan
den og forstyrre likevegten i naturen. 
Skytes eller utryddes øm og gaupe, tiltar 
revebestanden. Uglen beskatter kraake
massene, hvis den faar lov til aa leve, 
likesom fjeldvaaken tar mus og rotter. 

- - - I staten Texas i USA gik 
man i 1950 til utryddelse av skorpione
ne, fordi menneskene ikke ligte dem og 
betalte l Dollar pr. hala. - Hvis nemlig 
noe kommer iveien for skabningens her
re og hans interesser - saa bort med 
det! Skorpionutryddelsen var effektiv. 
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Men jordrotter og mus formerte sig 
voldsomt og oversvømte akerlandet. Og 
man maatte kjøpe igjen skorpioner til 
svære priser for aa bli kvit denne nye og 
langt værre landeplage. - - -

Imidlertid er det en anden side ved 
rovdyrenes virksomhet, som ikke alle er 
opmerksomme paa. Rovdyrene er fau
naens sundhetspoliti . De tar først og 
fremst de syke dyr, som ikke er saa 
flinke til aa komme sig unda, og hindrer 
derved smittespredning blandt viltet. 

Naar ørnen svæver over vandet, ser 
den straks om en and ligger efter flok
ken. Den vet, at den ikke kan ta en fri sk 
and, som vil dukke om og om igjen uten 
aa bli træt. Men den syke kan taes og 
blir tat og hindres i aa spræ smitten til de 
andre. - Slik ogsaa med de øvrige rov
dyr. - Her kommer jægeren med sin 
børse - og ogsaa snarefangeren - til
kort. 

U ndertegnede var i mellemkrigsaarene 
paa et gods i England, hvor rovdyrene 
var utryddet og viltet fredet, til høst jag
ten begyndte. Det var som aa gaa paa 
jagt i en hønsegaard. Harene sat ved sti
kanten og saa paa en, og fasanene fulgte 
efter en for aa faa mat. Det viste sig, at 
alt det skudte vilt var uspiselig paa 
grund av infeksjonssykdommer, som 
hadde faat lov til aa spræ sig i aarets løp 
i det vilfredede areal. 

Rovdyrene har sin misjon som alt 
andet her i verden og holder sykdommer 
og hverandre i sjakk - inntil mennesket 
med sin uforstand og kortsynte utnyttel
sestrang slipper til. 

Vi har som kjent snart hverken bjørn, 
ulv, jerv eller øm igjen her i landet, og 
kanskje om noen tid heller ikke hu bro 
eller gaupe. - Den præmierte utryddelse 
gjennom mange aar har bidradd i væ
sentlig grad til dette. - Heldigvis er 
noen avartene endelig fredet - helt eller 
delvis. Men fortsat har det like til det 
siste gaat millionbeløp til skudpræmier 
- bevilget av de forskjellige kommuner 
- væsentlig til profesjonelle rovdyrjæge
re, som har gjort sig en levevei av utryd
delsen. - Denne ordning ansees hen
sigtsløs og maa ophøre - saa meget

'" 	 mere som det over statsbudgettet bevil
ges det nødvendige til aa erstatte de tap, 
som dyre-eierne blir paaført ved rovdyr. 

Th. østrem 

Spray-boksing 

Morten M. Kristiansen har for vane å uttrykke seg «KORT OG 
GODT». Nå også på prospektkort. På 9 kort belyser han en del natur
og miljøvernproblemer. Du får kjøpt hele serien for kr. 10.-. 

(Bestilling s. 126) 

atar-1978 

kalenderen 

er like rundt svingen 

• 13 fargefotos Fa norsk natur 
• totalformat 30-40 cm - bildeformat 30 x 30 cm 
• bildetekster på norsk og engelsk 

Bestill den nå for kr. 38,- . 
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41 ORKLAS 

stortings skjebne 
representanter beseglet 

sa nei til full utbygging av Orkla
vassdraget. De 41 kunne imidlertid 
ikke enes om ett veme- eller utsettel
sesforslag. Hele 5 alternative forslag 
til komiteens innstilling om full ut
bygging av OrklajGranavassdraget 
så dagens lys den 25. mai. Disse er 
markert med forslagsstiller i rammen 
til høyre. 47 representanter stemte 
for ett eller flere av disse forslagene 
etterhvert som de kom opp til av
stemming. Som vi ser var det bare 
7 representanter i Stortinget som 
viste gjennomført vernevilje i en 
eller annen retning. Av de 47 ble det 
tilbake 41 som i den endelige avstem
mingen gikk mot full utbygging. 
«Norsk Natur» har valgt å presentere 
avstemmingsresultatet på denne måt
en for å fremheve det positive i Stor
tingsbehandlingen. De som stemte 
for industrikomiteens innstilling, og 
dermed beseglet Orklas skjebne, er 
ikke med i denne oversikten. A v 
tabellen på side 123 ser vi at debatten 
om Orkla har gått langt inn i alle 
partier. Partiene har enten stått delt 
under avstemmingen eller hatt utbry
tere. Til tross for fortsatt politisk 
mørke når det gjelder vassdragsut
bygging viser Orkla-avstemmingen 
at det demrer innen partiene. 
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A 

Forslag fra Hans H. Rossbach (V) 
«Stortingets behandling av St.prp. nr. 86 «Kraftverkene i 
Orkla. Tillatelse til erverv og regulering av Orkla og Gra
na» utsettes inntil Stortinget har fått behandlet Norges 
framtidige energibehov og energipolitikk.» 

B 
Forslag fra Ottar Landfald (Sp) 
«Behandlingen av planene for Orkla/Grana-utbyggingen 
utsettes i 10 år». 

c 


Forslag fra Hanna Kristine Kvanmo (SV) 

«St.prp. nr. 86 for 1977;78 - Kraftverkene i Orkla, tillatel

se til erverv og regulering av Orkla og Grana - anbefales 

ikke. Stortinget henstiller til Regjeringen å fremme proposi

sjon til Stortinget om tillatelse til erverv og regulering av 

Orklavassdraget for utbygging av kraftverkene Storeng, 

Brattset og Svorkmo». 

D 


Forslag fra Einar Førde (Ap) 

«Stortinget samtykkjer ikkje i dei utbyggingsplanane for 

Orkla og Grana som ligg føre i St. prp. nr. 86 (1977- 78) 

Stortinget ber Regjeringa fremje forslag om ei vasskraftut

bygging av Orkla og Grana som held Innerdalen utanom 

utbygginga.» 

E 

Forslag fra Reidar Due (Sp) 
«St.prp. nr. 86 for 1977- 78 - Kraftverkene i Orkla, 
tillatelse til erverv og regulering av Orkla og Grana 
bifalles ikke. Stortinget henstiller til Regjeringen snarest å 
fremme proposisjon til Stortinget om tillatelse til erverv og 
regulering av Orkla-vassdraget for utbygging av kraftverke
ne Storeng, Botnen, Brattset og Svorkmo» 

F 
 INDUSTRIKOMITEENS INNSTILLING: 

Full utbygging av Orkla/Grana-vassdraget 



.. 

~ 

JA JA JA JA JA JA NEI 
Representan t/Parti til til til til til til til 

A B C D E F F 

Johannes Vågsnes (Kr. F.) X X X X 
Ragnar Udjus (Sp.) X X 
Thor-Eirik: Gulbrandsen (A.) X X 
Anne-Olaug Ingeborgrud (Kr. F.) X X X X X ~ 

< c X 
Erland Asdahl (Sp.) X X X X 
Kirsti Grøndahl (A.) X X 
Hans Torgersen (Kr. F.) X X 
Sigbjørn Johnsen (A.) X X X 
Ottar Landfald (sp.) X X 
Christian Erlandsen (H) X X 
Anne-Lise Bakken (A.) X X 
Asbjørn Haugstvedt (kr. F.) X X 
Sverre Helland (Sp.) X X 
Hans Olav Tungesvik (Kr. F.) X X X X X 
Inger-Lise Skarstein (H) X X X X X X 
Kjell Magne Bondevik (Kr. F.) X X X 
Anders Talleraas (H.) X X 
Hans Hammond Rossbach (V.) X X X X X X 
Aslaug Fredriksen (Kr. F.) X X 
Odd With (Kr. F.) X X X 
Karl Klevstad (Kr. F.) X X 
Hanna Kvanmo (SV.) X X X X X X 
Ola O. Røssum (Sp.) X X X 
Olav Djupvik (Kr. F.) X X 
Reiulf Steen (A.) X X 
Thorbiørn Berntsen (A.) X X 
Eli Kristiansen (Kr. F.) X X X 
Einar Førde CA.) X X 
Stein Ørnhøi (SV) X X X X X X 
Sissel Rønbeck (A.) X X X 
Jakob Aano (Kr. F.) X X X 
Knut Haus (Kr. F.) X X X 
Gunn Vigdis Olsen-Hagen (A.) X X 
Per J. Husabø (Kr. F.) X X 
Oddleif Fagerheim (A.) X X X 
Turid Varsi (A.) X X 
Per Aas (Kr. F.) X X 
Margit Hansen-Krone (H .) X X 
Inger Lise Gjørv (A.) X X 
Johan J. Jakobsen (Sp.) X X 
Reidar Due (Sp.) X X 
Johan Syrstad (Sp.) X X 
Odd Einar D ørum (V.) X X X X X X 
Age Ramberg (Kr. F.) X X 
Lars Korvald (Kr. F.) X X 
Georg Apenes (H.) X X X X X X 
Tom Thoresen (A.) X X X 

'----. - - -- I 
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Oljeferden i Hardanger 
Firefargeplakat i format 60 x 60 cm etter Rol f 
Grovens «Oljemaleri. Fritt etter Tidemann og 
Gude». Pris kr. 20,-. 

latur- ~ 
kalenderen 1979 

er like om svingen 
bestill den nå! 
• 13 gnistrende /arge/olos fra norsk natur 
• totalformat 30-40 cm - bilde/ormal 30 
x 30 cm 
• bildetekster på norsk og engelsk 
• som vanlig pakket i solid kartong 
Pris kr. 38,-. 

Olje eller fisk? 
Aksjonsplakat fra " Alternativ oljedebatt " . 
Tegnet av Rune] . Andersson. Firefargetrykk . 
Format 50 x 50 cm. Pri s kr. 15,-. 

BRUSHANE
LEIK pA 
VARMYRA 
Fargelitografi av 
Vivian Zahl Olsen 
Opplag: 250 e ks. (nummererte 

og signerte) 

Format: 60 x 40 cm 

PRIS: kr. 300.-
Brushanen er en typisk våt

marksfugl. Den hekker over 

hele lande t på våt gressmyr, 

særli g i fjell trakter. Farger og 

mønstre i hannens prektige 

krave varierer fra individ til 

individ. Og som nesten alltid 

i dyrelivet har hunnen ingen 

fargemessige fortrinn. Brusha

nen overvintrer i mellom 

Afrika og er til og med obser

vert så la ngt syd som til Kapp

staden. 

Ny refleks . .. 
med vaktsom ugle i brunt på gul bunn , har 
en diameter på 6,5 cm og koster kr. 20,
for et sett it 5 stk. 

... og den gode gamle 
«Unna meg»-refleksen i advarende rødt er 
fremdeles å få. Den måler 8,5 x 10,5 cm, 
koster kr. 18.- for el sett a 5 stk..L-=':':';::'=';=::';:;';..l. 

[ 

NA KAN DU PYNTE DEG 
- eller bilen e ller båten eller barnevognen eller bag'en elle r 
ryggsekken eller sykkelen eller postkassen eller hva som 
hels t med forbund ets emblem. Klebemerker (stickers) selges 
i sett il 4 stk. (2 stk. i glatt vinyl 8,5 c m diameter, 2 stk. i 
satin cloth 3,8 cm ) trykt i grønt og brunt kr. 10,-. 

MEDLEMSNALEN 
med Forbundets emblem i 

to utg ave r - begge i for

mat 9 x 9 mm . 

I forgylt sølv kr. 20,

I nysølv kr. 10,



BREDO BERNTSEN: 

Naturvernets historie i Norge 
Grøndahl og Søn Forlag i samarbeid med Norges Naturvernforbund. 

Er du en av dem som ennå ikke vet riktig alt om naturvern i Norge? Da anbefaler vi denne, 

til medlemspris kr. 65,-. 


EN FULLT UTVOKST GAUPE 

- Nordens store katt i 
full størrelse - plakat
format 125 x 83 cm 
tegnet av Eivind Struks
nes - for kr. 50,-. 

Stikk innom, ta en telefon, send et kort, eller bruk bestillingskupongen på nest siste side! 

VEGGPRYD? 
N atu rvernforbu ndets 
fotoplakater i firefar
getrykk og stort for
mat (vel 60 x 90 cm) 
venter på en plass 
på din vegg. Moti
vene er «Svale
stjert», «Perleugle», 
«Rådyrkalv» og 
«Fjellbakkestjerne». 
Du finner dem i mi
niatyr til venstre. 
Pris pr. stk. kr. 20,-. 

NASJONAL
PARKENE 

I denne prospektkortserien pre

senteres 9 av våre nasjonalparker 

- (øvre Dividal, Ånderdalen, 

Rago, Børgefjell, Dovrefjell, Ron

dane , Femundsmarka , Gutulia og 

Ormtjemkampen). Vanlig kort

format. 

Kortene selges ikke enkeltvis. 

Pris pr. serie å 9 forskjellige kort 

kr. 12,-. 


ULF HAFSTEN: 

Naturvernets århundre 
Når fikk du sist så mye naturvern for 14 kroner? En bok til å bruke! 



--------------------------------------------------------------------------------------------------

TIL 
NORGES NATURVERNFORBUND 
POSTBOKS 8268 HAMMERSBORG - OSLO 1 
POSTG I RO 5094602 - BAN KG IRO 6001.05.70835 

JEG/VI BESTILLER MED DETTE 

NB! I tillegg til de oppgitte priser kommer porto- og ekspedisjonsgebyr 
etter fø lge nde satser: 

Samlet kjøp for inntil kr. 15,- , gebyr kr. 2,

Samlet kjøp for inntil kr. 40,-, gebyr kr. 4,

Sam let kjøp for over kr. 40,-, gebyr kr. 6,

tik 1.:1 


d, <dlrush<.111(lcik ll lilogra li av Vi\ian Zahl O lsclI il kr. 30U. til s. kr. 


eks. plakat «Gaupe» (Eivind Struk snes ) il kr. 50. - lilS. kr. 


Helge Solheim: «Olje ell er fisk )} {t kr 24 ,- tils. kr. 


.eks. «Naturkalcnderen 1978) å kr. 15.- ti1s. kr 


eks. plakat «OIJcm,dcri)). Fr itl e tter Tidemann og Gude 


(Rolf Groven) ;j kr. 20.- ols. kr. 


eks. plakat «Olje eller f"isk» (Rune Andersson) il kr. 15,- tils. kr. 


o. eks. ProspektkorLSc rie «Kort og godt;) 


(Morten M. Kri stiansen) cl kr. 10 .- tils. kr. 


eks. Prospektkortserie (~Nasj ona lparker» ~ kr . 12 ,  l ils. kr. 


.. eks. plakat «Fje!lbakk cstjcrne» il kr. 20,-	 11 15. kr. 

o. eks. plakat ( Svalestjeru) å kr. 20,-	 t ils. kr. 

o. eks. pla ka l «Perleugle» a kr. 20,-	 li ls. kr. 

o •• eks. plaka t «R å d yrka lv» cl kr. 20,-	 tils. kr. 

o •• eks. U H<lfslen: «Natu rve rnets å rhundre}) <l kr. 14,  l il s. kr. 

.. . eks. M . Segnesw m «Den rø rste na turboka»;i kr. 10, til s. kr. 

... eks. P. Skog : «Økologi» å kr. 15,- ti Is. k r. 

. . eks. ø. Dalla nd : ( Finnma rksvidda ror hvem ?» å kr. 5,  li ls, kr. 

eks. Oddva r Skre: «S ur nedbør» R kr. 13 ,- lil s, kr. 


eks. Bredo Berntscn « Lillc ratur om nalUf» å kr. 5,- li1 s. kr. 


eks. Bredo Berntsen «Naturvernets histori e i No rge » a kr , 65, - til s. kr. 


eks. A.-l. Jensen «Hvem gjør hva i natur- og miljøvernc1,)l it kr . 20.- li1s. kr. 


e ks. miniutstillingen «SIRKELEN» 


eks. it 5 Slk. sy-på-rcOck s «Unna meg» il kr. 18,- til s. kr. 


seil ;i 5 stk. sy-på-reneks «rund» a kr. 20,- pr sett li l5. kr. 


se tt il. 4 stk. klebemerket (slickcrs) «Du slette tid» a k r . 10,- pr . se tt til s . kr 


. eks. medlemsnå! i sø1\1 a kr. 10, lil s . kr. 


eks. medlemsnål i gull a kr. 20,- tils. kr. 


Navn 

Adresse : 

Poststed : 

o 	 Det sam lede beløp i kr . ( inklusive eksp.gebyr) sendes vedlagt i sjekk/ 

sendes samtid ig pr. bankgiro / postgiro / postanvi sning. 

(Stryk det som ikke passeri) 

o 	 Jeg/vi ønsker å betale mot oppkrav, og må da betale oppkravsgebyr og 

porto i tillegg . 

Ved enhver innbetaling, vennligst skriv hva betalingen gjelder! Og husk - rask og 

riktig ekspedering er avhengig av at bestilleren har tydelig navn og adresse. 
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ALLE SNAKKER OM 
ØKOLOGI 
- men ikke a lle ve t hva det er. Denne publikasjonen gir klar 

beskjed.«0kologi» er en kortfattet, lettlest og oversiktlig inn

føri ng i det fagområdet som er selve grunnlaget for alt natur

og miljøvernarbeid. Ordliste med forklaring av faguttrykk. 

For selvstudium og for undervisningsbruk på høyere skole

trin n. 

Perarvid Skoog: «0kologi». 48 sider. Format A 5. - Pris 

kr. 15,-. 


MED TANKE PÅ DE NEST 
MINSTE 
har Norges Na turvernforbund utgitt «Den første naturboka» 
en enkel innføring i økologi, bygd på tegneserieprinsippet. 
Hensikten med boka er å gi barn på de laveste skoletrinn 
forståelse for naturens funksjoner og for de problemene men 
neskene skaper for sitt eget miljø. Heftet inneholder også 
enkle oppgaver, og veiledn ing for lærere og/eller foreldre . 
Segnestam(Helin: «Den første naturboka». 16 siders hefte . 
Format A 4. Pris kr. 10,- . 

DET GÅR RUNDT 
OG RUNDT 
i naturen og miniutstillingen «Sirkelen» gir en enkel leksjon 
i hva som skjer - tekst og fargeglade tegninger. Utstillingen 
består av fire plakater i format 62 x 89 cm. Til undervisning 
på lavere skoletrinn - og for museer, bibliotek, organisasjoner 
m. v. i forbindelse med utstillingsarrangementer Dg kurser. 
Miniutstillingen <<Sirkelero>. Gratis mot gebyr. 

DET REGNER FORTSATT 
SVOVEL 
.. og veien til løsning er at det reises en opinion. Men opi 

nionen må bygge på viten - og her kommer anledningen til il 
orientere seg om problemene i forbindelse med sur nedbør, 
om årsaker og virkninger. 
Oddvar Skre: «Sur nedbør. Årsaker og verknader». 50 sider. 
Format A 5. Pris kr. 13,-. 



~~-------------------------------------------

MEDLEMMENE ER FORBUNDETS RYGGRAD 

og medlemskontingenten utgjør den vesenligste de

len av de årlige inntektene som er en forutsetning for 

virksomheten. 

Men like viktig er det at et høyt medlemstall i seg selv 

gir økt slagkraft. Derfor er selvet passivt medlems

skap en aktiv innsats for naturvernets sak. 


MEDLEMMENE FAR 

• automatisk medlemskap i den fylkesforening, even
tuelt også lokallag, som man sogner til. 

• tidsskriftet «Norsk Natum som kommer ut med 6 
nummer årlig (ca. 200 sider). 
• kjøpe forbundets publikasjoner til medlemspris. 

MEDLEMMENE GIR 

oss mulighet til å påvirke landets naturvern- og res

surspolitikk i en retning vi mener er riktig. 


Nedenstående personer er interessert i naturvern, og kan tenkes 
å ville bli medlemmer av forbundet: 

Navn: 

Adresse: 


Poststed: 


Navn: 


Adresse: 


Poststed: 


Navn: 


Adresse: 


Poststed: 


Navn: 


Adresse: 


Poststed: 


Navn: 


Adresse: 


Poststed: 


Navn: 


Adresse: 


Poststed : 


Flere navn enn det er plass til her? Send egen liste! 


FLERE MEDLEMMER = 

ØKT TILLITT = 


FLERE MEDLEMMER == 


STØRRE 

GJENNOMSLAGSKRAFT 
FOR NATURVERN 


Jeg har veNet følgende nye medlemmer. Arskontingent for 
1978 (kr. 50,- pr. medlem) tils. kr. sendes over 
Postgiro 5094602 
Bankgiro 6001-05-70835 

Navn: 

Adresse: 

Poststed: 

Navn: 

Adresse: 

Poststed: 

Navn: 

Adresse: 

Poststed: 

Navn: 

Adresse: 

Poststed: 

Navn: 

Adresse: 

Poststed: 

Navn: 

Adresse: 

Poststed: 
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