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Vi må jo ha en travbane! 


Bildene over og under: Situasjonsrapport 
fra naturperlen ved Mjøsa, Svennesvolle
ne, september 1984. Foto: rf. 

Travbaner er noe vi trenger, og vi må jo 
ha en ved Mjøsa også, helt nede i strand
kanten og dessuten på fylling ut i inn
sjøen, slik at svette traverhester kan tri
ves med sno og snøføyke fra den vid
strakte Mjøs-isen i februar. Naturreserva
ter er også en god ting . Men vi kan jo 
ikke legge et naturreservat akkurat der vi 
trenger en travbane . Naturreservatene 
kan ikke alltid ha krav på den fineste og 
sjeldneste naturen. 

Omtrent slik må tankegangen ha vært 
bak det storstilte travbaneprosjektet på 
Svennesvollene i Biri, der bulldozerne i 
dag forlengst har gjort Mjøsa mindre og 
lagt et sjeldent naturpmråde øde. Og 
Svennesvollene naturreservat, med ene
stående gråor/heggeskog, sumpmarker 
og sjeldent fugleliv, er bokstavelig talt 
trengt opp i et hjørne, med travbanen 
som nærmeste nabo. 
På denne bakgrunnen er det klart at na
turvernpessimister ikke ser lyst på dette 
naturreservatets fremtid. Men da skal 
man være klar over at en kunstig dam , 
plassert midt ute på travbanen, inngår i 
det store prosjektet. Og her skal det være 
fri adgang for både ender og alle andre 
fugler som liker å svømme. 

«Jorden vi lever av» 
I samarbeid med de andre nordiske lands 
naturvernorganisasjoner har Norges Na
turvernforbund gitt ut et fyldig hefte med 
tittelen «Jorden vi lever av». Denne 
trykksaken er en popularisert utgave av 
«En verdensstrategi for naturvern» om 
den internasjonale naturvernunionen 
(lUeN), FNs miljøvernprogram (VNEP) 
og World Wildelife Fund (WWF) står 
bak. 

«.Jorden vi lever av» er lettlest og rikt 
illustrert. Hvert kapittel har en innleden
de tekst. Ellers gis mye av informasjonen 
som fyldige billedtekster. Åker, skog, 
hav, ferskvann og ørken behandles i 'egne 
kapitler. I tillegg omtales følgene når dy
re- og plantearter dør ut. De siste kapitle
ne diskuterer spesielt ulike forhold mel
lom utvikling og naturvern. En av kon
klusjonene er at bruk og vern må gå hånd 
i hånd hvis det skal skapes levelige for
hold for alle mennesker, dyr og planter. 

Helt til slutt gis det en redegjørelse for 
natur- og miljøvernsituasjonen i de en
kelte nordiske land. 
(Kjøpes gjennom Norges Naturvernfor
bund, kr. 10) 

Saltfjellet nå 
også i bokform 
- Saltfjellet med Svartisen skal nå få sin 
egen bok, forteller Bodø-journalisten 
Torill Munter, som sammen med adjunkt 
Nicolai Midthun står bak prosjektet. Bo
ka, som er på 160 sider og gjennomillust
rert i farger, tar for seg dette vidstrakte 
fjellområdet fra mange synsvinkler, og 
beskriver f.eks . natur, vassdrag, næ
ringsvirksomhet og fotturisme, og ikke 
minst rikdommen av grotter, som er 
enestående i Europa, og Svartisen, som 
også er noe for seg sjøl i Europeisk sam
menheng. 
Selv om det ikke dreier seg om en debatt
bok, er det klart at kraftutbyggingsplane
ne blir omtalt i boka, samtidig som det 
historiske stoffet og kulturminner innen 
området har fått sin plass. 

......og som vanlig 
i kalender 
Folkeaksjonen Spar Saltfjellet gir seg 
ikke før dette storslagne fjellområdet er 
sikret for evig tid - eller utbygd til siste 
dråpe. Derfor kommer «Saltfjellkalende
ren» også i år, for tredje år på rad. Ka
lenderen, som er illustrert med farge
fotos, koster 45 kroner og kan bestilles 
hos Folkeaksjonen Spar Saltfjellet, Boks 
250, 8001 Bodø. 
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Hardangervidda skulle så å si være selve glansnummeret blant norske nasjonal
parker: Europas største høyfjellsslette, sørgrensen for utbredelsesområdet til 
arktiske arter som fjellrev og snøugle, det største veiløse området sØr for Finn
mark. Superlativene var uten ende, vi fikk alle vite at det dreide seg om et unikt 
område, som det heter når enestående ikke er sterkt nok. 

Så brøytet man seg opp mot vidda fra vest, gjennom Husedalen og inn i na
sjonalparken, langs fossene i Kinso, med en vei som skulle gjøre det lettere å 
frakte sauer til fjells. 

Men i nord holdt man naturvernfanen høyt. Her hadde man gode grunner for 
å trekke grensen for nasjonalparken slik at den gamle veien til Tinnhølen på en 
viss strekning ble liggende i nasjonalparken. For å oppfylle intensjonene med 
en nasjonalpark gikk Miljøverndepartementet til det selvfølgelige skritt å stenge 
veien for all annen trafikk enn nødvendig nyttekjøring. 

Nødvendigheten av å stenge veien ble også understreket i NOU 1974:30A 
«Bruken av Hardangervidda», der det heter: «Når det gjelder veier med særlig 
negativ virkning for dyreliv og friluftsliv, må Tinnhølen settes øverst på lista. 
Ved at veien blir med i nasjonalparken blir det mulig å regulere trafIkk og an
nen aktivitet effektivt» . 

Ingen sak om vern av naturområder gjennomføres uten at noen fremstår som 
motstandere av vernet. Og også her ble Miljøverndepartementet utsatt for 
press. Resultatet var to års prøveordning med fri motorisert trafikk til Tinn
hølen. Erfaringene var ikke oppmuntrende. Slitasje og forsøpling, rasering av 
planteliv og forstyrrelse av dyreliv kan uten videre påvises. Det rår i det hele 
tatt tilstander som ikke kan aksepteres i en nasjonalpark (og for den saks skyld 
ikke i andre naturområder heller) . 

Dette innser også regjeringen, som raskt finner fram til den endelige løsning: 
Å verne natur ved å stoppe trafikken er upopulært, derfor må vi heller stoppe 
nasjonalparken. Vi justerer grensene bare ganske lite grann, slik at Tinnhøl
veien blir liggende utenfor Hardangervidda nasjonalpark. 

Det er en interessant praksis som her er innført. Når en nasjonalparkgrense 
forårsaker et «folkekrav» av et visst antall desibels styrke, da regulerer vi litt, 
vi tar en bit her og en flik der, men bare litt om gangen - så får vi til slutt en 
nasjonalpark av rimelig kvalitet og omfang. 

Da bør alle være glade. For på papiret vil vi jo fremdeles fremstå som landet 
med de 16 praktfulle områdene av nasjonale naturklenodier. Så får vi heller 
prøve å glemme at både grensene og reglene for bruken av nasjonalparkene et
terhvert kan bli nokså frynsete. 

Fra Viersdalen mot Hårteigen, Hardangervidda. Foto: rf. 



/' 

100 




HVER 

DRÅPE 


TIL 

DOKKFL0V


VATN 


I dag plukker tiuren blåbær - de siste for 
i år - bløte og vasne og uten særlig smak, 
men gode nok for tiuren, der den står i 
fuktig halvskumring mellom granene 
med sitt gule nebb og har levemåten in
nen aller raskeste rekkevidde. Men ti
urens liver ikke bare blåbær, han er ikke 
sløvet av velstanden som omgir ham. Og 
plutselig strekker han hals og ser på deg 
med et blankt øye. Hakeskjegget er svart 
og stritt som laven i barhenget over ham 
- men bare et kort sekund. Så er han bor
te mellom bregnene. 

SålUl har tiuren lært å overleve ved 
tryllekunst: Fly ikke opp med bulder og 
brak så selv den sløveste kan se deg! 
Nei, gjør deg usynlig og husk at du har 
sterke og raske føtter - nesten ingen kan 
nå deg. Løp unna på bakken, uten en 
lyd, søk dekning der det er å finne, kom 
deg i sikkerhet og hold deg der til freden 
igjen senker seg over blåbærstedet. 

Men som folk flest kan heller ikke ti
uren løpe fra alle farer. Derfor er det et 
under at det ennå fins noen av dem i le
vende live i landet. Og tross alle sine fer
digheter, tiuren kan ikke svØmme, og den 
kan ikke beite blåbær på åtti meters dyp. 
Men det spiller jo ingen rolle heller, for 
på åtti meters dyp gror det ingen ting. 

Lia der tiuren har gått i dekning skrå
ner opp mot slake fjellflyer, og i dalbun
nen slingrer en smal, liten sjø mot nord, 
til den møter elva som glitrer ned gjen
nom granskogen. En elv skal ha et vak

kert navn, så la oss døpe den Dokka. Og 
den vesle sjøen kan vi for eksempel kalle 
Dokkfløyvatn . 

Vi kan tenke oss at folk som ikke har 
noe bedre å gjøre møter opp for å meite 
ørret her, mens myggen surrer i kvel
dingen, at elgen beiter i en nøkkerosevik 
i det sola synker, og at et bergandkull ror 
lydløst i kanten av sivskogen i det som
memattskurnringen kommer listende 
over myra. Og antagelig mener de alle 
både folk og fe - at Dokkfløyvatnets ly
sende speil mellom de mørke granliene 
er godt nok som det er, og av akkurat 
passe størrelse. Men det er også noen 
ikke av fe, men av folk - som vil gjøre 
vannet til noe stort og merkelig, noe 
langt mer enn hva istiden maktet å gjøre 
det til med sine møysommelige metoder. 

Det er de som har de store vyene, som 
ser at den lysende fremtid er vår. Den 
vesle sjøen skal legge liene under seg 
ni tusen mål av raggete fjellgranskog, og 
vannflaten skal heves åtti meter over den 
grå hverdagen. Hvert bekkesikkel under 
mosen oppe i bjørkebandet, hver dråpe 
som glitrer i spissen aven barnål etter en 
tåkernorgen skal yte sitt bidrag til det gi
gantiske badekaret. Ikke et drypp skal 
falJe til jorden uten at det er godt for noe 
- i alle fall for turbinene. 

Og i tidens fylde skal vannet stige og 
fylle hvert revehi og hvert ormebol, det 
skal skylle over kvann og kråkefot og 
frodige lushattlier. Det skal spyle over 

vierkjerrene der haren hoppet i en måne
natt, det skal skylle det skrinne jords
monnet bort under rognekratt der elgen 
fant livberging i trange tider. 

Og snart står abboren og sturer i mØr
ket under tyrirøtter som engang bar furua 
der tiuren spilte i april, og ørekytstimer 
vil jage mellom råtnende granstubber der 
lysende linnea krøp intetandende om
kring den siste gangen det var sommer. 

Så, en dag, er alt fullbrakt. Tiurens 
blåbærbeiter ligger på førti favners dyp. 
Langs breddene lyser minner etter sko
gen som levde her - stubber og røtter, 
vasket løs av strøm og bølgeslag, bleket 
av sol og vind, en knokkelsarnling uten 
sidestykke i krans omkring de 250 milli
oner kubikkmeter vann som den svimlen
de de[lUlingen holder i sin mektige favn. 
favn . 

Og her, ved foten av dette ufattelige 
byggverk, der det lØfter seg som en dom
kirke under himmelveIvingen, forstår du 
endelig hva menneskets kløkt og krefter 
kan skape. Riktig nok vet du at det ble 
litt trangere for alle som bodde her før 
for dem som overlevde. Men det fins jo 
så mye blåbær ellers i verden, så mange 
steder å stikke seg bort - inntil videre. 
Og vi vet jo at riket er vårt, og makten, 
og æren - i all evighet. Eller i alle fall til 
dambygget brister og slipper syndfloden 
løs. 

Tekst og foto: Ragnar Frislid 
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Det finnes en grense for hvor lenge det er 
hensiktsmessig å snakke til veggen. 

Jesus var inne på det samme da han 
rettledet disiplene som han sendte ut i 
verden: «Og om nogen ikke tar imot eder 
og ikke hører på eders ord, da gå ut av 
det hus eller den by, og ryst støvet av 
eders føtter!» (Mt. 10.14) . 

Kverna som durer og går 

Det høres vel drastisk i våre ører. For 
det vi har å fare med er viktigere enn som 
så. Om ikke folk hører på oss i første el
ler andre omgang, så finnes det vel en 
mulighet for gjennomslag i 38. eller 39 . 
- og dermed lar vi kverna dure og gå. 

I løpet av 5 år har NNV mistet ca . 
11.000 medlemmer. 

Det finnes såvisst ingen enkelt årsak til 
frafallet. Noe av forklaringen kan imid
lertid ha med vår informasjonspraksis å 
gjøre. 

Slår vi opp i en ordbok, får vi vite at 
«informasjon» er det samme som «å gi 
opplysning om». Ikke bare Jesus visste at 
dette ikke stemmer. Cicero og Augustin 
visste det. Vår tids informasjonsarbeide
re vet det: Å informere betyr å danne 
(ny) form . Informasjon er opplysning 
som alltid må sees i sammenheng med et 
resultat. Informasjon er ikke en kvern 

som drives av snakkesalighet, men en 
prosess som drives av sitt formål: nye 
spirer, ny form, resultater i mottakeren. 

Pratmakeren bekymrer seg ikke over 
resultatet. Informanten derimot, kan ikke 
stille seg likegyldig fordi resultatet er en 
integrert del av hans virksomhet, det 
kommer uansett: folk kjøper avisa eller 
lar være, folk strømmer til organisa
sjonen eller de forlater den, kampen om 
folks oppmerksomhet vinnes eller tapes. 

Naturvern er ingen sektor-interesse. 
Økologi er grunnleggende . Sett fra en 
synsvinkel kan utsagnene være riktige 
nok. Men betraktet som foreteelse, som 

En beskjeden 
grønn flekk 

sosialt fenomen, er naturvernet en for
holdsvis beskjeden grønn flekk i et kul
turbilde hvor mange iøynefallende linjer 
og former kjemper om plassen. Bøker, 
tidsskrifter, aviser, ukeblader, plakater, 
filmer, radio og TV slåss om folks opp
merksomhet. For å fange oppmerksom
heten benytter massemediene bestemte 
teknikker. Informasjonen skal være ny
hetspreget. Den skal være forenklet og 
tilspisset. Den skal være rettet mot det 
konfliktfylte og intensive og gjerne knyt

tet til det personlige og konkrete. 
De som behersker disse teknikkene 

oppnår resultater: Lesere, seere og over
skudd. 

- Dette har næringslivet forlengst opp
daget. Industribedrifter sprøyter kapital 
inn i de deler av informasjonsvirksom
heten som lønner seg. Informasjon blir 
vare og salgsartikkel. Med kapital følger 
også utvidete muligheter til investering i 
den avanserte teknologi og de spesialister 
som etterhvert er blitt stående bak hver 
trykte spalte, hver plakat, hvert spillemi
nutt etc. Schibsted bak Aftenposten/VG. 
Orkla Industrier bak Janco bak Dag
bladet. Storebrand/Norden, Kredittkas
sen, Orkla Industrier og Media Invest inn 
i Cappelen med 30 mill. kroner. Osv. 
osv. Følg med! 

Skulle dette ha noe med Naturvernfor
bundet å gjøre? 

Ja . 
- Når rikssynser Jahn Otto Johansen 

serverer saus med lekker seibiff og uspi
selige naturvernere, får han breie seg i 
Dagbldets spalter. Han selger. 

- Når Naturvernforbundet, Den Nors
ke Turistforening og Norges Jeger- og 
Fiskerforbund i lang tid har jobbet med 
planene om utbygging av Breheimen og 

. har noe på hjertet i sakens anledning - så 
får de tildelt 15 linjer. 

Det selger ikke . 
____________________________________________________________~L-

Av Arild Ådnem 
I________________________________________________________________________________________________________~r-
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Fem spalter for 
en dynamittgubbe 

- Når møller Johansen vifter med en 
dynamittgubbe i naturvernets navn, da 
~ nelles det løs over 5 spalter og ekkoet 
I dier i dagevis. Det selger. 

- Når generalsekretær Pau le skriver en 
60 linjers avisartikkel om naturvernfor
bundets 70 års jubileum og våre merke
saker i tiden fremover, får han det i retur 
med beskjed om å kutte ned til 40 linjer. 
Når det er gjort kutter avisens redaksjon 
bort omtrent halvparten og plasserer res
ten i spalten for leserbrev. 

Men så var vel artikkelen dårlig skre
vet da? 

Å, langt i fra. Men noen i redaksjonen 
som behersker informasjonsteknikkene 
sitter med blikket naglet til plakaten over 
desken: Husk salgsresultatet! 

Informasjonsvirksomheten er ved å 
utvikle seg slik at visse typer kunnskap, 
visse hendelser og visse meninger betrak· 
tes som uinteressante ene og alene fordi 
de er vanskelige å selge. 

Kunnskap er ikke lenger kunnskap. 
Kunnskap er blitt faktavarer hvorav noen 
selger og andre ikke, noen er billige og 
andre kostbare. Hva gjør Naturvernfor
bundet når massemediene betrakter na

turvernet som en dårlig salgbar faktava
re? 

Hva gjør Naturvernforbundet når vi 
ser at stadig fler går forbi vår bod på in
formasjonsmarkedet? 

Et budskap tilpasset 
teknikken 

Skal vi betale det det koster og hoppe 
på karusellen: Søke sponsorer, investere 
i teknologi, engasjere spesialister på 
markedsføring og tilpasse vårt budskap 
massemedienes inforrnas jo[]steknikker? 

Skal vi ta ressurser fra saksbehand
lersiden og flytte dem over på informa
sjonssiden? 

Skal vi vifte med dynamittgubber for 
at massemediene skal få øye på oss og 
finne oss salgbare? 

Ingen enkle svar 
- ingen enkelt person 

ta samling om problemet! Vi må på sett 
og vis «ryste støvet av våre føtter». Vi 
må være villige til å stille spørsmål ved 
vår egen virksomhet og ta jobben med å 
tenke nye tanker. 

Sett at vi samlet oss, vi naturvernere 
med høyst ulike forutsetninger, rundt 
samme bord og problem, og satte opp en 
dagsorden slik at 

- forskeren måtte se opp fra rapporten og 
studere annonser 

- stilisten måtte trenge inn i fagtermino
logien 

- taleren måtte høre på tilhøreren 

Vår tur til å vekke 
oppmerksomhet? 

- markedsføreren måtte lese rapporter 
- saksbehandleren måtte lese dikt 

og naturlyrikeren måtte studere 
tabeller ... 

Hvem vet? 

Kanskje det i sin tur ville vekke opp

merksomhet? 

På dette finnes ingen enkle svar. Det ** 
finnes heller ikke en enkelt person som 
kan gi fyldestgjørende svar. Men vi må 

Tegning av Thore Hansen 
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UNDER LUPEN Av Jon Teigland 
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MANGE MENINGER 
OM «NORSK NATUR» 
I tillegg til hovedmedlemmene, som 
får tilsendt «Norsk Natur», kommer 
også andre lesere. De aller fleste av 
disse lesere (90%) tilhører forbunds
medlemmenes familie . Bare 10% av 
leserne er under 15 år. Tilsammen er 
det trolig mellom 40 og 45.000 lesere 
av tidsskriftet, bibliotekslesere og 
bedriftsmedlemmer holdt utenfor. 
. Svært få (2%) av Forbundets med
lemmer er direkte misfornøyd med 
tidsskriftet. De aller fleste seier at de 
er stort sett fornøyd (65%) eller delvis 
fornøyd (22%) . Bare ett mindretall av 
medlemmene er imidlertid helt for
nØyd med «Norsk Natur» (lI %) . De 
viktigste innvendingene mere generelt 
som ble registrert i undersøkelsen, var 
- at presentasjonen er delvis noe for 

tung og akademisk 
- og at tidsskriftet er noe for ensidig 

og kategorisk i visse stridsspørsmål. 

Det er viktig å være klar over at en li
ten majoritet av medlemmene ikke 
syntes at stoffet er for tungt og akade
misk, eller at tidsskriftet er for ensidig 
og kategorisk . På den andre siden 
hadde nesten halvparten av med
lemmene som svarte disse innven
dingene. 

«Ikke tannløst, men 
ganske forsiktig». 
Her har redaksjonen nok en vanskelig 
balansegang mellom dem som ønsker 
prinsippielle redegjørelser og gjeme 
mere vitenskapelig artikler, og dem 
som ønsker en mere popularisert 
framstilling . Det samme gjelder ba
lansen mellom dem som ønsker klare
re standpunkt og provoserende fram
stilling, og dem som ønsker mere all
sidig belysning av problemene. 

Det er særlig i vassdragssaker og i 
forhold til primærnæringene at med
lemmer syntes «Norsk Natur» har 
vært ensidig og kategorisk. Muligens 
gjelder dette formen som standpunk
tene er presentert i, for noen med
lemmer noterte at tidsskriftet litt for 
ofte: «harselerte over anderledes ten
kende mennesker». Andre ba om: «i 
større grad å få våre «motstanderes» 
syn reflektert i form av intervju e.l. 
med sentrale personer». På den andre 
siden var det også flere som «ønsker 
mere holdning, og skarpere brodd» el
ler som karakteriserte tidsskriftet som 
«ikke tannløst, men ganske forsik
tig» . 

Mere naturmagasin 
I tillegg til innvendingene om for tung 
og noe for ensidig og kategorisk pre
sentasjon, var det et tydelig ønske om 
at «Norsk Natur» bør bli noe mere av 
et naturmagasin . Her var det imidler
tid også motforestillinger, i og med at 
noen synes det er for mye botanikk og 
zoologi allerede. Et av medlemmene 
formulerte det slik: «Det er tross alt li
te interessant for den vanlige inn
bygger om vi har 50 eller 500 konge
Ørner, sammenlignet med f.eks. faren 
for kontakt med kreftfremkallende 
stoffer på egen arbeidsplass». Det 
vedkommende ønsket seg var heller at 
«bladet ble et «Miljøkunnskapsblad» 
som tar opp et bredere spekter av 
problemer i vårt totale livsmiljØ». 

Forholdet til andre 
tidsskrifter 
Andre var opptatt av at «Norsk Na
tur» ikke skulle være konkurrent til 
Miljømagasinet - eller Folkevett. 
Hvor viktig tilpasning til andre tids
skrifter er , kan være vanskelig å av
gjøre. Undersøkelsen viser imidlertid 
at «Norsk Natur» er det eneste større 
naturvern-tidsskriftet de fleste av 
medlemmene leser. Noe over 113 le
ser også «Folkevett», 114 leser «Fjell 
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-RBUNDET 

Hvem er medlem av Norges Naturvernforbund, hva venter med
lemmene at forbundet skal gjøre, og hva mener de om forbundets tids
skrift «Norsk Natur»? Dette er sentrale spørsmål som man har prøvd å 
finne svar på i en mindre, men likevel systematisk medlems- og leser
undersøkelse som ble gjennomført våren 1984. Ansvarlig for under
søkelsen var amanuensis Jon Teigeland ved Distriktshøyskolen i Opp
land, som på disse sidene redegjør for resultatet. 

og Vidde» og vel 10% leser «MiljØ
magasinet» . 

Da kan nok tilpasningen til Natur
vernforbundets egne fylkestidsskrifter 
være viktige. 70% av Forbundets 
medlemmer får slike fylkestidsskrifter 
i dag, og interessen for disse in
formasjonsskriftene er tydeligvis stor. 
Halvparten av dem som mottar fyl
kestidsskriftene sier at de leser stort 
sett det meste som står i dem. Og re
lativt sett er dette klart flere enn de 
som «sluker» Forbundets sentrale or
gan «Norsk Natur». 

Egne muligheter 
for innsats 
I tillegg til at «Norsk Natur» kunne 
være mere et naturmagasin - ønsket 
medlemmene mere stoff om hvordan 
de selv kan arbeide for natur- og mil
jøvern. Omlag 90% av dem som ville 
ha mer stoff om dette, ønsket å lese 
mere om hvordan de kunne begrense 
eget forbruk av energi , og hvordan de 
kunne skape et bedre nærmiljø. Om
lag 80% var opptatt av hvordan de 
kunne begrense bruken av giftstoffer i 
egen hage eller i landbruket. Hele 
75% av forbundets medlemmer har 
egen hage, mens 5% har tilgang til 
parsell. 

Tegninger av 
Morten M. 
Kristiansen 

Opplysninger om hvordan en skal 
skaffe mat fra hagen/parsellen var det 
imidlertid ikke fullt så mange som var 
interessert i (50%). Da var interessen 
for matauke fra naturen noe større 
(60%) . 

Hvordan en skal påvirke politikere/ 
planleggere er, det også stor interesse 
for (60%), mens vesentlig færre Øns
ket at «Norsk Natur» skal gi råd om 
tiltak i arbeidsmiljø , bevaring av kul
turminnesmerker og deltaking i miljø
vernorganisasjoner. 

Alle disse siste prosenttallene gjel
der dem som oppga interesse for stoff ' 
om hva en selv kan gjøre for natur- og 
miljøvernet. Men ikke alle var like in
teressert i slikt stoff. 

Blant medlemmene generelt er det 
derfor også andre emner som har høy 
prioritet. Særlig gjelder dette stoff om 
forurensningssaker, dyre- og plant
eliv, aktuelle vernesaker, interna
sjonalt natur- og miljøvern og frilufts
områder, - som minst halvparten av 
medlemmene ønsket mer stoff om. 

Hovedinntrykket er at ønskene er 
preget av et mangfold , men at noe 
mere stoff om natur og hva den enkel
te selv kan gjøre, vil være kjærkom
ment. 

)1 

Hvem er medlem 
og hva mener 
medlemmene? 

Bevisstheten om og interessen for natur
og miljøspørsmål vokste betydelig i Nor
ge i l 970-årene. Denne voksende inter
essen slo blant annet ut i økt oppslutning 
om ulike natur- og miljøorganisasjoner, 
som f.eks . Den Norske Turistforening, 
Norges Jeger og Fiskerforbund, Framti
den i våre hender og Fortidsminnefor
eningen . Også medlemstallet i Norges 
NatlU'Vernforbund økte sterkt i denne 
perioden, fra snaut 15.000 i 1970 til vel 
37 .000 i 1979, dvs. med nesten 150 pro
sent. 

Denne bølgen har nok hatt mindre 
kraft i 1980-årene, i hvert fall foreløpig. 
Men fortsatt har en del av de nevnte fri
villige organisasjonene vokst i medlems
oppslutning . Bare en organisasjon har 
opplevd direkte tilbakegang, og det er 
Norges Naturvernforbund . Fra toppåret i 
1979 til 1983 har medlemstallet i Natur
vernforbundet sunket med over 11.000 
personer (vel 30%). Oppslutningen er nå 
nede på samme nivå som for 10 år siden. 

Hvorfor nedgang i 

medlemstall? 

Siden andre viktige frivillige organisa

sjoner i natur- og miljøvernsektoren fort

satt møter tildels voksende interesse i be

folkningen, skyldes medlemsavskalling

en i Naturvernforbundet neppe sviktende 

interesse blant nordmenn for naturopp
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leveIser og for kultur- og miljøvern gene
relt. Men det kan være en redusert inter
esse for naturvern i den form Naturvern
forbundet har prioritert på slutten av 
1970- og begynnelsen av 1980-tallet. 
Hvis dette er forklaringen på medlems
nedgangen, ligger nok mye av mulighe
tene til å endre utviklingen i Forbundets 
egen virksomhet. 

Et sentralt spørsmål er derfor hva en 
kan gjøre for bedre å dekke medlem
menes ønsker. For blant annet å få noe 
sikrere holdepunkter for å svare på slike 
spørsmål, besluttet styret å foreta en 
mindre, men systematisk meningsmåling 
blant medlemmene. Et annet viktig for
mål med undersøkelsen var å få syns
punkter på forbundets tidsskrift, «Norsk 
Natur». 

260 tilfeldig utvalgte hovedmedlem
mer ble utspurt pr. post. Svarprosenten 
ble dessverre bare vel 45. Streiken i post
verket i våres er nok en viktig forklaring 
på den lave svarprosenten . 

Liten usikkerhet 
Den lave svarprosenten gjør resultatene 
usikre, for det er dessverre en realitet at 
majoriteten av de forespurte ikke svarte 
eller fikk sendt sitt svar innen fristens 
utløp. Usikkerheten behøver imidlertid 
ikke å være meget stor, i hvertfall for 
mange av spørsmålene . En kontroll viser 
nemlig av de som svarte representerer de 
ulike deler av Norge slik de burde gjøre 
ut fra medlemsregisteret. Sammenlig
ninger med to andre meningsmålinger 
som er foretatt blant Norges Naturvern
forbunds medlemmer i 1972 og 1977, og 
med medlemsregistrene de årene viser 
nesten forbausende sammenfallende opp
lysninger om mange forhold. 

Min personlige oppfatning er derfor at 
resultatene fra 1984-undersøkelsen sann
synligvis gir et pålitelig bilde i store 
trekk - både av medlemmenes meninger 
og medlemsmassens sammensetning. 

Som ved alle meningsmålinger må imid
lertid resultatene nyttes med nøkternhet. 
Dette gjelder ikke minst her hvor svar
prosenten er lav . 

Medlemsmassens 
sammensetning 
Opplysningene både fra de tre menings
målingene som er foretatt de siste 12 åre
ne og fra årsmeldingene om medlemsut
viklingen, viser at Norges Naturvernfor
bund i lengre tid har vært en landsomfat
tende organisasjon, med en geografisk 
representasjon nesten som i befolkningen 
generelt. Det er bare på Sørlandet at For
bundet har spesielle problemer med å nå 
fram . 

Nedgangen i medlemstallet fra 1977 til 
1984 gjelder da også hele landet, men er 
noe mindre i Nord-Norge og på Vest
landet, og klart størst (prosentvis) på Sør
landet og i Trøndelag . I Trøndelag har 
Forbundet nå vesentlig færre medlemmer 
enn for 12 år siden (37% lavere enn i 
1972). 

Mens Naturvernforbundet hentet 
mange av sine nye medlemmer blant 
yngre mennesker i 1970-årene, ser opp
slutningen blant de yngre ut til å ha gått 
mere ned i 1980-årene enn ellers i be
folkningen . Men fortsatt er medlem
menes gjennomsnittsalder klart lavere 
enn i begynnelsen av I 970-tallet. 

Nedgangen i medlemstallet har ikke 
sammenheng med at noen yrkesgrupper 
har trukket seg ut av Forbundet, noe som 
en muligens kunne vente hvis naturver
net var i sterk konflikt med yrkes- eller 
næringsinteresser. De selvstendige i pri
mærnæringen var i 1984 f.eks. represen
tert i like stor grad som i befolkningen 
generelt. Og andelen som er medlemmer 
i fagforeninger har klart økt, og er nå 
høyere enn hva som er vanlig ellers i 
Norge. 

Akademiker-andelen blant med
lemmene har imidlertid sunket vesentlig 

fra 1977 til 1984 (fra 68 til 53 prosent) 
og er nå trolig lavere enn den har vært på 
12 år. En redusert oppslutning om For
bundet fra akademikernes side skyldes 
neppe problemer med å betale kontingen
ten . Muligens kan det mere ha sam
menheng med problemer med å forstå ar
gumenter og standpunkter, eller en lave
re prioritering av naturvernsaker blant 
folk med høyere utdanning. 

Svært mange av medlemmene har 
imidlertid høy utdanning. Over 50 pro
sent har eksamen fra universitetet eller 
høyskole, mot vel 10 prosent i befolk
ningen generelt. 

Forklaringen på nedgangen er neppe at 
Naturvernforbundets standpunkter og 
begrunnelser ikke har nådd fram til aka
demikermedlemmene. For alle med
lemmene leser i . stor grad Forbundets 
eget tidsskrift. Bare 3 prosent av med
lemmene legger numrene av «Norsk Na
tur» oftest til side uten å lese. 

Prioritering 
av naturvernsaker de 
nærmeste årene 
Gift-/forurensningsspørsmål og sur ned
bør-problemer ser ut til å være de sakene 
Naturvernforbundets medlemmer mener 
er viktigst. Naturlig nok blir interna
sjonalt naturvern nevnt av mange. 
Vassdragsvern og energiøkonomisering 
er også meget viktige tema, mens vern av 
plante- og dyrelivet og jordvern ble nevnt 
av nesten like mange. Klart færre var 
opptatt av opprettelse av nasjonalpar
ker/reservater, og vern av truede arter. 
Og forholdsvis få mente at å begrense 
oljevirksomheten er blant de viktigste na
tur- og miljøvernsakene de nærmeste åre
ne framover. 

Disse prioriteringsspørsmålene er for
øvrig vanskelige, for som et av med
lemmene sa: «Alt dette er jo viktig, jeg 
har bare prioritert noe». ø 

Medlemmene etter enighet i følgende synspunkt på «Norsk Natur» 

Enig Delvis Uenig Ubesvart I alt 
Enig 

Presentasjonen av stoffet er for 
tungt og akademisk 12 33 51 4 100 

Tidsskriftet er for saklig og 
forsiktig 16 25 55 4 100 

Tidsskriftet har for mye politisk 
analyse 7 21 66 5 100 . 

Tidsskriftet har for mye bilder l 3 95 2 100 

Tidsskriftet burde være mer et 
naturmagasin 20 28 44 8 100 

Tidsskriftet er for ensidig og 
kategorisk i visse stridsspørsmål 20 19 52 4 100 

,... (> .... f" .... "" 
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Jorden vi lever av 

SKOGE E SKRUMPER 

Av Magnar Norderhaug 

Tropisk regnskog. Foto: Magnar Norderhaug. 

I takt med veksten i verdens befolkning 
(nå omkring 90 millioner mennesker i 
året) forsvinner verdens skoger idag med 
stor hastighet. Dette gjelder i særlig grad 
Den tredje verden. Her er naturinngrepe
ne mest omfattende, og skadevirknin
ge.'le størst. 

Opprinneli~ fantes det omkring 16 
millioner km tropiske skoger i verden . 

Av dette var rundt 6.6 millioner km2 for
svunnet ved begynnelsen av 1980-årene. 
Dette betyr en reduksjon på ca. 40 % av 
verdens opprinnelige areal av tropiske 
skoger. Fram til idag har Latin-Amerika 
mistet omkring 37 % av sine skogareal
er. De tilsvarende tallene for SØrøst-Asia 
er 38%, mens Afrika har mistet 52% av 
sine skoger. 

For tiden forsvinner 
omkring 7 .3 - 11.3 millioner hektar tro
piske skoger hver år, utfra de beregning
ene FAO har gjort på grunnlag av sate
littbilder. Disse skogødeleggelsene får 
selv skadene på de europeiske barskoge
ne til å virke beskjedne. Det areal av 
tropiske skoger som nå forsvinner hvert 
år, tilsvarer et landområde større enn 

Utbredelsen av tropisk regnskog i dag. 
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Prosent av totalarealet av gjenværend~ tropeskog 

Nederland og Belgia tilsammen. 

Det er mange årsaker til denne utvikling

en: 


- l.S milliarder mennesker i u-landene 
er daglig avhengig av trevirke til bren
sel. 

- Behovet for nye jordbruksarealer øker 
raskt. Ikke minst bidrar en Økende 
jordløs landbefolkning (som idag teller 
minst ISO millioner mennesker) til 
skogsryddingen . 

- Presset forsterkes dessuten av behovet 
for utenlandsk valuta, som fører til 
eksport av trevirke og oppdyrking av 
skogarealer for å skaffe beiter med sik
te på kjøttproduksjon for eksport , Bare 
med sikte på den slags kjøttproduksjon 
ryddes årlig omkring 20 000 km2 skog 
i Latin-Amerika. 

I mange land 
er behovet for brensel og nye jordbruks
områder de viktigste årsakene til at tro
peskogene forsvinner. I andre områder er 
det eksporten av trevirke til i-landene 
som skaper de største problemene. Den
ne eksporten ble IS-doblet i tidsrommet 
1950-1980. 

Men det pågår jo også skogplanting, 
vil noen si. Det er riktig , men nyplan

tingen står dessverre ikke i forhold til 
skograseringen . For tiden plantes del 
omkring I.l millioner hektar skog i året i 
Den tredje verden. Dette er bare en tien
dedel av det som er nødvendig for å opp
veie det skogsarealet som hvert år for
svinner. 

Bryr da ikke verden 
seg om det som skjer? Peter Jackson som 
er knyttet til World Wildlife Fund, sier 
det slik: 

«Mangel på forståelse for den situasjon
en verden står overfor når det gjelder 
ødeleggelsene av de tropiske skogene 
framgår av at Den europeiske romfartsor
ganisasjonen ønsker å bruke 34 millioner 
dollar på en satelitt som i to timer skal 
studere Halley's komet når den passerer 
Jorden i 1986. Ingen har ennå skaffet til 
veie penger til en satelittundersøkelse av 
de tropiske skogene som kan gi et full
stendig bilde av et problem som vil på
virke menneskehetens vitale interesser og 
framtid». 

BARLIND 

- minst vanlig, 
mest mishandlet 

Barlind er det minst vanlige og mest 
mishandlede blant bartrær i Norge. I 
alle fall i enkelte strøk der barlind 
forekommer er uskadde trær en sjel
denhet. I den gode gamle tiden, før 
noen hadde funnet opp kruttet, var 
barlinden ettertraktet som materiale til 
buer. I våre dager er det som leveran
dør av pyntegrønt at barlinden har be
tydning , Men det setter sine spor. 

Barlinden har en ganske begrenset 
utbredelse i Norge. Den vokser helst 
på næringsrik jord i løv- eller blan- , 
dingsskog, og først og fremst i sØr
norske kyststrøk , nordover til Molde. 
I innlandet er den meget sjelden, og 
bare få steder langs kysten kan den 
sies å være vanlig . 

Barlinden vokser ytterst langsomt 
og kan sannsynligvis bli eldre enn noe 
annet tre her i landet. Det snakkes om 
to tusen år gamle barlinder, riktig nok 
uten at det er påvist så tilårskomne 
trær her i landet. Barlinden har ikke 
kongler, som gran og furu, men en ly
sende rød, liten frukt. Dessuten skil
ler den seg fra våre øvrige bartrær ved 
at baret er meget giftig. 

Ettersom barlinden er generelt sjel
den her i landet , og dessuten sterkt ut
satt for ødeleggelse mange steder, er 
spørsmålet om fredning aktuelt. Som 
ledd i den internasjonale kampanjen 
«Vern våre vekster» har Naturvern
forbundet satt i gang en spørrerunde 
til fylkes- og lokallag for å fremskaffe 
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materiale som grunnlas for et forslag 

om fredning. 

Men også opplysninger fra enkelt

personer er i høy grad velkomne , og 

alle lesere som kjenner til barlindfore

komster , oppfordres ti l å dele sin vi

ten med forbundet. Det man ønsker 

opplysninger om er 


- Trærnes voksested (fylke, kom
mune, lokalitet) 

- Beskrivelse av forekomsten (ca . an
tall trær, trærnes størrelse og even
tuelt alder, trærnes tilstand) 

- Eventuell folketro på stedet om
kring barlind og tradisjonell bruk 
av barlind . 

- Eventuell økonomisk utnyttelse av 
barlind i dag 

- Grunneierens syn på fredning av 
forekomsten 

- Allmennhetens syn på eventuell 
fredning 

Forbundet venter ikke at alle som vet 
noe om barlindforekomster skal kun
ne svare på alle punktene ovenfor, 
men håper at flest mulig vil bidra med 
sitt, og sende sitt notat om barlinden 
til Norges Naturvernforbund, Post
boks 8268 Hammersborg, 1029 Oslo l. 

Barlinden - bartre med bær. 
Foto: Arild O. Gautestad. 

Mølen 
Havet slår innover land 
sliper steinene mot hverandre. 
Brått blir de kastet inn, 
like plutselig skyllet ut. 
I hundrer av år har de ligget her 
i evig bevegelse og formet hverandre. 

Er det slik vi sjelelig formes 
liv etter liv, 
til vi engang har nådd 
den fullkomne form? 

Sissel Gjersum 
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KYSTSEL· 

FORVALTNING 


pA AVVEIER 


Som omtalt i massemedia har Fiskeridepartementet i som øverste forvaltningsmyndighet for kystsel i Nor
år gitt tillatelse til felling av 50 stein kobber i Ytre Os ge. Ved tilsynelatende ukritisk å imøtekomme fiskeri
lofjord. Avgjørelsen om å starte denne avskytningen organisasjonenes argumenter, synes hensynet til en 
aven fredet dyreart synes å bygge på et så tynt be pressgruppe å veie tyngre enn ønsket om en forvalt
slutningsgrunnlag og på en så subjektiv vurdering, at ning bygget på faglige undersøkelser og moderne 
den sterkt svekker tiltroen til Fiskeridepartementet prinsipper. 

Kystsel er en fellesbetegnelse på stein
kobbe og havert . Fra gammelt av har det 
vært et stekt motsetningsforhold mellom 
fiskerinæringen og disse artene. Ky~t

fiskerne mener at selen konkurrerer om 
ressursene, sprer fiskeparasitter , ødeleg
ger redskap, og fjerner fisk som står i 
gam. Dette har ført til selhat og utstrakt 
forfølgelse, med generell bestandsned
gang og lokal utryddelse som resultat. 
Allerede i 1966 ble steinkobbe og havert 
betraktet som truet langs store deler av 
kysten , men generelle fredningsbestem

meiser ble ikke innført før i 1973 . Da ble 
kystselene totalfredet sØr for Møre og 
Romsdal, og jakttiden begrenset nord for 
dette området. 

Med unntak av dyr i naturfredede om
råder (forvaltet av Miljøverndepartemen
tet), er forvaltningen av aJle sel- og 
hvalarter i Norge underlagt Fiskeridepar
tementet, med Havforskningsinstituttet 
som rådgivende organ i faglige spørsmål. 
Så tidlig som i 1974 startet Havforsk
ningsinstituttet undersøkelser for å kart
legge selenes innvirkning på kystfisket. 

Fra 1977 har dette fungert som et eget 
prosjekt. Etter hele 10 års arbeid er det 
ennå ikke offentliggjort noen samlet he
arbeidelse av dette materialet, og noe 
tilfredsstillende overslag over størrelsen 
av kystselbestanden kan Havforsknings
instituttet fremdeles ikke gi! 

Omfattende fellingsprogram 
Etter press fra fiskeriorganisasjoner gikk 
Havforskningsinstituttet i 1980 likevel til 
det skritt å anbefale et omfattende fel-

Av Geir Stenmark 
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lingsprogram for kystsel fra Møre og 
Romsdal til Nordland . Dette til tross for 
mangelfull dokumentasjon av det påståtte 
skadeomfanget. I løpet aven fireårsperi
ode ble det vedtatt å felle 990 steinkob
ber og 1220 havert på denne strekningen, 
fortrinnsvis i kastetiden (yngletiden) da 
selene nord for Stad er fredet . Fellingen 
tilsvarer inntil 50-75% av bestandene i 
disse fylkene, og kommer i tillegg til al
men vinterjakt. På grunn av den naturlige 
tilveksten hevder Havforskningsinsituttet 
at den reelle bestandsreduksjonen vil bli 
relativt liten som følge av fellingspro
grammet. For hele norskekysten regnet 
Havforskningsinstituttet i 1983 med en 
bestand på 3500-7000 steinkobbe og 
4000-8000 havert . De laveste beregning
ene tilsvarer omtrent antatt bestand i 
1973 da fredningsbestemmelsene ble 
iverksatt, og kystselene ble betraktet som 
truet. 

Den mest skremmende mangel på bes
lutningsgrunnlag skjedde da Fiskeride
partementet, etter tilrådning fra Hav
forskningsinstituttet, i år vedtok felling 
av 50 steinkobber ved Hvaler i Ytre Os
lofjord . Steinkobbene ved Hvaler synes å 
representere den eneste livskraftige sel
bestand øst for Lindesnes, og stammen 
utgjør den nordligste utløperen av den to
talfredede steinkobbebestanden langs den 
svenske vestkysten. Foreløbige under
søkelser i 1983 tyder på at Hvalerbestan
den omfatter 300-400 dyr, og at bestan
den er i moderat vekst. 

Beslutningen om å felle 50 sel ble fat
tet etter henstilling fra fiskeriorganisa

sjoner ved Oslofjorden, som hevder at 
selskadene etter hvert utgjør en økonom
isk belastning for fiskerinæringen. Fis
kerimyndighetene synes imidlertid ikke å 
ha mottatt noen tilfredsstillende doku
mentasjon av det påståtte skadeomfang
et. Havforskningsinstituttet har heller 
ikke selv foretatt noen faglige under
søkelser av steinkobbenes innvirkning på 
kystfisket i Oslofjorden. Med unntak av 
ubetydelig materiale fra Rogaland, har 
Havforskningsinstituttets undersøkelser 
kun foregått fra Møre og nordover. Dette 
er ikke sammenlignbart! Nordpå finnes 
blant annet arten havert , som ikke lever 
ved Hvaler. 

Sprer steinkobben parasitter? 
A v selskader i Oslofjorden fremheves 
særlig steinkobbene som spreder av pa
rasitter på torskefisk (kveis). Det er der
for interessant når man ved Oslofjord~ns 
største fiskemottak får opplyst at para
sittproblemet er relativt ubetydelig, at det 
synes å ha vært uforandret de siste 20 år, 
og at problemet ikke er større for torske
fisk fra Hvalerområdet enn for fisk fra 
andre deler av Skagerakkysten . Dette er 
en udokumentert påstand på linje med de 
som fiskerimyndighetene holder seg til, 
og den utelukker heller ikke at det lokalt 
kan ha skjedd en mindre økning i kveis
frekvensen. Uttalelsen setter likevel det 
omtalte parasittproblemet i perspektiv. 

Når det vedtas avskytning aven dyre
art som er totalfredet i Sør-Norge, vil 
man vente at dette skjer ut fra god kunn

skap om bestandsstørrelse, bestandsut
vikling, utbredelse , vandringsmønster, 
områdets bæreevne og andre bestands
regulerende faktorer. Fra Oslofjorden 
foreligger ingen sel undersøkelser mellom 
1966 og 1983. De undersøkelsene som 
på frivillig basis i fjor ble foretatt av bi
ologer ved Universitetet i Oslo er kun 
grove forundersøkelser, og sier intet om 
områdets bæreevne og omfanget av sel
skader. Å utføre tilfredsstillende be
standsundersøkelser på ett år er forøvrig 
ikke mulig. Havforskningsinstituttet nøy
de seg med en befaring ved Hvaler før de 
tilrådde avskytning. De fant det heller 
ikke hensiktsmessig å rådføre seg med 
dem som tross alt foretok 10 registrering
er i 1983. På hvilket grunnlag synes Hav
forskningsinstituttet at 50 dyr er en pas
sende kvote? 

Naturvernsiden (og svenskene!) 
holdt utenfor 
Et demokratisk prinsipp sier at instanser 
som kan ha synspunkter på en sak bør få 
uttale seg før en avgjørelse tas. I dette til
fellet burde Miljøverndepartementet væ
re relevant. Miljøverndepartementet fikle 
ikke saken til høring, og fiskerimyndig
hetene kunne dermed heller ikke få vite 
at fellingen ville skje i det desidert vik
tigste myteområdet for ærfugl langs den 
norske Skagerakkysten, med de følger 
dette kan innebære. Viltnemnder og na
turvernorganisasjoner fikk heller ikke 
uttale seg. Fellingen foregår i steinkob
benes kasteområde som bare befinner seg 

Fotografier av Lars Øivind Knutsen 
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fra 2 til 10 km fra den svenske grensen , 
og bare ca 15 km nord for Kosterøyene 
der det finnes en tilsvarende svensk be
stand. Siden det dermed etter all sann
synlighet dreier seg om en svensk-norsk 
bestand, og arten er totalfredet i Sverige, 
ville det være naturlig om også svenske 
myndigheter hadde blitt kontaktet. Det 
ble de ikke. Statens Naturvårdsverk har 
derfor etterpå anmodet norske myndighe
ter om å få ta del i beslutningsgrunnlaget 
for fellingen. Det kan bli vanskelig! 

Morløse selunger 
Også retningslinjene for fellingen lider 
under store svakheter. Opprinnelig ble 
det ikke lagt andre tidsbegrensninger for 
jakt enn at den ikke skulle foretas i skole
ferien. Dette er i tråd med tidligere prak
sis, der Havforskningsinstituttet har an
befalt at fellingen skjer i det tidsrommet 
da hunnene føder unger. Dette sikrer en 
større andel gravide dyr, og gjør skyting
en lettere. Effekten aven slik praksis er 
at selene blir meget forstyrret i en særde
les kritisk fase, og at de lett blir skremt 
bort fra kasteområdene. Videre fører det 
til at morløse unger som fortsatt dier sul
ter ihjel. Det er ikke alltid mulig å skyte 
mor og unge samtidig. Eventuelle ihjel
sultede unger teller selvsagt ikke i den 
fastsatte fellingskvoten . 

Sjøfugl rammes 
Et annet moment er at kasteområdene 
gjeme befinner seg i nærheten av viktige, 
hekkeplasser for sjøfugl, som også vil bli 
forstyrret av jakten. Avskytning i yngle
tiden må sees som forkastelig, og er ikke 

i samsvar med etiske normer og moderne 
prinsipper for faunaforvaltning . Det bør 
her tillegges at jegerne ved Hvaler etter 
eget initiativ stanset fellingen 10. mai , ca 
3 uker før kastingen normalt innledes. 
Dette er imidlertid ikke fiskerimyndighe
tenes fortjeneste. 

Når det på et tynt grunnlag likevel er 
vedtatt å felle 50 dyr ved Hvaler, skulle 
man tro at disse dyrene vil utnyttes mak
simalt i vitenskapelig sammenheng . Det
te synes ikke å være tilfelle. Utover ordi
nær prøvetaking inngår ikke fellingen i 
noe vitenskapelig program. PrØvene blir 
lagret ved Havforskningsinstituttet, og 
med tanke på instituttets tempo i bear
beidelsen av kystselundersøkelsene er det 
utvilsomt viktig at prØvene blir kon
servert grundig. En gruppe forskere ved 
Universitetet i Oslo har forøvrig påpekt 
at verdifull fysiologisk og toksikologisk 
informasjon går tapt fordi prøvetakingen 
er ufullstendig. 

Kadavre råtner i sjøen 
Retningslinjene for ressursutnyttelse er 
også mangelfull. Det står jegerne fritt om 
de vil utnytte kjøtt, skinn, spekk osv. el
ler om de vil kaste skrottene. Jegerne ved 
Hvaler sørger for at de avlivede dyrene 
blir fornuftig utnyttet , men under fel
lingsprogrammet nord for Stad har ka
davrene tildels bare blitt dumpet i sjøen, 
for der å råtne. 

Det mest kritikkverdige ved opplegget 
er dog mangelen på konsekvensover
våkning. Over en årrekke har selene ved 
Hvaler opparbeidet en viss tillit til men
nesker. Når man så plutselig begynner å 
skyte steinkobbene i deres kasteområde, 
der de tidligere har fått være i fred, kan 

reaksjonen bli uventet og sjokkartet. 
Kanskje blir de indirekte følgene 'Større 
enn det at 50 dyr tas ut av bestanden . Det 
burde derfor ha vært en forutsetning at 
avskytningen skjedde trinnvis, og at den 
ble kombinert med udersøkelser av jak
tens innvirkning på selenes adferd. En 
slik gjennomføring ville gi mulighet for å 
avbryte fellingen dersom denne skulle vi
se seg å få utilsiktede konsekvenser. Det
te har ikke fiskerimyndighetene tatt hen
syn til. 50 dyr skal felles uansett hvilke 
følger dette får . Er dette et uttrykk for li
kegyldighet eller beregning? 

Skremt bort fra 
yngleplassene 
Steinkobbene ved Hvaler viste seg da og r 
så å reagere spontant og meget negativt 
på jakten. Da fellingen ble avbrutt for 
sommeren 10. mai var det skutt 21 dyr, 
hvilket utgjør en relativt liten del aven 
bestand på 300-400 individer. Likevel 
hadde skytingen ført til at nesten hele 
bestanden hadde trukket ut av kasteområ
det, der de på denne tiden normalt skulle 
ha forberedt seg på ynglesesongen. 
Mange hadde trolig forlatt 0stfoldkysten 
helt. Gjenværende dyr var dessuten blitt 
mennskesky, med en fluktavstand langt 
større enn tidligere. Ved slutten av kas
tetiden og snart 2 måneder etter at fel
lingen ble avbrutt, var under halvparten 
av bestanden tilbake ikasteområdet. 
Ungeproduksjonen synes i år å være mer 
enn halvert i forhold til 1983 . 

Ojennom sin behandling av Hvaler
steinkobbene har Fiskeridepartementet 
brutt en rekke grunnleggende prinsipper. 
Som nevnt utgjør disse dyrene antagelig 
den eneste livskraftige selbestanden 
langs den norske Skagerakkysten, og det 
er et sunnhetstegn ved vårt livsmiljø at 
det kan leve en tilsynelatende frisk be
stand av sjøpattedyr ytterst i et pres
sområde som Oslofjorden. I utgangs
punktet bør vi derfor se på dette fau
nainnslaget med glede. Når Fiskeridepar
tementet så vedtar en avskytning skjer 
dette ut fra grunnleggende mangler: 

1) mangel på kunnskap - ved at det ikke 
er foretatt faglige undersøkelser av 
steinkobbenes innvirkning på kyst
fisket i Oslofjorden, og at det heller 
ikke er fremlagt dokumentasjon av det 
påståtte skadeomfanget, samt ved at 
bestanden biologisk sett er meget dår
lig kjent. 

2) mangel på objektiv vurdering - ved at 
man kun har innhentet uttalelser fra 
fiskerihold , og ikke forelagt spØrs
målet for bl.a. norske og svenske na
turvernmyndigheter, miljøvernorgani
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sasjoner, selforskere ved Koster, eller 
for de personer som har foretatt de al
ler fleste selundersøkelsene ved Hva
ler. 

3) Mangel på tilfredsstillende retnings
linjer for avskytningen - ved at man 
ikke gjennomfører konsekvensover
våking av jakten, at man ikke unngår 
forstyrrelser i kasteområdet, og v'ed at 
man ikke sørger for maksimal viten
skapelig utnyttelse av de avlivede dy
rene. 

Disse forholdene tilsier at fellingen av 
Hvalersteinkobbene avbrytes straks, og 
at den ikke revurderes før de nødvendige 
undersøkelser er foretatt. Langt viktigere 
er det imidlertid at det skapes debatt 
omkring kystselforvaltningen i Norge. 
Den omtalte saken har stor prinsipiell be
tydning, idet den peker på generelle 
svakheter ved denne siden av vår fauna
forvaltning. 

Rett til å eksistere 
Hvordan bør så kystselforvaltningen leg
ges opp i fremtiden? Det overordnede 
prinsipp må være at steinkobbe og havert 
skal ha rett til å eksistere i livskraftige 

bestander innenfor sitt naturlige leve
område langs kysten . Dersom det ikke 
strider mot dette prinsippet kan en kon
trollert bestandsregulering gjennomføres 
lokalt. Da må det først kunne dokumen
teres at selskadene utgjør en vesentlig 
økonomisk belastning for fiskerinæring
en i området. Selproblemer bør likevel i 
størst mulig utstrekning løses ved at det 
innføres kompensasjonsordninger for fis
kere som lider tap . 

Ved betydelig større kystselbestander 
enn de vi har i dag, bør man også vurdere 
muligheten for oppgavepliktig jakt. En 
slik ressursutnyttelse av kystsel vil være i 
pakt med forvaltningen av landlevende 
viltarter. 

Forutsetningen for enhver felling eller 
jakt er imidlertid at den skjer ut fra bred 
kunnskap om biologiske og bestandsmes
sige forhold. Store sikkerhetsmarginer er 
påkrevet, og det må tas hensyn til det ne
gative miljøtrykk som selene ellers utset
tes for. Steinkobbe og havert er truet av 
utryddelse i en rekke land, og Norge har 
et internasjonalt ansvar for å bevare disse 
artene. Videre bør det også tas hensyn til 
at synet av sel representerer en stor natur
opplevelse for mange mennesker. 

Eventuelle fellingsopplegg må gjen

nomføres med stor forsiktighet, og med 
overvåking av konsekvensene. Avskyt
ning må ikke finne sted i kastetiden, og 
avlivede dyr må utnyttes maksimalt i res
sursmessig og vitenskapelig sammen
heng. Kunnskapen om kystselene er fore
løpig mangelfull. Forskning på dette fel
tet bør derfor prioriteres, ikke minst når 
det gjelder problemet med selskader. 
Inntil de samlede resultater fra Havforsk
ningsinstituttets kystselundersøkelser er 
offentlggjort, bør det ikke tillates noe 
nytt fellingsprogram . 

Det grunnleggende skritt mot en ny 
kystselforvaltning vil likevel være å 
overføre forvaltningsansvaret til Miljø
verndepartementet. Gjennom lang tid har 
Fiskeridepartementet vist at det ikke for
valter kystselene på en forsvarlig måte. 
Fiskeridepartementets holdning til disse 
artene er i utgangspunktet subjektiv . Pri
mært representerer dette d~partementet 
fiskerinæringens interesser, og fiskeri
næringen har alltid stått i et sterkt motset
ningsforhold til kystselene. Miljøvern
departementet er øverste forvaltnings
myndighet for alle landlevende pattedyr, 
og en overføring av ansvaret vil gjøre det 
naturlig at også kystselene omfattes av 
prinsippene i den nye viltloven. ø 
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Tettegress 
Langs klukkende bekker 
med mosetuer og klare 
vannperler møter vi ofte en 
plante som skiller seg ut. 

Redigert av 
Herman Løvenskiold 
Tegninger av 
Sissel Gjersum 

Det er tettegresset, planten 
med de tykke lysegrønne 
bladrosettene og den dypfio
lette blomsten. 

JEG FANT JEG FANT... 


Tettegresset er en av de 
ganske få planter her i lan
det som fanger insekter for å 
spise dem. Tettegressblade
ne er klebrige, og små in
sekter blir sittende fast. 
Planten skiller ut fordøyel
sesvæske som oppløser in
sektene slik at den kan for
døye dem. 

Navnet tettegress har 
planten fått fordi den var 

Granater 

kjent som et middel til å gjø
re melken tykk. Den nysilte 
melken ble slått i kar med 
tettegressblader. Det gjorde 
at surmelken ble tettere enn 
vanlig . 

Enkelte steder var det 
skikk at den første kvelden 
kyrene ble melket ute om 
våren skulle det ligge en ro
sett av tettegressblader 
melkebøtten . 

I Norge er granat et vanlig 
mineral. Der det er gneis el
ler glimmerskifer er det 
ganske vanlig å se små 
rødbrune eller rosa til lil
la-fargete flekker i fjellet. 
Ser vi nærmere etter kan vi 
få øye på små granatkrystal
Ier med tolv flater, men som 
regel er det bare klumper 
uten krystallflater. På stren
der med rullestein kan du 
lett finne steiner med grana
ter. Det er steiner som isbre
ene fra istiden har ført med 
seg fra forskjellige fjell
områder. Disse granatene 
kan ha forskjellige farger . 
Det kommer av at det er 

mange forskjellige sorter 
granater. 

Navnet granat er avledet 
av det latinske ordet granum 
som betyr kom . Ofte ligger 
granatene nettopp som så
korn spredt utover i bergar
ten. I gamle møllesteiner er 
det ofte granater. 

Helt dyprøde, gjen
nomsiktige granater brukes 
som smykkesteiner, men de 
finner vi ikke lett i Norge. 

Granaten som er avbildet 
her er dannet i en sprekk, 
der den har vokst fritt i et li
te hulrom. Derfor har den så 
fine blanke flater. Den er 
funnet i Nordland. 
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mulig i ett med blomsten de 
sitter på. Men de bruker en 
del tid på fargeskiftet. 

Med en gang insektet lan
der i blomsten styrter ed
derkoppen fram og biter til 

.#. med kraftige kjever som står 
forbindelse med giftkjert

.... 
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Lag deg en høstkrans 
Først former du en krans av kede roser (tørkes luftig med Krabbeedderkoppen halm eller kraftig gress eller hodet ned). Del røsslyngen i 

Til alle tider har edderkop
pens kunstferdige spinn opp
tatt menneskene. I den gres
ke mytologien fortelles det 
om den ulykkelige Arachne 
som var flinkere enn selves
te gudinnen Pallas Athene til 
å veve. Det ble ikke tålt og 
til straff ble Arachne om
gjort til en edderkopp. 

Ikke alle edderkopper la
ger et like kunstferdig 
fangstnett, men spinne kan 
de fra det øyeblikk de kom
mer ut av egget. Her ser du 
hvordan edderkoppungene 
kravler rundt og nærmest 

\..å., 

,~ 

ler. Så farer edderkoppen 
rundt og binder byttet fast 
med silketråder. Etter en 
kjempefangst som dette kan 
det gå mange uker før ed
derkoppen igjen legger seg 
på lur for å vente på nytt 
bytte . 

strå. Så surrer du tynn blom små kvister og legg den tett i virker vektløse, fordi de sterståltråd rundt, slik at den tett rundt kransen (er ikke så sammen lager et nøste av holder formen . Nå har du et nøye at det er så mye på
tråder. godt underlag. Til kransen baksiden) og surr rundt med 

Edderkoppene kan benyt kan brukes alle typer tørke blomstertråden og fortsettte seg av de mest utspekuler de blomster eller friske videre og legg av og til ente fangstmetoder. Men hver blomster som tørker slik at rose innimellom. Vær for
art bruker bare en bestemt de beholder farger og form, siktig med rosene så ikkemetode. Bildet viser en gul f.eks. røsslyng, ryllik, kat stilkene knekker, eller rosekrabbeedderkopp som har tefot, harekløver eller kom ne faller av stilken . Til slutt, krabbet opp i en løvetann og stråtyper (hvis du har når kransen er ferdig , kanblomst. Her har den sittet veldig tålmodighet) . du feste et bånd av fløyel elhelt urørlig og usynlig og Her skal jeg vise en som ler annet slag, rundt kransen bare ventet til sitronsom lages av røsslyng og roser og henge den opp til pynt på 
merfuglen slo seg ned på (rosa). Du trenger en stor døren eller veggen, eller setblomsten. Utrolig nok kan bukett røsslyng og noen tør- te den på bordet. krabbeedderkoppene skifte 

Sisselfarge slik at de går mest 



VERNEPLAN III 


HELSVART FOR TRØNDELAG 

Av Arne Moksnes 

I arbeidet med verneplanen for vassdrag har det draget og Verdalsvasdraget blir henvist til konse
vært en hovedforutsetning at planen skulle gi en sjonsbehandling. Fra før er Namsen, Nea og Ork
rimelig fordeling på de ulike landsdeler. En skulle la utbygd. Alle de store ord om en balansert og 
derfor i utgangspunktet tro at i alle fall ett av Trøn allsidig disponering av våre vassdrag synes glemt. 
delags store vassdrag skulle bli vernet som re Av de kontroversielle vassdraga i landsdelen skal 
feransevassdrag. Etter innstillingen fra hovedstyret kraftutbyggerne få alt - verneinteressene ingen 
i NVE om verneplanen ser det imidlertid helsvart ting. Dersom hovedstyrets innstilling blir vedtatt, 
ut for verneinteressene. Ingen av de store vass fins det bare ett ord for dette - nemlig skandale. 
draga skal vernes. Både Gaula, Stjørdalsvass-

Gaula og Stjørdalsvassdraget fra behovet for referansevassdrag burde (zoologiske , botaniske, geomorfologis
mest verneverdige det være en selvfølge at disse 7 vassdraga ke) opptrer sammen, og at området er 
A v 60 vassdrag som .er undersøkt i pro automatisk fikk varig vern . stort og så godt som uten inngrep. Et til
sjektet <dO-års vernede vassdrag» har 7 I Stjørdalsvassdraget finner vi bl.a. si svarende område fins i alle fall ikke i 
fått toppkarakter i alle verneklasser, dvs. devassdraget Forra som er et av de aller Sør-Norge . Forras referanseverdi er stor 
naturvitenskapelige interesser, kultur mest verneverdige i landet. Elva Forra og og kan ikke erstattes av andre vassdrag. 
verninteresser , vilt- og fiskeinteresser og våtmarksområdene omkring har til dels Fylkesmannens miljøvernavdeling 
friluftsinteresser. I Trøndelag gjelder det internasjonale verneverdier. Særlig ver Nord-Trøndelag har utarbeidet et forlag 
te Gaula og Stjørdalsvassdraget. Bl.a ut difullt er det at en rekke verneinteresser til naturreservat i Forra-området. 
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Vassdrag for vassdrag 
ut av verneplanen 
Diskusjonen om referansevassdrag for 
Trøndelag har vært konsentrert omkring 
Orkla, Gaula og Stjørdalsvassdraget. I 
sin innstilling til verneplan Il i 1976 av
venter Sperstadutvalget utfallet av kon
sesjonsbehandlingen av Orkla før en kan 
ta stilling til spørsmålet. Som kjent er 
Orkla nå utbygd . I 1983 foreslår så ut
valget Gaula konsesjonsbehandlet. Der
med står bare Stjørdalsvassdraget igjen. 
Men heller ikke dette vassdraget kan i sin 
helhet gå til verneinteressene idet en 
foreslår varig vern bare av sideelvene 
Forra og Sona, mens resten av vassdraget 

Ol 	 settes på konsesjonsbehandling. Derved 
åpnes for et kraftutbyggingsprosjekt av 
Forras størrelse i Meråker. 

Sperstadutvalget har gjort store kom
..,.. 

promisser mellom verne- og utbyggings
interessene - kompromisser som i Trøn
delag går klart i utbyggernes favør. Ver
neinteressene er skåret inn til beinet. 
Spesielt er konsesjonsbehandling av Gau
la uakseptabelt for naturvernet. 

En skulle tro at kraftutbyggerne nå 
hadde fått tilfredsstilt sin apetitt på ver
neverdige trøndervassdrag. Men den 
gang ei. Hovedstyret for NVE går i sin 
innstilling om verneplan III enda lenger 
enn Sperstadutvalget og foreslår konse
sjonsbehandling også av Forra. Dersom 
dette forslaget vinner fram, blir sluttre
sultatet enkelt og greit: Praktisk talt alt til 
utbyggingsinteressene - praktisk talt in
gen ting til verneinteressene. 

Forra - et prestisjeprosjekt 
for utbyggerne 
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk hadde 
planene for utbygging av Forra med ned
demming av Forramyrene klare omkring 
1970. Samtidig kom statskraftverkene 
inn i bildet med langt mer omfattende 
planer som var politisk umulige og som 
sannsynligvis forsinket prosjektet så mye 
at ingen konsesjonssøknad ble sendt før 
verneplanarbeidet kom igang for alvor. 
Undesøkelser dokumenterte snart de sto
re verneverdiene i Forra og vassdragetof 
har gjennom verneplan I, Il og III stadig 
styrket sin status som verneverdig vass
drag.ti. 

Samtidig har kraftutbyggerne kjempet 
innbitt for å frigi vassdraget til konse
sjonsbehandling . En har både argumen
tert med kraftbehovet og dratt vernever
diene i tvil. Slik det hele har utviklet seg, 
er imidlertid begge disse argumentene 
blitt mindre effektive i verneplan sam
menheng. Derfor legger en nå hovedvek
ten på en annen taktikk som saklig sett er 
et halmstrå, men som har vært effektivt 
på fylkesplan og som også hovedstyret i 

NVE legger til grunn for å ta Forra ut av 
verneplanen. 

I Lierne i Nord-Trøndelag finner vi 
nemlig vassdraget Sanddøla som det er 
lagt fram svært brutale utbyggingsplaner 
for. Det hder at dersom Forra blir ver
net, vil fylket komme i en tvangssitua
sjon og være nødt til å bygge ut Sanddøla 
med store skadevirkninger. I denne sam
menligningen opereres det med et noe re
dusert utbyggingsalternati v for Forra 
mens planene for Sanddøla er så omfat
tende at de sannsynligvis er politisk 
umulige. Det er Forra som det nå gjelder 
for kraftutbyggerne ikke å miste. 

Her blir altså en stygg utbyggingsplan 
i et vassdrag utenfor verneplanen brukt 
som brekkstang for å redusere planen 
med et av de mest verdifulle vassdraga. 
Industrikomiteen anførte riktignok ved 
verneplan Il noe om at vassdraga i Nord
Trøndelag skal ses i sammenheng i 1985, 
men bl.a. planene om kraftutbygging i 
Meråker gjør «Forra-Sanddøla»
sammenligningen uaktuell. Meråkerpla
nen snakkes det imidlertid minst mulig 
om. Taktikken skinner klart igjennom. 

Resultatet er at Forra blir angrepet av 
en koalisjon bestående av utbyggere som 
vil ta både Forra og SanddØla samt Sand
dølavernere som vil ofre andre vassdrag, 
deriblant Forra, for å redde sitt eget. Det 

Motstående side: 

Forra og Forramy

rene. Foto: Per Mo

en. 

Til høyre: Trønde

lagsvassdrag 

brennpunktet, fra 

Namsen i nord til 

Orkla i sør. 


er sterkt å håpe på at denne sistnevnte 
strategien ikke får videre innpass i norsk 
vassdragsvern. Vassdragsverngrupperin
gene må vise samhold og solidaritet. Noe 
annet er egentlig å gå utbyggernes 
ærend. 

Skal kraftutbyggerne bestem
me? 
De fleste vil automatisk svare nei på det
te spørsmålet, men dersom hovedstyrets 
forslag vinner fram, blir dette faktisk til
felle for Trøndelag. Nærmere en parodi 
på en verneplan mot kraftutbygging går 
det ikke an å komme. Tilbake på planen 
vil da stå noen mindre vassdrag med be
tydelig lavere verneverdier, og typisk 
nok minde kraftutbyggings interesser. 
Dersom dette blir resultatet, er det helt 
klart at en kunne ha spart seg priorite
ringen etter verneverdier.' Prosjektet 
«lO-års vernete vassdrag» som har kostet 
i overkant av 25 mill. kroner er i denne 
sammenheng bortkastet. Det blir ikke tatt 
hensyn til resultatene likevel. 

I skrivende stund gjenstår behandling
en i Miljøverndepartementet, Olje- og 
Energidepartementet, Regjeringen og 
Stortinget. Disse organene har ennå mu
lighet til å forhindre skandalen ved å 
gjenopprette balansen i verneplanen. It 
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Honoria Hamre, her fotografert under forsering av eLva Forsa i 
SØr-TrøndeLag i sommer, bLe vaLgt tilforbundets Leder på Landsmø
tet i juni . Hun er født i Bergen i 1932, er cand. reaL. med hovedfag 
i bioLogi og arbeider som lektor i Bergen. Hun har vært styremed
lem i Vestlandske Naturvernforening i en årrekke, og har sittet i 
NNVs landsstyre siden 1981 . Foto: Per Bjørn Foros . 

Kontrasten er slående. 
På den ene siden av bordet: et styk

ke tørt papir med en dynge meget al
vorlige spørsmål. På den andre siden: 
øyne som konkurrerer om tittelen 
«Bergens blideste», et smil som løper 
fra nakke til nakke og en ansiktsfarge 
som forteller det meste om frilufts
livets gleder. De tunge spørsmålene 
skubbes over på venteliste B. Et 
intervju med naturvernforbundets ny
bakte leder, Honoria Hamre, må av 
helt naturlige grunner starte med det 
hyggelige. 

- Jeg er så glad i å være ute! Jeg 
blir syk av for mye inneliv . Det er na
turgleden som gir meg overskudd og 
som setter meg i stand til å arbeide 
med naturvern . Det må være en ho
vedoppgave for naturvernforbundet å 
spre naturglede, ved å arrangere turer 
for eksempel. Den som lærer seg til å 
sette pris på naturen vil lettere reagere 
på faresignaler om at den kan bli øde
lagt. 

- Og hva synes du om vår egen , 70 
år gamle NNV's reaksjonsevne? 

- Kanskje den av noen blir opp
fattet som for forsiktig. Det kan ha 
sammenheng med de kravene vi på

legger oss selv om å være saklige og 
seriøse. For å endre dette inntrykket 
burde vi nok oftere våge å kalle en 
spade for en spade. Ta f.eks. det for
hold at det fremdeles satses på vass
dragsutbygging i stedet for energiøko
nomisering. Det bør kunne kalles 
molbo-politikk, for det er jo det det 
er! 

Ellers er det slik at en nyhet ofte 
oppfattes som en dristigere markering 
enn en repetisjon av gamle lekser. 
NNV bør derfor tilstrebe å lansere sitt 
syn på en sak mens denne ennå befin
ner seg i nyhetsbildet. Og så må mar
keringen skje med spenst slik at folk 
skjønner at vi virkelig brenner for sa
ken. 

- Hvilken sak mener du vi bør 
brenne aller mest for i tiden frem
over? 

- Informasjon om alle forurens
ningene som omgir oss. Det sørgelige 
er at såvel fok flest som de fleste po
litikere lukker øynene for varsler og 
klare signaler, og først våkner når ka
tastrofen er et faktum. Men vi må læ
re oss til å gjøre noe før skadene sy
nes. De fleste av oss har lært oss til å 
stanse på signalet «rød mann» i et ga

tekryss. Men når det dreier seg om na
turvern, later det til at mange ikke lar 
seg stanse av annet enn overkjørsler. 

Når det gjelder gift og forurens
ninger befinner vi oss på klar kolli
sjonskurs med naturen. Fortsetter vi å 
forurense luft, vann, vegetasjon og 
jordsmonn, vil permanente skader 
med katastrofale virkninger bli resul
tat. Derfor må vi stanse S02-utslip
pene. Derfor må vi stanse forurens
ningene av Nordsjøen. Vi må spre in
formasjon om at 90% av krefttilfelle
ne skyldes gift og forurensing, in
kludert tilsettingsstoffer i matvarer og 
røyking . 

Vi har beveget oss lang fra inter
vjuets hyggelige utgangspunkt. Der
med avspeiles naturvernets spennvid
de fra glede og omsorg på den ene si
den til tragedie og kamp på den an
nen. Teatrets to klassiske masker kun
ne også henge over naturvernets sce
ne. Honoria Hamre gir klart uttrykk 
for at naturvernforbundet er nødt til å 
spille de forskjelligste roller, fra gle
desspreder til slåsskjempe: 

- Stilt overfor truslene om ødeleg
gende forurensinger må vi slåss. Vi 
må slåss med fornuft mot egoisme, 
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med økologisk innsikt mot snevre 
økonomiske argumenter. Der politi
kerne ikke tør, må vi kreve at ind
ustrien blir pålagt krav om rensetiltak. 

- Det høres som om den nye kap
teinen har tenkt å føre NNV -skuta ut i 
hardt vær. Stor bølgehøyde krever 
god farkost. Si meg, hva gjør en kap
tein som overtar en skute som lekker? 

- Tetter hullene. 
- Og hva gjør en leder som overtar 

et forbund som har mistet 30% av 
medlemmene i løpet av de siste 5 år? 

- Hjelp! 
Jeg roper i håp om at hvert eneste 

medlem i Naturvernforbundet må hø
re: Tett hullene og verv nye med
lemmer! 

Dette er et spørsmål vi må ta meget 
alvorlig. Vi må f.eks . analysere vår 
egen informasjonsvirksomhet. Kan vi 
nå nye målgrupper? Hva for eksempel 
med de kristne organisasjoner? De 
som tar sitt forvalteransvar alvorlig 
burde ha interesse av å støtte Natur
vernforbundet. 

- Som leder av et forbund kan du 
sammenlignes med en dirigent foran 
et enormt stort blandet kor. Hvordan 
vil du instruere for å få dette koret til 
å synge samme sang til samme tid? 
Hvordan vil du skape samklang, 
hvordan vil du få det til å synge så 
godt at folk gjeme hører på det? 

- Det er klart at det innen vår or
ganisasjon finnes kryssende interesser 
i enkelte saker. Rovdyr-saken er ett 
eksempel. Dette er et problem som vi 
alle og jeg som leder må leve med, 
men jeg tror at problemet til en viss 
grad kan møtes ved at det gis større 
anledning til diskusjon om saker vi 
vet det er uenighet om. Muligheten ti l 
høring i kontroversielle saker bør ut
vides. Ellers må medlemmene kunne 
godta at NNV i delspørsmål kommer 
med utspill som man av og til er ueni
ge i. Det vil alltid måtte skje i en stor 
organiasjon med omfattende arbeids
område . 

Personlig ser jeg det som en hoved
oppgave å bli kjent med naturvern
lagene over hele landet. Jeg har pla
ner om å besøke samtlige fylkeslag 
kommende år. 

Vi kan love at denne samlingen av 
Naturvern-Norge til ett rike, ikke vil 
skje med hård hånd. Honoria er av 
dem som først og fremst ·er hjertelig 
tilstede. Samlingsmerket hun bringer 
med seg har gledens og optimismens 
form . Det Kommer til å synes godt når 
forbundet skal ta fatt på de tunge sa
kene. lØ 

Naturvernforbundets landsmøte på Ås 
ble en verdig markering av 70-års ju
bileet. I tillegg til å behandle landsmøte
saker overvar delegatene en festforestil
ling preget av naturglede, høytid og 
framtidsvyer. Og selvfølgelig var det 
festmiddag med mange innbudte gjester, 
glitrende taler, overrekkelse av gaver og 
utnevnelse av nye æresmedlemmer. 

Uttalelser 
Østlandske Naturvernforening var vert
skap for landsmøtet. Det var derfor na
turlig at Oslomarka ble viet spesiell opp
merksomhet. Landsmøtet vedtok en 
uttalelse til Regjeringen med henstilling 
om å få fortgang i arbeidet med land
skapsvernområder og naturreservater i 
Marka. Det ble også vedtatt uttalelser om 
naturvern, krig og atomvåpen, om utnyt
tingspresset på polarområdene, om de ra
dioaktive utslippene fra Windscale-an

legget i England og om utslippene fra 
Kronos Titan i Fredrikstad . 

Havets biologiske ressurser 
Hovedtemaet på landsmøtet var For
bundets syn på forvaltningen av havets 
biologiske ressurser. Landsstyrets forslag 
til forvaltningsprinsipper ble vedtatt, et 
fyldig dokument som omfatter avsnitt om 
bestandene av fisk, hval, sel og sjøfugl, 
og som krever et handlingsprogram for 
marine verneområder langs Norskekys
ten. 

Organisasjonsplan 
Organisasjonsutvalgets innstilling til 
retningslinjer for den framtidige organi
sasjonsutvikling ble grundig drøftet. 
Landsmøtet ga ikke signaler om at det 
burde foretas vesentlige endringer av or
ganisasjonsstrukturen. Det ble påpekt at 

Fra jubileumsforestillingen i Ås kino i forbindelse med landsmøtet. F 010: Trond A. Svensson . 
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den økonomiske situasjonen ikke gir spil
lerom for omfattende eksperimenter og 
store krumspring. Imidlertid fikk for
slaget om landsdelssekretær for Nord
Norge bred oppslutning. Ellers ble det 
understreket at NNV er tjent med et 
sterkt sentralt sekretariat. LandsmØtets 
tilrådinger ble oversendt landsstyret som 
skal fatte de endelige beslutningene. 

Arbeidsprogram 
Landsmøtet drøftet kommende års ar
beidsprogram og valgte å prioritere føl
gende saker særlig hØyt: Arts- og områ
devern, gift og forurensningsspørsmål, 
sur nedbør, oljevirksomhet, energispørs
mål, vassdragsvern, nærmiljø og in
formasjons- og organisasjonsspørsmål. 

Valg og utnevnelser 
Honoria Hamre (Bergen) ble valgt til ny 
leder etter Ragnhild Sundby. Som nye 
medlemmer av landsstyret ble Erik Tho
ring (Stavanger) og Erik Solheim (Inn
vik) valgt. Nye varamedlemmer ble Eirik 
Wæmer (Oslo) og Ketil Hofgaard (Mel
somvik). 

Ragnhild Sundby og Nils Borchgre
vink ble utnevnt til æresmedlemmer. Un
der festforestillingen ble Forbundets tid
ligere generalsekretær, Magne Midttun, 
overrakt Statens Naturvernråds heders
rose . 

Landsmøtet ble avsluttet med to vel
lykkede befaringer. Den ene gikk med 
båt fra Drøbak til Oslo via Hovedøya lør
dag kveld, og den andre var en busstur 
fra Ås til 0stensjøvannet og Nordmarka. 

Eirik Wærner 

Ragnhild Sundby trakk seg tilbake som for
bundets leder og ble utnevnt til æresmedlem 
under landsmøtet. Her fotografert ved åp
ningen av jubileumsmarkeringen . Foto: 
Trond A. Svensson . 

~ 
Generalsekretær Torbjørn Paule, æresmedlem Nils Borchgrevink og Østlandskes tid
iigereformann Bredo Berntsen før de entrer jubileums/rikken. Nederst i~te:iør fra vete-o 
rantrikken på triumfferd gjennom Oslo, med Østlandskes formann, Fnth}of Funder, l 

døråpningen. Foto: Trond A. Svensson. 

VETERAN pA SPORET 

I anledning sitt 70 års jubileum reiste 
0stlandske Naturvernforening Oslo 
rundt med veterantrikk den 5. mai, og 
alle som ville flkk gratis trikketur med 
epler og løpesedler. Trikken var for 
anledningen pyntet med «festugler», 
og forbundets generalsekretær Tor
bjørn Paule flkk for en gangs skyld 
lov til å være trikkekonduktør, iført 
veteranuniform. Allerede ved starten 
fra trikkestallen på Grefsen var trik
ken fullsatt. 

Under en stopp på Stortorget holdt 

0stlandskes formann, Frithjof Fun
der, en kort appell der han talte varmt 
for trikken og et renere bymiljø. 

Om kvelden var det festmiddag 
med mer enn seksti gjester, med mil
jØvernminister Rakel Surlien, fylkes
mann Gunnar Alf Larsen og fylkes
ordfører Tore Hauger i spissen. Ellers 
var samarbeidende organisasjoner, 
etater, lokallag og andre fylkeslag av 
Naturvernforbundet representert . 
Dessuten spilte Magnolia Jazzband til 
dans. 
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e ----PA-R-A-N-D-E-N-A-V-K-O-N-K-U-R-S 

NATUR OG UNGDOM 

Natur og Ungdom, NNV's ungdomsorganisasjon, er er vesentlig, og som mener vi best kan arbeide for det i 
på randen av konkurs. Rent ut sagt. Jeg skriver dette Natur og Ungdom. Nå er organisasjonen vår i ferd 
stykket for å be om hjelp, for å bønnfalle om økono med å rakne økonomisk, situasjonen er så dyster at 
misk støtte. Jeg håper du er enig med meg i at NU til ti bare hurtig hjelp kan berge den. Derfor ber vi deg 
der gjør en bra jobb for miljøvernet, og at det er viktig og dine venner - om å sende oss et bidrag. Bruk 
at vi eksisterer. Vi er rundt to og et halvt tusen ungdom postgirokonto 2 35 36 39, adressa er Stenersgt. 16, 
fra femten til tjuefem år som mener natur- og miljøvern 0184 Oslo 1. Det står om livet for Natur og Ungdom! 

Situasjonen er virkelig så alvorlig som 
skissert over. Eller kanskje egentlig et 
hår verre, som jeg straks skal vise. Men 
jeg må advare deg; dette avsnittet kom
mer til å handle mye om tall. . . 

Status i skrivende stund er akutt bud
sjettbrist og likviditetskrise. Budsjettet 
har sprukket med oppimot 100.000 kro
ner, eller omlag 10% av forventet om
setning. En haug med regninger som til
sammen beløper seg til 85.000 kroner 
skal veies opp mot en kassabeholdning 
som ikke eksisterer. Alle kontier er 
bunnskrapt, det finnes i øyeblikket ingen 
likviditet overhodet. Når vi så i tillegg 
har at alle store inntekter allerede er 
kommet inn i løpet av første halvår, 
mens det vil gå nesten et halvt år til «nes
te runde», ser det ikke stort bedre ut. Vi 
tør regne med totale inntekter fram til 
februar på ca. 70.000 kroner, mens utgif
tene for redusert drift i det samme tids
rommet vil beløpe seg til omlag 300.000. 
Med et utgangspunkt i dag som er 85.000 
negativt, tilsier det at vi trenger omlag 
315.000 kroner for å gå i balanse ved 
årets utgang. Det kan vi ikke håpe på, vi 
lover å satse på å overleve. Til det må vi 
ha et i hvert fall 170.000 kroner, som må 
skaffes gjennom innsamlinger og gaver. 
Derfor ber vi deg forbarme deg over oss 
og sende et beløp. Stort eller lite - alle 
monner drar. 

Hvordan kunne det skje? 
- Et spørsmål du sikkert stiller deg. Sva
ret er vel egentlig ganske enkelt: Vi har 
satset alt for offensivt, og hatt uflaks med .,.; 
endel av inntektspostene. Som tidligere 
nevnt sprakk budsjettet med hundre tu
sen, hovedsakelig pga. svikt i inntektene 
(Miljøverndepartementets tilskudd var 
usedvanlig lavt og anslagene vi hadde 
gjort for salget av miljømateriell viste 
seg å være endel for optimistiske). Men 
det var likevel ikke hovedgrunnen. Den 
må vel snarere sies å være manglende er
faring med regnskapsarbeid hos de an
svarlige for budsjettet (undertegnede inn
befattet). Budsjettet var offensivt, vi iv
ret etter å utrette mest mulig. Og det var i 
balanse, dvs . at det ikke var tatt hensyn 

til ei akkumulert gjeld fra tidligere år på 
ca 240.000 kroner. Det er nå klart at det 
var denne gjelda som åt opp likviditeten 
og skapte den krisa vi nå er inne i sam
men med budsjettsvikten. Vi kommer 
nok til å gå forsiktigere til verks ved sei
nere anledninger. 

Nå gjeider det å eksistere videre . Og 
her kommer - som allerede nevnt opp til 
flere ganger - du inn. Noen kroner kan 

du alltids avse. Om du så i tillegg fyller 
ut slippen nederst på sida med navn og 
adresser på folk du vil utfordre til å gjøre 
det samme og sender den til oss, vil vi 
være deg inderlig takknemlig. 

For en grønnere framtid 
Runar Forseth 

NU' s daglige leder 

NATUR OG UNGDOM TRENGS! 

-det er da klart . Derfor har jeg sendt kr . _____ 

på postgirokonto 2 35 3639, til Natur og Ungdom 

Stenersgt. 16 

0184 OSLO l 

Navn: ____________ 

Adresse: 

Navn: ____________ 

Adresse: 

Navn: ________________________ _ 

Adresse: 

Navn: ________________________ _ 

Adresse: 

Dessuten vil jeg enda en gang under


streke hvor viktig det er at NU finnes 


og jeg utfordrer følgende personer til . 


å 


sende stafetten videre: 


Navn: ______________ 


Adresse: 


Navn: ________________________ _ 

Adresse 

Navn: 

Adresse: 
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Her møter du noen som sier sin mening. 

Leserne vil gjerne høre din også. Vær sint 


eller glad - skriv vennlig 

eller aggressivt eller til og med saklig. 


Men skriv kort - da er det mange 

Oppsettet fra Informasjonsgruppen 
mot sur nedbør (Norsk Natur nr. 3) 
med oppfordring til postkortaksjon 
rettet til statsminister Margaret 
Thatcher, har vakt en viss motvilje. 
Seks lesere har sendt oss innlegg der 
de protesterer mot illustrasjonen som 
ble brukt. Vi har valgt nedenstående 
meningsytring som representativ for 

innleggene. 

Sur nedbør er alvor, ikke 
tåpelig karriaktur 
Norsk Natur nr. 3 oppfordrer til en 
postkortaksjon mot sur nedbør, rettet 
til Storbritannias statsminister. Tekst
en på siste side er saklig , lettfattelig 
og grei. Personlig er jeg ikke den helt 
store tilhengeren av postkortaksjoner 
- men nå tenkte jeg at ingen form for 
påvirkning skal være uprøvet når det 
gjelder sur nebør. Og jeg bladde om 
til baksiden av Norsk Natur for å se 
om det var fiskevann eller skog som 
prydet postkortets forside. 

Makan til uintelligent påfunn! Skul
le ikke hensikten med postkortaksjon
en være saklig press, for å prØve å 
oppnå noe? Tror NNV virkelig at vi 
gjør noe positivt i kampen mot sur 
nedbør ved å sende en tegning som 
gjør narr av Storbritannias statsminis
ter? 

Poenget - nemlig virkningene av 
den sure nedbøren i Norge - drukner i 
irritasjon. Min ergrelse over den an
nenrangs forsiden var iallfall slik at 
jeg glemte den saklige og viktige 
teksten. Jeg kommer selvsagt ikke til 
å sende det postkortet. 

Når NNV er saklig vil vi ofte ergre 
mange. Det ligger i forbundets natur 
og målsetting, og er som det skal væ
re. Men il. ergre må ikke være noe mål 
i seg selv! 

Rezi Faye 

Sprøytet skog gir dårlig vekst 
Saklighet bør være første bud i enhver 
informasjonsvirksomhet. Hvis vi ~ris
tes til å overse dette, ender det gjeme 

som leser deg! 

med at lesernes tillit går tapt også i 
andre forbindelser. 

Bakgrunnen for denne betraktning 
er omtalen av Olav i Lyly 's doktorav
handling i Norsk Natur nr. 3/84. Her 
har anmelderen, i dårlig skjult begei
string over å kunne referere en finsk 
skogforskers innvendinger mot kje
misk bekjempelse av løvkratt, gjort 
seg skyldig i et stygt overspill. Jeg 
sikter særlig til den kobling av tekst 
og illustrasjon som er benyttet, og der 
leserne villedes til å tro at sprøytingen 
foregår i voksne granbestand på bær
mark. 

Ingen skogbruker ville finne på å 
sprøyte i Ragnar Frislids idylliske blå
bærskog. Derimot er det mange som 
ser kjemisk bekjempelse som eneste 
aktuelle tiltak når løvkrattet truer med 
å kvele bartreforyngelsen. Slike ste
der vil imidlertid de færreste ha noe 
igjen for å oppsøke hvis formålet er å 
finne blåbær, tyttebær eller sopp. 

Birger Halvorsen 

Informasjon og 
riktig informasjon om natur 
At det blant Norsk Natur sine bidrags
ytere finnes mange gode fotografer 
og at bladet har høy kvalitet på tryk
kingen har leserne i flere år kunnet 
glede seg over. Når det av og til glip
per litt i korrekturen til og montering 
av bildetekstene, er det bare småting. 
Det jeg flere ganger har savnet er 
MER informasjon om, - og RIKTIG 
informasjon om hva bildene viser og 
hvor de er tatt. (Selvsagt uten å røpe 
«hemmeligheter» og uten å lede ferd
sel til sårbare naturtyper eller sjeldne 
forekomster). 

I det bildematerialet som fra tid til 
annen presenteres ligger det store 
muligheter til å bli bedre kjent med 
norsk natur: natur- og kultur-land
skap, sjeldne og representative arter 
og organisme-samfunn. Denne mulig
heten synes jeg er for lite utnyttet. 

Når man for eksempel i nr. 3 

(1984), s. 84 med tydelighet får pre
sentert et bilde aven småbregnegran
skog under tittelen blåbærskog, da er 
«begeret fullt», og jeg tar pennen fatt . 
Jeg tror det er viktig at vi nettopp 
gjennom fora som Norsk Natur tar i 
bruk og «konserverer» de navn på 
representative og sjeldne naturtyper 
(her: vegetasjonstyper) som gjennom 
flere tiår er forsøkt innarbeidet. Disse 
typenavnene skulle gjøre det mulig å 
kommunisere om typer som vi har 
mye eller lite av, - som opptrer under 
slike eller andre miljøforhold, - som 
er mer eller mindre verneverdige. De 
fleste bærplukkere vil vite at det fin
nes bedre blåbærmarker enn små
bregnegranskog som er en fuktigere 
og skyggefullere type enn blåbær
granskogen . Så vidt jeg minnes har 
Nordisk Ministerråds prosjekt «Re
presentativa och hotade biotoper» al
lerede vært presentert i NN, og det 
ville være mer i tråd med NN's stil 
om man kunne bruke og formidle in
formasjon om de typebegrepene som 
blir forsøkt innarbeidet i undervisning 
og naturvernarbeid. 

Jeg savner også informasjon om 
hvor bilder er tatt , da blir man jo litt 
bedre kjent i landet vårt. 

Odd Vevle 

Kjære Odd Vevle, vi har jo i all 
uskyldighet kalt det blåbærskog , ikke 
blåbærgranskog, som er den faglige 
betegnelsen på en bestemt skogtype. 
Og det må vel være lov? 

red 

"Blåbærskogen" 
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Kort I 
Bruk kortene (log 11) under. Kortet 
klippes ut og sendes Naturvernfor
bundet. Vi betaler portoen. Kon
tingentbeløpet for nye medlemmer 
(kort I) sendes over Postgiro 509402 
eller bankgiro 6001.05.70835. Kon
tingenten som inkluderer tidsskriftet 
«Norsk Natur» 6 nr. i året er for 1984 
kr. 100,-. Familiemedlemsskap 
kr. !O/år. 
Når vi har mottatt kontingenten for de 
nye medlemmene (som DU HAR 
SAMLET INN og sendt oss over 
post- eller bankgiro) sender vi deg vår 	 I medlem - NNV stoffmerke 
premie som takk for hjelpen. 	 2-3 medlemmer - Tresnitt, fossekall 

av E. Struksnes 
4-5 medlemmer - Neverbutt laget av Kort Il 
K. GranliKort Il brukes når du ønsker å gi oss 
6-7 medlemmer - Tangenglass, Hadeet tips om personer som vi bør sende 
lands Glassverk opplysnings- og vervemateriell til. 
8-10 medlemmer NNVs emblemKort sagt mennesker du mener det er 
sjølv (anheng uten kjede) viktig at vi påvirker direkte (og som 
15 medlemmer - Kniv laget av 1.kanskje er en hardere nøtt å knekke 
Strømengfor deg - aven eller flere grunner) . 
20 medlemmer - Lill-sport ryggsekk Som takk for dette får du tilsendt en 
(60 1.)av forbundets plakater. 
25 medlemmer - Akvarell av S. Gjer
sum 

I Vervmn, navn, .. ....................... ..... ........ IBREV 

Adresse: .. ......... I 


....... . ............................................ 


I 
Jeg har vervet! SVARSENDING 

Avtale nr. 019/29 (og skal ha 
premie) 

TIL 
Norges 
Naturvernforbund 
Hammersborg

..,J 0129 OSLO 1 

BREV 
"\' 

Innsendt av •••••••••.......••••••.••••.••.•••••••••••...••••••• 

............................................................... 


.~', 

SVARSENDINGIl 
Avtale nr. 019/29

Prøv å 
TILverve! 
Norges 
Naturvernforbund 
Hammersborg 
0129 OSLO 1 

.-----.~ 

Kan sendes 


ufrankert 

i Norge 


Adressaten 

vil betale 

portoen. 


Kan sendes 

ufrankert 

i Norge 


Adressaten 

vil betale 

portoen. 


i 



TIL 
NORGES NATURVERNFORBUND TELEFON SALG: 

POSTBOKS 8268 HAMMERSBORG - 0129 OSLO I 
 420875POSTGIRO 2362259 (gjelder bare salget) - BANKGIRO 6001.05 .70835 

JEG/VI 	BESTILLER MED DETTE: 
NB! I tillegg til de oppgitte priser kommer porto- og ekspedisjonsgebyr etter følgende satser: 

Samlet kjØp for inntil kr 20 ,-, gebyr kr 4, 

Samlet kjøp for inntil kr 50,- , gebyr kr 9, 

Samlet kjøp for over kr 50,- , gebyr kr 12,-


Ved enhver innbetaling, vennligs 
skriv hva betalingen gjelder! Og husk Navn: .. ............ . . . . .. .. ....... ... . . . .. .. . . . . . .. . . 

- rask og riktig ekspedering er av
hengig av at bestilleren har tydeligAdresse: ... .. ..... . ... . .... .. .. ... .. ........... . ........ .. ...... ... ..... . . . .... ... .. . .... . ..... . . ....... ... . 

navn og adresse. 


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


NB! Husk å angi betalingsmåte ved bestilling. De som ikke gjør det , får tilsendt pr. postoppkrav . 
O Det samlede beløp kr . ... . . (inklusive eksp.gebyr) sendes vedlagt i sjekk/sendes samtidig pr. bankgiro/postgiro/postanvisning. (Stryk det 
som ikke passer!) OBS' Varer som betales oss pr. bank-, postgiro/postan visning eller pr. sjekk, blir ikke sendtfra NNV f ør beløpet er mOl/al/. 
O Jeg ønsker å betale mot oppkrav, og må da betale oppkravsgebyr og porto i tillegg. 

KALENDE~PLAKATER 

100 eks .« Naturkalenderen» 1985 11 kr 45 ,- tils. kr .. . .. . 
101 eks .plakat «Fjellbakkestjerne» fl kr 30,-tils. kr .... .. 
102 eks . Plakat «Svalestjert» 11 kr 30,- tils . kr .... .. 
103 eks . Plakat «Perleugle» li kr 30,- tils . kr .. .. .. 
104 eks . Plakat «Rådyrkalv» li kr 30,- tils. kr .... .. 
105 eks . Plakat «Gaupe» (E. Struksnes) li 

kr 10,- tils. kr .... .. 
106 eks . Plakat «Olje eller fisk ?» 

(Rune Anderson) li kr 15,- tils . kr .. .... 
107 eks . Plakat «Vassdragsvern» Morten 

M . Kristiansen) li kr 10,- tils . kr .. .... 
109 eks . Plakat «Vinterfugler» Staffan 

lnIstrom li kr 25,- tils. kr ... .. . 
110 eks. Plakat «Spiselige ville bær» 

(Hedvig Wright 0stern) fl kr 35,- tils. kr .. .... 
III eks. Plakat «Save the rain» 

(Hundertwasser) li kr 120,- tils. kr ...... 
112 eks.Plakat «Trekkfugler» 

S. Ullstrom il kr 25 ,- tils. kr . .... . 
113 eks .sett «Vinterfugler», «trekkfugler 

og fuglelåtkassetter kr . 100,- tils. kr ...... 
PROSPEKTKORT 
200 sett Prospektkortserie «Kort og godt» 

(Morten M. Kristiansen) li kr 10,-, 
sett li 9 stk. !ils. kr .. .... 

sett «Indianerbrevet» fl kr 35 ,- , 
sett li 5 stk . tils . kr . ... .. 

sett Vinterkort - enkle 9 kort fl kr 20 ,- tils. kr . ... .. 
sett «Fuglefrimerkef» (Ree/Fjeldså) 

sett li 9 eks. enkle li kr 20,- !ils. kr ... .. . 
sett Vinterkort «blåmeis» (Viggo Ree) li 

5 eks . doble mlkonv. li kr 25,- tils . kr ...... 
Sdt «Gaupe» ..interI<ort (10 eks .) it 

kr 18,-. (Ullstrøm) tils . kr ...... 
eks . «Gaupe» vinterkort fl kr 2,-. 

(Ullstrøm) tils . kr ...... 
sett li 5 «Hare» vinterkort enkle 

li kr 12,50 tils. kr .. .... 
sett li 10 «Hare» vinterkort enkle 

li kr 20,- tils . kr .. .... 

eks . Stoffmerke «Norges Naturvern
forbund» li kr 10,- tils. kr ...... 

sett 4 klebemerker «Norges 
Naturvernforbund» li kr 15 ,- tils. kr .... .. 

eks . Medlemsnål i sølv li kr 10,- tils . kr ..... . 
eks. Medlemsnål i sølv (m/sikkerhetsnål) 

l Y2 x l V2 cm li kr 20,- tils . kr ...... 
GENSER/T-SKJORTER 

eks. Collegegenser mlNNV merke og 
navn i størrelse(r) SD MO LD 
XLO 11 kr 125 ,- tils . kr .... .. 

eks. T.skjorte m/ugler 
8 årO 10 årO 12 årO SD 
MO LD fl kr 50,- tils . kr ...... 

eks. T.skjorte, emblem NNV venstre 
arm SD MO LD XLO XXLO 
li kr. 60,

303 eks . Medlemsnål i gull li kr 20,- tils. kr .. .... 
304 sett Sett 11 5 stk . sy-på-refleks 

«Unna meg» fl kr 25 ,- tils . kr ...... 
305 sett 5 stk . sy-på-refleks «rund» li 

kr 25 ,- tils . kr .. ... . 
306 eks. Stoffmerke «Aksjon Rovfugl» fl 

kr 10,- tils . kr ...... 
307 sett 5 stk. klebemerker «Aksjon 

Rovfugl» fl kr 10,- tils . kr .. .... 
308 sett li 5 stk . klebemerker store «La 

naturen gå i arv» li kr 25,- tils . kr .... .. 
309 sett li 10 stk . brevmerker «La naturen 

gå i arv» fl kr 10,- tils . kr ... ... 
310 ..... .. sett li 9 brevmerker «Ekorn» li kr 9,- tils. kr ...... 

KUNST/SMYKKER 
405 eks. Litografi «Brushaneleik» (Vivian 

Zahl Olsen) li kr 150,- tils . kr .. .. .. 
406 	 eks. Piggsvinlanheng li kr 70, tils. kr .... .. 

eks. Piggsvinljakkefeste li kr 70, tils. kr .... .. 
eks. Ugle/anheng li kr 70,- tils. kr .... .. 
eks. Ugle/jakkefeste li kr 70, tils . kr .... .. 
eks. Svale/jakkefeste li kr 70,  tils . kr .... .. 
eks . Sel!jakkefeste li kr 70,- tils . kr .. .. .. 

LITTERATUR 
500 eks. U. Hafsten «Naturvernets 

århundre>} li kr 14,- tils. kr .. .. .. 
504 eks. M. Segnestam «Den første 

naturboka» li kr 15,- tils. kr ..... . 
505 eks . Perarvid Skoog «0kologi» 11 kr 15,-tils. kr .. . .. . 
506 eks . NNV's Energimotmelding fl kr 20,-tils . kr ..... . 
508 eks. Naturvernets historie i Norge 

(Berntsen) 11 kr 25,- tils . kr .... .. 
510 eks. Bryne/GamåsjordetiHofsethiParr: 

«Energi, miljø og samfunn» li kr 
68,- tils . kr .... .. 

511 eks. «Jorden vi lever av» fl kr 10, tils . kr ... . .. 
512 eks. «De siste vassdraga» fl kr 25, tils . kr .... .. 
513 eks. av Alta Høyesterettsdommen li 

kr 87,- tils . kr .... .. 
514 eks. «Ingen kraftkrise i Norge» li kr 15,-tils . kr ..... . 
515 eks . «Natur- og miljøvern litteratur 

1908-80» (Berntsen) li kr 30, tils . kr ..... . 
516 eks. Skogbruk og naturvern fl kr 80, tils. kr ..... . 
517 eks. «Norske dyr i fare» li kr. 85 , tils . kr ..... . 
600 eks . KASSETT m/fugJesang fl kr 55,- tils. kr ..... . 

Totalt kr ......... .. 


V ARER FRA FYLKESLAGENE 
eks . RaumaiUlvåa li kr 45,- tils. kr ..... . 
eks . Spar Saltfjellet li kr 45,- tils . kr .... .. 
eks . Plakat Oslomarka fl kr 20, tils . kr .... .. 
eks . Hefte «Oslomarka» fl kr. 25 ,- tils . kr .... .. 
eks. Sykkelkart over Vestfold fl kr. 35 ,- tils. kr . .. .. . 
eks. «Vandringer i 0stfoldnaturen li kr 184, . !ils. kr .... .. 

+ porto og ekspedisjonsgebyr 

Totalt 






PLAKATER 
Gaupe, tegn. E . Struksnes :kr. 10,-. 

Bærplakat, tegn. H. Wright 0stem 

kr. 35,-. 

FotoplaJwter: rådyr, perleugle , svaIestjert 

sommerfugl, fjellbekkesteme. 


Pr. stk. kr. 30,-. 

SØLVSMYKKER 


fra Finland med dyremotiver, ug
le, piggsvin, sel og svale, selges 
nå gjennom Norges Naturvernfor
bund og etterhvert også i alle lan
dets gullsmedforretninger til inn
tekt for Norges Naturvernforbund. 

Alle smykkene selges som jak
kefeste. Piggsvin og ugle også 
som anheng. 

PYNT OPP TIL V ÆRELSEN, 
HALSGROPA, SKJERFET, 
SLIPSET ELLER JAKKESLA
GET med de nye smykkene fra 
Norges Naturvernforbund produ
sert av Carela i Finland og im
portert av EikJTønsberg. 
Legering: 925 S 
Størrelse: ca. 1 cm i diameter. 
Kr. 70,-. 

HUNDERTWASSER

PLAKAT 


Den østerrikske maler og grafiker Plakaten kan bestilles gjennom 

Hundertwasser er med i kampen Naturvernforbundet mot et eks

mot sur nedbør. Hans plakat «Save pedisjonsgebyr på kr. 12,- . 

the rain» skal selges i Norge og (Oppkrav kr. 23,-.) 

inntekten går i sin helhet til Norges Dette er anledningen til å sikre 

Naturvernforbund og forsvaret av seg et arbeid av Hundertwasser til 

norsk natur. en rimelig pris , og send gjeme pla


Plakaten er trykket på kunst katen til forbindelser i de land som 
trykkpapir i 6 farger og med me bidrar til forurensningen av vårt 
tallpregning i 4 farger, måler 60 X miljø . 
85 cm og koster bare kr. 120,- . Kr. 120,-. 

... .. 

f!f NORGES NATURVERNFORBUND 

9 brevmerker «Ekorn». 

Kr. 9,
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T-skjorte 
med Naturvernforbundets 
emblem på venstre arm. 
Størrelser: S, M, L, XL, 
XXL 
Farge: MelIomblå 
Kr. 60,- pr. stk. 

T-skjorte 
med uglemotiv i størrelsene 
8-10-12 år og S, M og L. 
Farge: melIomblå 
Kvaliteten på skjortene er 
svært god! 
Kr. 50,- pr. stk. 

;: 

'\- "'r p.',..: . p ./' . ~.~""'J'.., ' 

. ~ 

'" PLAKAT 
«VINTERFUGLER» 

tegnet av Staffan Ullstram, fortel..... ler deg hvilke fugler du kan opp

leve på fuglebrettet om vinteren. 

Plakaten setter navn på 30 vinter

fugler og gir deg gode råd om fo

ring. 

Format: 44 X 62 

Pris: kr. 25,-. 

PLAKAT 

«TREKKFUGLER» 


også den tegnet av Staffan 

Ullstram. Presenterer 28 av våre 

mest vanlige trekkfugler. I til

knytning til artsnavn og beskrivel

se av miljø, følger også et kart som 

viser dato for sanglerkens ankomst 

til Norge . 

Format: 44 X 62. 

Pris: kr. 25,-. 

KASSETT MED 

FUGLELÅT 


23 sangfugler presenteres med 
kommentarer. De fleste fuglene vil 
du finne igjen på trekkfuglplaka
ten. Utgitt i Norge ved Norges Na
turvernforbund . 
Pris: Kr. 55,-. 
Plakat «Vinterfugler», «Trekkfug
ler» og fuglelåtkassett 
Samlet: Kr. 100,-. 
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