


J kampen om elvane har Gaularvassdraget ståll sen/ral/ . F%: Erik Solheim. 

Sogn og Fjordane 
Naturvern 
Sogn og Fjordane Naturvern er eit av 
dei minste fylkeslaga i landet - og det 
aller yngste. Laget vart skipa i 1978 og 
har i overkant av 450 medlemer , 4,5 
promille av folketalet i fylket. 

Kampen har først og fremst stått 
om vassdraga, med Gaularvassdraget 
og Breheimen som dei mest krevjan
de sakene. Den siste er nå inne i ein 
avgjerande fase før Stortinget tek 
standpunkt til konsesjonssøknaden. 
Gaularvassdraget kom omsider i kate 
gori III i Samla plan , men fylkeskom
munen har som konsesjonssøkjar ikk
je slept håpet om å få tak i elva på ein 
eller annan måte. 

Tilsynelatande har folk i Sogn og 
Fjordane rikeleg med uskadd natur å 
boltre seg i. Men det skjer stadig meir 
intense inngrep av alle slag. Sjølv i 
dette nedbørrike og folketynne om
rådet er det mange stader mangel på 
reint og godt drikkevatn. Overgjøds
ling frå landbruket til elvar og vass
drag grip stadig meir om seg. Smelte
verka i Årdal, Høyanger og Svelgen 

slepper ut ei rekkje giftige stoff både 
til luft og vatn. Og endeleg er Sogn og 
Fjordane sterkt utsett for sur nedbør. 

Størst er presset i sørvest , der store 
mengder surt regn fell ned over 
skrinne område. Men jamvel så langt 
inne som i Jølster er forsuringa stor, 
og ei rekkje større vassdrag i den 
vestlegaste halvdelen av fylket har alt 
nå sterkt reduserte fiskestammar. 

For Sogn og Fjordane Naturvern er 
dette oppgåver som laget må konsen
trere seg meir om enn tidlegare. Ver
neplan for vassdrag og Samla plan har 
stort sett fordelt vassdraga på ein 
akseptabel måte. Arbeidet med om
rådevern går sin gang med våtmarkes
planen først i løypa. Men det generel
le presset på naturen aukar stadig 
ikkje berre på grunn av sur nedbør. 
Det dreiar seg her som elles om 
stadige steg i retning av den endelege 
øydelegging av vårt livsmiljØ . 

Heller ikkje i Sogn og Fjordane har 
vi klart å snu denne utviklinga - ennå. 

Mange av våtmarkene er truga av utryd
ding . Foto: Erik Solheim. 

Sogn og Fjordane 
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Saltfjellet som slave 

Opp gjennom historien har mennesker satt stygge spor etter seg. De har 

eksponert seg som ødeleggere . Den. ufattelige rovdriften på mennesker og 
naturressurser i Latin-Amerika - som skulle bidra til å legge grunnlaget for vår 
egen «industrielle revolusjon» - og den e no rme nedslaktingen av bison på det 
nord-amerikanske kontinent, kan stå som tilfeldig valgte eksempler. 

I dag angripes jordas regnskoger og det fruktbare jordsmonnet. Effekten av 
den industrialiserte verdens energibruk og produksjon e r forgiftning av luft , 
vann, jord og levende organismer. 

Det finnes se lvsagt ingen enkel forklaring på hvorfor mennesker opptrer så 
destruktivt som de faktisk gjør , det være seg overfor hverandre eller i forhold 
til naturen . Men uansett fra hvilken synsv inkel en velger å betrakte problemet , 
er det en faktor som springer en i øynene: verdsettingen. 

Det tok lang tid før vi erkjente slaveriets grusomhet. En lang kamp for 
menneskeverd og menneskerettigheter gikk forut (og pågår ennå). Ikke ulik 
denne kampen er kampen for naturverd. 

Hvordan verdsettes natur - om det i det hele tatt gjøres? Bevisstløst og 
vilkårlig som resultat av manglende kunnskap og innlevelse? Kynisk og 
beregnende til tross for kunnskap (etter oss kommer syndflod en)? Alt for ofte 
ser vi resultater som viser at vi ikke har erkjent naturverdets betydning . 
Følgelig holder vi naturen som slave. Naturvern er kamp mot slik slavedrift . 

Nå har vi imidlertid som nasjon , en glimnrede anledning til å vise at vi forst år 
naturverdets betydning og ønsker å slå et slag for det. 

Saltfjellet/Svartisen omfatter så store sammenhengende områder med urørt 
natur at dets verdi i nasjonal og internasjonal sammenheng burde være 
innlysende. Det er da også 50 år siden spørsmålet om nasjonalpark på 
Saltfjellet ble reist. Ennå er ikke spørsmålet avklart og fremdeles står døren 
åpen for omfattende vassdragsreguleringer i området. Slik utbygging vil være 
uforenlig med planene om en stor nasjonalpark og respekten for områdets 
naturverd. 

Spørsmålet er nå : Vil vi la Saltfjellet/Svartisen få beholde sin frihet og 
egenart , eller vil vi omsette det i penger, lemleste det og gjøre det til vår slave? 
Avgjørelsen vil vise om våre myndigheter har for stått naturverdets betydning
og menneskeverd ets for den saks skyld - for men neske t kan neppe ustraffet 
opptre som om det ikke er en del av naturen. 

Arild Ådnem 

Saltfjellet. Foto: Dagfinn Skjelle/NN . 
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Nytt Tsjernobyl 

15 mil fra Norge? 


Av Reidar Mathistad Foto: Rolf Sørensen/NN 


. d. 
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Det kan bli situasjonen dersom 
det inntreffer en nedsmelting 
ved ett av de fire atomkraftver
kene på Kola-halvøya, 15 mil 
fra Vadsø. 

Trass i dette. Norge har ingen 
spesiell beredskap. 

Og: Statens Atomtilsyn skrev 
i et brev så sent som i 1980 at de 
fire kjernekraftverkene som lig
ger nærmere Norge enn Ring
hals er helt ufarlige. 

Fylkesmannen i Finnmark, Anders 
Aune tok opp spørsmålet om kjerne
kraftverkene på Kola-halvøya så tid
lig som i juni 1979. Da sendte han e t 
brev til Miljøverndepartementet og 
viste til presseoppslag om disse kraft
verkene. Han ba departementet om å 
«undersøke saken og vurdere om den 
bør tas opp med sovjetrussiske myn
dighetef», og stilte samtidig spørsmål 
om kjernekraftverkene «represente
rer et faremoment.» 

Atomtilsynet: Ingen fare! 
Saken ble så oversendt Olj e- og Ener
gidepartementet som innhentet uttal
elser fra Statens Atomtilsyn og Sta
tens Institutt for Strålehygiene. Sta
tens Atomtilsyn foretok en vurdering 
av kjernekraftverkene slik de var i 
1980 og konkluderte med at de ikke 
var farlige. I dag , med Tsjernobyl
nedsmeltingen friskt i minne, er dette 
brevet svært skremmende . Det er et 
eksempel på hvordan man nedvurde
rer faremomentene ved kjernekraften 
uten at en har skikkelig grunnlag for å 
gjøre det. 

Uttalelsen fra Statens Atomtilsyn 
er riktignok holdt i en vitenskapelig 
tone, men det er også det hele . 

Uttalelsen begynner med å beskri
ve kjernekraftverkene. Vi får vite at 
det dreier seg om kjernekraftverk av 
«typen trykkvannsreaktorer (PWR)>> 
(Pressurized Water Teaetor , vår 
anm .), at de har en driftstemperatur 
på 300 celsiusgrader og at effekten er 
på 440 Megawatt. De ligger ved tett
stedet Kola, noen mil sØr for Mur
mansk og består aven gruppe Kola 1 
og Kola 2 som har vært i bruk siden 
1973-74. Kola 3 og Kola 4 var på den 
tiden under bygging og begge disse 
reaktorene er i dag i drift. Disse to 
som var under bygging i 1980 har også 
en effekt på 440 Megawatt. 

Ikke re~ktorinneslutning 
Uttalelsen fra Statens Atomtilsyn vi
ser til at disse reaktorene ikke har en 
såkalt reaktorinneslutning. Med reak
torinneslutning menes en gasstett 
bygning av forspent betong eller av 
stålplater som omslutter reaktortan
ken og hovedsirkulasjonsa nlegget. En 
slik inneslutning kan motstå et visst 
trykk. I uttalelsen fr a Statens Atom
tilsyn heter det: <<En slik reaktorinne
slutning (contamment) regnes som en 
meget viktig barriere mot utslipp av 
større mengder radioak tivt stoff ved 

reaktorulykker og er vanlig på alle 
reaktorer i vestlige land og også i 
Sovjetunionen for 1000 Megawatt-re
aktoren>. 

Til tross for denne åpenbare man
gelen på sikkerhetsforanstaltning 
skrev Statens Atomtilsyn at denne 
mangelen «kan ikke uten videre lede 
til den konklusjonen at disse reakto
rer medfører vesentlig større risiko 
for omgivelsene enn de større reakto
rer som har slik inneslutning .» Atom
tilsynet viser til «andre faktorer som 
f.eks. antall atskilte kjølekretser, var
mebe lastning på brenselelementene 
og dimensjonering av komponenter 
og si kkerhetssystemer.» 

Etter denne sekvensen i uttalelsen 
får vi vite: I Sovjet har forøvrig den 
herskende sikkerhetstankegang vært 
at et uhell med kjølevannstap som 
kan lede til kjernesmelting og store 
utslipp ansees utenkelig for disse re
aktortyper» . 

Etter Tsjernobyl må det være tillatt 
å spørre: Med hvilken grunn tenker 
de slik i Sovjet? 

Utslipp? 
Statens Atomtilsyn vurderte også ut
slippsmulighetene for å være små . De 
viser riktignok til at det kan komme 
utslipp , men slår raskt fast at de vil 
være relativt ufarlige . 

Å rsak : Luftveien vil være den vik
tigste transportveien for radioaktive 
utslipp. «Hvis en større reaktorulykke 
skulle inntreffe ved Kola- reaktorene , 
vil luftveien danne den viktigste 
spredningsvei til befolkningen i øst
Finnmark. » Heter det i brevet som 
forøvrig kan servere en fornøyelig 
sekvens med meteorologiske selfølge
ligheter når det vurderer farene: 
«Den sky av radioaktive stoffer som 
da kan dannes, vil føres avsted i 
vindretningen. Størrelsen av det om
råde som blir berørt av skyen og tiden 
det tar for skyen å passere området vil 
avhenge av utslippets størrelse og va
righet og de meteorologiske forhold 
(vindstyrke og retning , temperatur og 
nedbør.)>> Sitat slutt. Så vet vi det. 

Trøst for reinen 
Statens Atomtilsyn kan også opplyse 
at muligheten for spredning av a ktivi
tet i lavere luftlag over Øst-Finnmark 
vil være størst i desember , januar og 
februar. For sommermånedene ju
ni-august (beitesesongen) er den 
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fremherskende vindretning gunstig 
sett ut fra et norsk synspunkt,» heter 
det i brevet. Sett i lys av målingsresul
tatet for rein som har beitet på 
reinslav , er dette helJer en mager 
trøst. 

Ufarlig, men hvorfor? 
I 1980 konkluderte Statens Atomtil
syn med at det var ufarlig å ha fire 
atomkraftverk ved stuedøra til de rike 
reinbeiteområdene og den sårbare 
arktiske floraen og faunaen i 0st
Finnmark. For mennesker ville det 
også være ufarlig. Vi vil neppe opple
ve «akutte skadetilfeller på mennes
ker i 0st-Finnmark,» heter det i rap
porten . Grunnen til at Atomtilsynet 
regnet ut dette var: «Med de avstan
der det her dreier seg om og de 
fremherske klimatisk forhold er årsa
ken. » 15 mil til Vadsø blir m.a.o. 
omtalt som «de avstander. » 

Atomtilsynet vurderer også fare n 
for luftbåren aktivitet som liten, og 
hvis man skal lese vurderingen bok
stavelig e r årsaken til denne «vur
deringen» basert på føl gende utsagn: 
«Luftbå ren aktivitet og forurensing av 
matvarer m .m. er vanskeligere å be
regne da den er mer avhengig av 
vindretning enn av reaktorens plas
sering. (Og så kommer det, vår an m.) 
men det kan antas at risikoen for 
farlige nivåer vil være lilen .» 

Institutt for Strålehygiene 
uttalte seg også om kj e rnekraftene . 
De hadde en plan for måling av 
radioaktivitet i tilfe lle uhell ved 
kjernekraftverkene på Kola . Den 
gikk kort og godt ut på at Vadsø og 
Sør-Varanger hadde fått tildelt måle
utstyr for kontroll av radioaktivitet i 
drikkevann og næringsmidl e r , og slik 
stod saken fram til i år. 

Etter Tsjernobyl skrev Anders Au
ne til Statens institutt for strå lehygie
ne. Han viste til brev i 1979 og spurte 
om noe hadde skjedd i de nne sake n. 
Han fikk da til svar at «vårt institutt 
har siden 1980 ved gje ntagne anled
ninger påpekt ovenfor vå re overord
nede behovet for å fo rn ye utstyret av 
LORAKON-opplegget. » (Dvs. å la 
helserådene få tildelt måleutstyr.) I 
1986 fikk instituttet en bevilgning på 
300000 kroner til nytt utstyr, men 
som en av instituttets tilsatte sa: «Det
te hjelper ikke. Hva skal vi med 
måleinstrumenter når det ikke finnes 
penger til å lære opp de som skal 
bruke det » 

Slik star så saken i dag. 

MOBILISER 
MOT ATOM-

/ 

TRUSSELEN! 

Stilt overfor atomtrusselen 
kan mange se seg selv som 
et slags atom, knøtt liten i 
forhold til trusselen. Og det 
er riktig det, hvis en står for 
seg selv, på sidelinja. Kjen
ner du noen som befinner 
seg der har du en oppgave: 

• Fortell at i 1972 hadde Norges 
Vassdrags- og Elektrisitetsvesen 
planer om å legge Norges første 
atomkraftverk ved Oslofjorden. 
Planleggingen gikk for fullt for å få 
atomkraftverk ved Bergen og inna
for bygrensa til Trondheim. De ble 
aldri bygd . Grunnen er at en orga
nisert tverrpolitisk folkeopinion i 
1978 fikk Stortinget til å se tte en 
foreløpig stopp for planene om 
innføring av atomkraft i Norge . 
• Gjør de t kla rt at det ennå ikke 
er-sagt nei til innføring av atoman
legg i Norge. Stortingsvedtaket fra 
1978 sier at det ikke skal bygges 
noe atomkraftverk før år 2000. Det 
trengs nærmere femten års plan
legging før et slikt verk kan byg
ges .. . De statlige bevilgningene til 
Institutt for Energiteknikk er nå 

mer enn 74 millioner kr. pr. å r. En 
god del av disse midlene brukes for 
å fremme innføring av atomanlegg 
i Norge. Etter 1978 har det pågått 
en kartlegging av norsk fjell med 
sikte på langtidslagring av impor
tert atomavfall. En slik lagring må 
sikres i flere tusen år. 
• Pek på atomanleggene rundt 
oss. Kortere . fra norskekysten enn 
avstanden mellom Trondheim og 
Oslo ligger atomanlegget ved 
Dounreay , på nordspissen ' . av 
Skottland. Anlegget er en akutt . 
trussel, også mot oss, slik det er i 
dag . Sterke krefter vil utvide 
Dounreay med et atomanlegg som 
kan rense reaktorbrensel. Slike an
legg er ekstremt risikable . Tenk 
over bare en enkelt av.risikofakto
rene: Med fly vil de transportere 
30 kg plutonium fire ganger pr. 
dag. Ett kg plutonium kan ta livet 
av mer enn en milliard mennesker. 
Plutonium er materiale for atom
bomber. . . I Sverige arbeider våre 
meningsfelle r hardt for at de 
svenske atomanleggene skal legges 
ned , senest innen år 2010. De 
trenger vår støtte, det samme gjør 
den finske atomkraftmotstanden 
som kreve r nedlegging av atoman
leggene . På Kola-halvøya ligge r 
sovjetiske atomanlegg nære Finn
marksgrensa .. . 
• Slik kan du begrunne at det 
trengs en sterk organisert fo lkeopi· 
nion for å få skikk på frqm tida, og 
du kan vise at det nytter. . 
• Si at Norges Naturvernforbund 
er talerøret for den tve rrpo litiske 
motstanden mot atomtrusselen og 
at mulighetene for å vinne fra m 
avhenger av hvor mange som er 
med. 

• Og så kan du overlevere 
innmeldingsblanketten som 
er stiftet i bladet ... 

Lykke til! 
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Medlemsinnsamlingen: 

VI HOPPER 

I TAKET! 


• 	 Vi hopper i taket, ja gjen
nom taket og flere etasjer 
opp! Vi i Naturvernforbun
dets ledelse trodde taket på 
medlemsinnsamlingen var 
100000 kroner. I slutten av 
juli var vi oppe i 220000 
kroner! 

• 	 Vi hopper i taket av glede 
ove.r at medlemmene våre 
støtter opp om organisa
sjonen når det virkelig 
trengs! 

Det var spennende dager da tusenlap
pene begynte å strømme inn , ti tusen
lapper en dag, 15 den neste. Be
geistrete utrop fra han som talte pen
gebunken snudde den labre stemnin
gen i sekretariatet og blant tillits
valgte til friskt pågangshumør. Dette 
var smøring til maskineriet, permisjo
ner er unngått, hjulene ruller som 
aldri før. Takk til alle givere , store 
som små! 

3 300 utfordret 
Det flotte innsamlingsresultatet hjel
per oss over en kneik. Men på lengre 
sikt er det bare flere medlemmer som 
kan sikre Naturvernforbundets øko
nomi. På de innsendte postgiroblan
kettene fikk vi forslag på 3 300 perso
ner vi kan utfordre. Av disse fikk 
1 600 tilsendt medlemsblankett før 
sommerferien. Pr. 30/7 hadde over 
10 % av disse betalt kontingent. Bra 
resultat' De vervete blir selv bedt om 
å verve, stafetten går videre. 

Vervetiltak 
Kan vi moblisere 6 OOO? spurte jeg i 
Norsk Natur nr. 1 i år. Mobliseringen 
gjaldt C-post-verving, sentral utsend
ing av uadressert vervemateriell. På 
første utsending som gikk til Gren
land med tama luftforurensing, hadde 
vi dårlig respons. Senere har vi sendt 
materiell til områder hvor bygging av 

søppelforbrenningsanlegg er under 
debatt. Her har innmeldingsprosen
ten vært høyere, best an ligger Slem
mestad med l % og Klemetsrud med 
0 ,7 %. Utsending i Alta med emne 
motorisert ferdsel har og gitt en god 
del medlemmer, mens henvendelse til 
alle skoler i Trøndelag og Oppland 
med tema Naturvern i skolen var en 
svært dårlig investering. Erfaringene 
med C-post så langt viser at der 
fylkes- og lokallagsaktiviteten er bra 
og det er debatt i pressen om vårt 
spesielle vervetema får vi fle st med
lemmer. 

Vi har også forsøkt adresserte 
vervebrev til spesielle yrkesgrupper , i 
første omgang leger. Her har vi en 
innmeldingsprosent på 4, så selv om 
dette er en kostbar metode , kan den 
lønne seg. 

Når vi målet? 
Likevel , da første halvår var gått 
hadde vi bare nådd 1/3 av målet vi har 
satt oss for hele året. Men nyttig 
erfaring er høstet og nye utspill er på 
trappene . Og vi merker økt interesse 
for naturvern etter Tsjernobyl. 

Verdt å nevne er det at en annonse 
i Danmark Naturfredningsforenings 
medlemsblad om å melde seg inn i 
Norges Naturvernforbund viste et re
sultat på rundt 50 medlemmer i slut
ten av juli. Mange dansker setter 
tydeligvis pris på norsk natur og vil 
være med og verne den. 

Som sagt, nye medlemmer må til. 
Sentralt gjør vi vårt beste. Det må 
ikke forhindre at enkeltmedlemmer 
og lag satser på verving. I kommende 
nummer av Norsk Natur vil vi ha nye 
forslag til vervetiltak. Jeg vil også 
minne om kupongen bak i bladet. 
Bruk den, vervepremier venter. Men 
viktigst med vervingen er likevel inn
satsen du gjør for naturvernet. 

Honoria Hamre 
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Ansikt 
til ansikt merl 

naturen (Il) 

FOR 

VENTNINGEN 


Av: Sigmund Hågvar 

Forventningen kan være en fin 
del av naturopplevelsen. Kan
skje går vi ut en vårdag, mens 
sola varmer behagelig og de 
første barflekkene tiner fram i 
skogbryn og sydhellinger. 
Hvem gledes ikke da over å 
lete fram den første blåveisen 
eller hestehoven? 

For de minste barna må det fortone 
seg som et under , og for voksn e er det 
en årlig glede man ser fram til lang tid 
i forveien. Så går man og lytter til den 
første strofen fra svarttrosten. Man 
minnes tidligere vårer og vet at stær , 
rødstrupe, bokfink , måltrost og gjøk 
vi l ankomme i fast orden. 

Hver morgen er det spennende å stå 
en stund på trappa og lytte , eller man 
rusler en kveldstur for å høre hvor 
langt våren er kommet. Og vi vet at 
om noen uker kan vi lete etter maria
nøkleblom og liljekonvall der vi fant 
dem i fjor. 

Selv når høstregnet kommer og 
dagene blir dunklere, kan forventnin 
gen dra oss ut i skogen . Det er 
sopptid ! Vi søker omkring på å rvåken 
leting og kommer kanskje til nye og 
bortgjemte områder som vi før ikke 
visste om . Og plutselig lyser det opp 
en gruppe med fåresopp foran oss , 
nydelig mat som møysommelig renses 
for rusk og barnåler. Så søker vi 
forventningsfullt videre i stille høst
skog, mens dotter av lysegrå tåke siles 
langsomt mellom stammene. 

Smålom. Foto : Svein Grønvold. 

Læring skaper forventning 
Jo mere man lærer om naturen, desto 
mere blir forventningen e n fast del av 
naturopplevelsen . Når en kalkmyr el
ler et næringsrikt vann ligger foran 
en , lykkelig er den som vet å lete etter 
orkideer. Vi har mange arter av disse 
utrolige blomstene i vå r flora, og de 
lar seg finne. Eller vi har rigget oss til 
med sovepose i en barhytte ved en 

myr der vi har funnet spor etter 
spillende orrhaner i snøen. Langsomt 
ser vi at den nye dagen gror fram. 
Først aner vi bare åsenes silhuetter; 
senere løser enkelttrærne seg ut av 
mørket. Og plutselig slår de første 
solstrålene gull på de høyeste gran
toppene. I løpet av minutte r er buld
ringen i gang, men bare fra skogens 
tak, Snart vil fuglene trekke ned fra 
trærne og vise seg på myra. Det er 

-.. ~. 
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kanskje spenningen og forventningen 
i disse øyeblikkene man tenker tilba
ke på med størst glede etterpå. 

Ofte kommer vi hjem uten å ha 
funnet det vi lette etter, eller uten å 
ha opplevet det vi håpet. En jakttur 
uten rype eller hjort, en fossiljakt 
uten trilobitt. Men forventningen har 
båret hele turen oppe, og vi føler oss 
rikere etter intens nærkontakt med 
elementene eller fortiden. 

Kontakt med andre livsformer 
Ingen vet hvor mange arter av planter 
og dyr som egentlig finnes. Stadig 
oppdages nye arter, hvert år også i 
vårt eget land . Vel en million dyrear
ter er hittil beskrevet og navngitt. 
Nyere undersø kelser av insektfauna
en i den tropiske regnskogen har vist 
oss et mylder av merkelige livsformer 
- de fleste insekter. Og bare få pro
sent av disse dyrene er kjent fra før. 
Noen mener det kan være så mye som 
30 millioner dyrearter i verden. 

I alle slags miljøer på kloden utfol
der livet seg. De bølgende skogene , 
de stille havdyp , de ugjestmilde ørke
ner, de høyeste fjelltopper og de 
mørke, kjølige grotter , alt huser sine 
egenartede livsformer. 

Det gir perspektiv å få kontakt med 
de andre formene for liv ; med natur
ens storslagne mangfold. Vår egen 
hverdag, våre vaner og våre gjøremål, 
det er bare en av mange mulige leve
måter her på jorden . 

Tar du deg tid til å se hvordan 
edderkoppen bygger opp sitt hjulnett, 
vil du undres over dyrets evner og 
presisjon. Står du inntil en tusen år 
gammel eik, føles ditt eget livsløp så 
merkelig kort. Men trekker en døgn-

Fiskeørn: Foto: Jørn Bøhmer Olsen INN 

flue surrende forbi , kjenner vi plutse
lig at vi har tid ; tid til mange gjøre
mål , til å lære , til å tenke og til å 
prøve å forst å . 

Hvordan er livet til en arbeidsbie? 
Hvordan finner laksen tilbake fra det 
åpne havet til den elven der den en 
gang vokste opp? Hvordan er hverd a
gen for en elg i vinterskogen? 

Fiskeørnen 
Kanskje er vi heldige en dag og får se 
en fiskeørn som glir lett og uanstre ngt 
over skogslandskapet. Dens liver å 
søke fra luften etter uvØren fisk i 
vannene, siden gjøre seg om til en pil 
og skyte ned i et sprutende inferno . 
Er den heldig, får klørne fatt i fisken. 
Møysommelig bakser Ørnen seg fri fra 
vannet, få ~ luft under de lange vinge
ne og rister de siste dråpene av krop
pen. Så blir det kanskje en lang og 
tung flukt til en øde åsrygg, der en 
diger furu med flere hundre årringer 
bærer dens tunge reir. Ungene strek
ker hals og skriker ivrig når den 
nærmer seg. Og senere på sommeren , 
når ungene omsider behersker sine 
lange vinger, skrur de seg alle opp i 
høyden og starter på en lang og fare
full ferd til Afrika . Instinktivt tar de 
seg fram langs gamle ruter som deres 
forfedre også fulgte: over fjell, byer , 
tett befolket slet teland, og ørkener. 
På egnete steder må de stoppe noen 
dager og stupe etter mat. Så til slutt 
bølger Afrikas regnskoger og savan 
ner under dem , og de deler luften 
med gribber og flamingoer. Under 
dem streifer hord er av gnuer og grup
per av veldige elefanter. Mange av 
Ørnene omkommer under reisen og 
vinteroppholdet . Men halvåret etter 

.. 


våkner en sterk trang hos de gjenvær
ende: Opp i høyden , og nordover! 

En vårdag, med nybrutt is på skogs
vannene og snøflekket landskap, 
kommer store fugler stille glidende 
inn mot en øde furuås. Kursen .går 
rett mot en diger, gammel furu. Ja, 
deres gamle, solide byggverk ligger 
som før. Elegant slår de seg inn på 
reirkanten og roer seg. Speider utover 
sitt rike og sine jaktmarker. De sterke 
driftene som jaget dem nordover 
kjennes ikke lenger. Men nye drifter 
vil snart ta over. 

På oppdagerferd 
Det å leve seg inn i andre arters liv og 
hverdag skaper kontakt med naturen 
og ny forståelse for sammenheng og 
helhet. Kanskje vil vi oppleve at vår 
egen tilværelse blir tilføyet perspek
tiver som før var ukjente for oss. 

Bøy deg ned og se på mauren som 
sleper på sin barnål. Ta deg tid til å 
studere en snegls vandring over en 
meter skogbunn. Se alle de ulike 
mosene som vokser på en nedfallen 
trestamme. Og alle de underlige 
former og farger på laven som dekker 
steinblokker og glatte bergvegger. 
Følg etter en sommerfugl og se hvor
dan den søker nektar og uvitende 
bestøver blomst etter blomst. Kan
skj e stopper den opp på et blad, 
krummer bakkroppen forsiktig og li
mer fast et skinnende , lite egg. 

Vi burde bruke litt av livet til å gå 
på oppdagerferd blant våre tallrike 
medreisende på denne lille planeten. 
Det er snakk om å bli kjent med den 
virkeligheten som vi selv er en del av. 
Og det skaper en verdifull følelse av 
tilhørighet. 

9 




Hvorfor er det viktig 
å bevare våre dyrearter? 
Av Rolf Vik 

Man kunne svare kort: «Fordi vi mennesker har behov for dem». 
Men et slikt svar vil nok de færreste være fornøyd med. De fleste 
vil ønske en presisering av dette behov. Men behov er så mangt 
og selvsagt sterkt avhengig av hvor man befinner seg på vel
ferdsstigen. Det strekker seg fra å være istand til å tilfredsstille 
den daglige sult, til å ha fred med sin samvittighet i sitt forhold 
til medskapningene. 

Gjennom de 3-4 milliarder år det har er , så å si i siste minutt, geologisk sett, 
eksistert liv på Jorden , har utvik kommet i tillegg til alle de belastnin
lingen i biosfæren foregått på en «na ger det naturlige dyreliv hittil har 
turlig måte». Organismer har utviklet måttet tilpasse seg. Og det har skapt 
seg og er gått til grunne. Det vi ser i komplikasjoner av mange slag. Men 
dag er et øyeblikksbilde av denne det de har felles er at deres betydning 
utvikling som vil fortsette. Men ikke kan reguleres ved vår innstilling til 
på samme måte og i samme tempo . naturen. 
For Hnmo sapiens - den vise mann -

Foto: Asbiørn Hagen jr. 

Spørsmål om moral 
Her kommer etiske betraktninger inn 
i bildet. Mange mener at vi har en 
klar moralsk forpliktelse til å holde av 
en plass i solen for de plante- og 
dyrearter som vi deler jorden med. 
De ser det som galt å drepe, enn si 
utrydde noen dyreart. 

Et annet etisk argument er at vi er 
ansvarlige overfor fremtidige genera
sjoner for hva vi gjør med naturen 
rundt oss. Den er en rettmessig arv til 
kommende slekter. Vi kan ikke i dag 
forutsi noe om hva våre etterkomme
re kan få behov for å utnytte i fremti
den . Derfor er det klart uforsvarlig å 
tillate noe så uopprettelig som utrydd
else avarter. Det kan være arter som 

_ - . /. .' \~t ~ 
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man i dag er likegyldig overfor , eller 
vet for lite om betydningen av, og 
som man derfor ikke har evne til å 
vurdere en eventuell nytte av i frem
tiden . 

I spørsmålet om de store hvalers 
skjebne har akkurat disse momenter 
spilt en avgjørende rolle i kampen 
mot at bestandene reduseres til et 
minimum , - en reduksjon som kan 
innebære risiko for at de går tapt for 
bestandig. 

Det skal gode grunner til for å ta 
livet av slike store , intelligente dyr. 
Og mener man at man har det , må det 
vel være god økonomi å sørge for at 
bestandene er store nok til å gi en 
forsvarlig avkastning ved at artene 
ikke forsvinner for godt. «Evig eies 
kun det tapte» er vel ikke noe godt 
valgsprog for en industri. 

Estetikk og opplevelse 
Det er også sterke estetiske argumen
ter for å prøve å redde jordens ville 
dyreliv og uberørte områder. Folk 
gleder seg over mangfoldet av dyr og 
planter som de ennå kan se langs 
kysten og på fjellet her hjemme. Det 
gjelder også savannene i Afrika, pam
pasene i SØr-Amerika og de tropiske 
regnskoger rundt ekvator. Tilslutnin
Jen av seere til naturprogrammer på 
film og TV borger for at dette ikke er 
tomme påstander. 

I dag appelleres det til statsmenn og 
internasjonale samarbeidsorganisa
sjoner for at man skal redde alle 
dyrearter som f.eks . Afrika er så 
kjent for. Det appelleres til neste
kjærlighet og ansvar for fremtidige 
generasjoner. Men det pekes også på 
verdien av turistlivet i forbindelse 
med reservatene . I dag kan man fak
tisk regne i penger eller protein at det 
er uklokt å eliminere noen av de 
former som utgjør helheten i savanne
nes dyre- og planteliv. 

Økonomi og økologi 
Allerede i 1964 forteller Raymond 
Dasmann i sin hok African Game 
ranching TPergamon Pr·ess , Oxford 
1964) om sitt regnskap , hvor han 
sammenligner avkastningen av tamk
veg med avkastningen av vilt i samme 
område. Riktig drevet og velpleier 
ville hans område gi en avkastning på 
bare 506 pund pr. år for storfe, mens 
avkastningen med vilt ville bli 3200 
pund netto pr. år, altså mer enn 6 
ganger så høyt utbytte . En annen ting 
av betydning er at intensivert husdyr
hold ville ødelegge beiteområdene, 
mens viltproduksjonen er i balanse 

med miljøet. De forskjellige beitedyr 
beiter sine bestemte beiteplanter på 
en slik måte at de ikke ødelegger 
dem, men tvert om stimulerer dem til 
øket produksjon . Resultatet av denne 
velordnete, økologiske beiting blir at 
vegetasjon og dyreliv er i fin balanse 
med hverandre . Derfor er det viktig 
at det er viltbestanden som helhet 
som blir bevart. Hver arts inngrep i de 
forskjellige deler av vegetasjonen er 
betingelsen for vegetasjonens hen
siktsmessige sammensetning. 

I dette afrikanske system blir det 
lite å gjøre for veterinærer som i dag 
er en av grunnpillarene for vår husdy
ravl. Mens tam kveget må vernes mot 
kvegets sovesyke, naganaen , er vill
kveget immunt mot denne svøpe . 
Svake og skadede dyr tar rovdyr og 
rovfugler seg av. De holder popula
sjonene i helsemessig høy standard 
ved naturlig seleksjon. 

Giraffer , elefanter, elandantiloper, 
gnu, struts og sebraer trekker turister, 
produserer kjøtt og lever i balanse 
med vegetasjonen , og en rimelig be
stand av rovfugl og rovdyr øker ytter
ligere den turistmessige tilstrømning. 
Husdyr trekker ingen tilskuere, pro
duserer mindre kjøtt og ødelegger 
næringsgrunnlaget; og ingen rovdyr 
tillates. Skulle valget være vanskelig 
fra noe synspunkt i det hele tatt? 

Artenes betydning 
I alle fall ikke for oss som sitter i 
Norge . Men det samme prinsipp og 
de samme resonnementer kan meget 
godt brukes på våre fjellvidder med 
rein, rype og hare med et lite tilskudd 
av ulv og jerv . Men der har Ola og 
Lars beiterettigheter for sau , geit og 
ku , så der blir det nook verre. Hetsen 
mot Vegårshei-ulven gir en smakebit 
på dette . 

Å vurdere om en art er av betyd
ning eller ikke er ofte vanskelig, og 
som før nevnt er det ofte man ikke 
blir klar over forholdet før arten for
svinner. Gjelder det en populasjon av 
arten, kan skaden repareres, men går 
hele arten under , er det umulig å 
reparere den . 

Fiskeavkastningen sank katastro
falt i Alberltsjøen da flodhesten ble 
utryddet. Flodhestenes ekskrementer 
og ekskreter gjødslet sjøen, slik at 
den ga grunnlag for den primær- og 
sekundær-produksjon som fiskene 
skulle leve av. For å rette opp skaden 
ble nye flodhester satt ut. 

En stor del av de blomsterplanter 
som finnes i et miljø, er avhengige av 
ganske bestemte insekter for sin be

støvning. En slik omfattende utrydd
else av insekter som mange steder 
foretas med sprøytemidler, vil kunne 
bidra til å fjerne viktige insekter og 
derved ødelegge planter som er av 
betydning i økosystemet. Den ut
strakte bruk av insektmidler i enkelte 
fruktdyrkingsområder har innvirket 
så sterkt på de pollinerende insekter 
at avkastningen av fruktdyrkingen er 
blitt redusert. Noen steder har men
neskene selv måtte overta bienes ar
beid med bestøvning, slik det fremgår 
av rapporter fra Japan. 

Ulven er sterkt i søkelyset hos oss 
og i mange andre land. I sitt naturlige 
miljØ er den utvilsomt av betydning 
for å opprettholde sunnheten hos 
hovdyrpopulasjonene i området. Det
te viste seg med all tydelighet i Alaska 
og Nord-Canada , hvor en bakterie
sykdom som angrep klovene og led
dene i bena hos rein , spredte seg med 
rivende hastighet da ulvebestandene 
ble sterkt redusert i visse områder. 
Før dette lå ulven på sporet av 
reinflokkene og hadde selvsagt lettest 
for å overvinne dem som hadde et 
begynnende bakterieangrep i bena . 
rapporter om at det under reintrekket 
var rein som krøp på knokene på 
grunn av bakterieinfeksjonen , førte 
til at Wildlife Service har begrenset 
sin utryddelsesanstrengelser i disse 
områder . 

Vitenskapelige grunner 
Vitenskapelig sett er det se lvfølgelig 
et tap når en organisme man har 
relativt lite kjennskap til, forsvinner. 
Derved blir man unndratt den viten
skapelige erkjennelse som denne dy
re- e ller planteform kunne gi oss . 
Særlig når det gjelder evolusjonistiske 
undersøkelser , er slike tap uvurde rli
ge. Så lenge en organisme eksisterer , 
er forsøk og gjentagelse av forsøk 
mulig. Men så snart den er gått over i 
historien , er mulighetene for prøving 
av enhver form eliminert. 

Ut fra disse betraktningsmåte r er 
våre zoologiske og botaniske haver av 
uvurderlig verdi for fremtiden. De tar 
nemlig vare på noe av det genforråd 
som hver fyre- eller planteart repre
senterer . Det er imidlertid ikke nok å 
ta vare på individer bare aven enkelt 
populasjon. Det man blir mer og mer 
klar over, er at de forskjellige popula
sjoner har utviklet forskjellige tole
ranse-egenskaper , og at de derfor 
samlet blir av større verdi. 

Jo større genetisk spennvidde det 
genetiske forråd har , desto større mu
ligheter har vi for at slike forråd kan 
bli av betydning i fremtiden. 
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Innføring av nye arter 
Vi må ikke misforstå og tro at innfør
ing av nye dyrearter i våre naturlige: 
miljøer er POSitivt nar d.et gjelder a 
bevare dyrelivet der. Disse bør be
skyttes mot uoverveide tilførsler av 
nye organismer like meg.et s~m ~ot 
forurensning og andre fysisk/kjemiske 
fremmedelementer. De nye organis
mer vil i alminnelighet bare øke press
et på det opprinnelige system og kan i 
enkelte tilfelle få rent katastrofale 
følger. Det er nok å nevne New 
Zealand og Australia som eksempler. 

Faren for at nyinnførte, fremmede 
organismer i økosystemene kan virke 
uheldig på de oppnnnelige populasj?
ner har vi også hos oss eksempler pa. 
Det er vel nok å nevne minken. De 
plager vi selv er hjemsøkt av når det 
gjelder våre laksestammer, viser at 
også overføringer av samme fiskeart 
fra elv til elv kan ha alvorlige konse
kvenser. Navn som Gyrodactylus og 
furunkulose vekker vel assosiasjoner 
hos fiskeinteresserte. 

Bioteknikk 
Den voldsomme økning i vår kunn
skap om mulighetene for å overføre 
og påvirke de arovelige egenskaper 
åpner nye vyer nar det gjelder an
vendbarheten av aener som finnes hos 
være vilt levende ~rganismer. Biotek
nikk oa genmanipulasjon er populære 
temae; i dagens diskusjon om hvor 
det skal satses i forskningen. 

Mye er ennå på science fiction 
planet og møtes med skepsis. Men det 

ser nærmest ut til at · det som den 
menneskelige hjerne kan gi seg i kast 
med å fabulere om, virkelig kan settes 
ut i livet når tiden er moden. Dette 
understreker ytterligere betydningen 
av at vi ikke tar avgjørelser om ut
ryddelse avarter vi i dag ikke finner 
nytte av. 

Dyr varsler om forurensning 
I vår kamp mot forurensningene og 
for kontrollen av vårt miljø er indika
tororganismer stadig kommet mer 
frem i søkelyset. 

Våre rovfugler og våre fiskeetende 
fugler er meget sterkt utsatt for foru
rensninger som akkumuleres I nær
ingspyramiden. Reproduksjonen .ned
settes, og de mest utsatte arter vil dø 
ut selv om vi ikke direkte forfølger 
dem. Havørn, kongeørn og fiskeørn 
står øverst på næringspyran:iden . .og 
utnytter fisk og vilt i naturlig ~lljØ. 
Tar vi vare på disse fugler, har VI go.de 
indikatororganismer på forurensnm
gen av vårt miliø med gi~ter som 
virker inn på livsviktige fYSIOlogiske 
prosesser hos virveldyr. Så lenge. det 
svever Ørn over våre fjorder og fjell, 
er iallfall den akutte forgiftningsfare 
for våre jaktbare ressurser ikke over
hengende. Ørnen i vår nat~r gjør 
samme tjeneste som ørreten I Ams
terdams og Haags drikkevannsreser
voarer. 

Mona Lisa eller Galapagos 
Man sier vanlig at en ledig plass i 
naturen alltid blir utnyttet, og det er 

utvilsomt riktig. Men det er ikke 
regelen at denne plassen alltid blir 
utnyttet til noe som vi kan ?ruke. VI 
ville vel ikke umiddelbart fmne at VI 
hadde vært heldige med forandringen 
av plassens utnyttelse hvis markmus 
overtok områder som tidligere produ
serte rikelig med hare. 

N år det gjelder å vurdere natur, 
blir vi stadig bragt opp i den situasjon 
at vi skal angi verdien i kroner. Opp
levelse rekreasjon og vitenskapelig 
verdi ;erdsettes ikke nok, fordi det 
ikke kan prissettes. Men vi mennes
ker er rare. 

I Louvre henger et lite maleri, 
Mona Lisa som er uerstattelig. For 
denne lille 'lerretslappen med maling 
på kunne man uten tvil ha kjøpt opp 
hele Galapagos og behold.t det for ~ll 
fremtid som det uerstattelIge bIOlogiS
ke levende beleggsmateriale som det 
representerer. Kom Mona Lisa på 
avveie, ville ingen anstrengelser og 
utgifter bli spart for å få det på plass 
igjen. Galapagos's verdier går lang
somt og sikkert tapt, fordi hvem som 
helst har kunnet tukle med fauna og 
flora etter eget forgodtbefinnende. . 

Hva vi taper ved å miste noe I 
naturen er avhengig av den verdimå
ler som brukes. Hittil har naturens 
verdi i stor utstrekning blitt vurdert i 
penger. . 

Forhåpentlig før det blIr for sent, 
vil den berikelse av livsinnhold natur
en gir oss, også bli verdsatt. Men 
inntil da får vi prØve å bruke penge
verdi der det er mulig som argument 
mot kortsiktig utnytting. 
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Fra Elvefaret barnehage . 

HØYSPENT KONFLIKT 

mellom naturvern og helse? 

Av Jon Lurås. 

Over Elvefaret Barnehage i 
Oslo går det en 300 kV høy
spentledning. Fra høsten 1985 
har denne kraftlinja vært i 
massemedienes lys. Det har 
vært mistanke om skader på 
de ansatte som følge av høy
spentledningen. Blindern Na
tur og Ungdom, Arbeidstilsy
net og de ansatte har greid å 
flytte barnehagen for å hindre 
ytterligere skader på de ansat
te og barna. 
Elvefaret barnehage ble åpnet høsten 
1980. Lekeplassen til barnehagen ble 
anlagt rett under en kraftledning uten 
å forespørre NVE eller Statens Insti
tutt for Strålehygiene (SIS). I mars 
1982 ble Barnehagekontoret i Oslo 
varslet om problemer som kunne 
skyldes kraftledningen. De ansatte 
forsøkte flere ganger å få avklart om 
det kunne være noen sammenheng 
mellom kraftlinja og forskjellige pla
ger som ble registrert. 

Helseundersøkelse 

Fortgang i saken ble det ikke før 
Blindern Natur og Ungdom engasjer
te seg på vårparten 1985 .Blindern NU 
samlet inn opplysninger og utførte en 
helseundersøkelse blant de ansatte i 
barnehagen . Alt dette ble samlet i en 
rapport som kom ut i slutten av okto
ber 1985. 

I rapporten kom det fram at de 
ansatte ved barnehagen bl.a. led av 
daglig hodepine, kvalme og kraftløs
het. Det ble også registrert unormalt 
mange spontan-aborter blant de 
ansatte. 

Uenige eksperter 
Denne kraftlinja går gjennom Oslos 
vestlige forsteder til Smestad , hvor 
den går ned i kabel. Det bor mange 
mennesker langs traseen til linja. 
Hvilken virkning de elektromagnetis
ke strålene har på disse er uklar. 
Ekspertene på slik stråling er uenige 
om hvor farlig den er. Typisk nok 
mener derfor norske eksperter at det 

ikke har noen hensikt å være forsiktig 
før eventuelle skader er påvist. 

Professor Bjørn Nordstrøm ved det 
Karolinska sjukhuset i Stockholm har 
imidlertid gitt uttrykk for at folk kan 
bo trygt i en avstand på 75 m fra en 
220 kV kraftledning. Blir avstanden 
til kraftledningen under 10 m, er de 
sannsynligvis farlige . I Norge opere
rer man med en minsteavstand mel
lom bolig og en 300 kV kraftledning 
på 8-9 m ... 

Store konsekvenser 
En bekreftelse på at kraftlinjer gjen
nom bebygde områder kan føre til 
helsemessige problemer vil få store 
konsekvenser . Hva må gjøres med 
eksisterende kraftlinjer for å stoppe 
de skadene de forårsaker? Det er 
mange lekeplasser som blir krysset av 
slike ledninger. Hva skal vi gjøre med 
disse? Må lekeplassene flyttes eller 
skal vi flytte på kraftlinjen eller bør 
den legges i kabel? Å legge kabel er 
heller ikke helt problemfritt , det vil 
rundt denne kabelen bli skapt et 
sterkt magnetisk felt. Hvilke pro
blemer slike magnetiske felt skaper 
vet heller ikke ekspertene så mye om. 

Et annet og for Naturvernforbun
det viktig problem, blir hva som skal 
gjøres med nye kraftlinjer. Må alle 
nye kraftlinjer plasseres langt unna 
folk, i uberørt natur, eller holder det 
å legge dem i kabel? 

Naturvern mot helse? 
Kampen om friområdene vil bli ytter
ligere skjerpet. I framtida må vi ta 
flere hensyn enn brann- og støtfare 
ved oppføring av kraftlinjer. Vi må 
også ta hensyn til helsefaren! 

Hvis problemet med friområdene 
kan løses ved å legge høyspentlednin
gen i kabel i de omstridte områdene 
vil denne løsningen koste fra 10 til 20 
ganger mere enn en kraftlinje gjen
nom lufta. 

Vi har her en vanskelig sak der vi 
må vurdere naturvernhensyn direkte 
mot folks helse. Dette er et nytt 
problem for oss naturvernere . Hvilket 
standpunkt skal vi ta i den debatten, 
for menneske eller for natur? 

Rapporten: Elvefaret Barnehage 
en høyspentsyk arbeidsplass (60 s.) 
kan bestilles fra Blindern NU , Se
xesgt. 5, 0557 Oslo 5 for kr. 35 (ink l. 
porto) . 
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Kritisk lys på Naturvernforbundet 
I dag er Norges Naturvernforbund omtrent like langt som 
for 13 år siden når det gjelder medlemsoppslutning. I en 
tid med voksende problemer er dette en ytterst alvorlig 
situasjon for natur- og miljøvernarbeidet i Norge. 

I denne artikkelen retter Magnar Norderhaug et temme
lig kritisk blikk på medlemssituasjonen i NNV. Forfatteren 
har vært viseformann i NNV og aktivt med i naturvern
arbeidet siden 19S0-årene. 

Med blikket mot år 2000 (Il) 

SAMLING I BÅNN 
Av Magnar Norderhaug 

Noe er fundamentalt feil med 
Norges Naturvernforbund. 

Forbundet gikk inn i 1986 
med et medlemstall på 26 600 
(Natur og Ungdom medregnet). 
Det var omtrent det samme som 
for 13 år siden. Årsbudsjettet lå 
den gang på snaue l million kr, 
mot 3,6 millioner i 1985. Dette 
er for øvrig ikke så galt om vi 
tar prisutviklingen i betrakt
ning. Verre er det imidlertid å 
konstatere at Svenska Natur
skyddsforeningen i samme tids
rom (1973--1985) vokste med 
nesten 70 000 medlemmer. 

NNV uten tyngde 
I en tid med raskt voksende miljøpro
blemer er det et alvorlig miljøpro
blem i seg selv at den brede , frittstå
ende miljøbevegelsen stagnerer i 
Norge. 

Norges Naturvernforbund har nå 
knapt større oppslutning i Norge enn 
AKP(m-I) . 

Politisk sett snakker ikke NNV len
ger med noen tyngde, uansett hvilke 
fine standpunkter forbundet har . 

På listen over viktige norske press
organisas~ 'I}er er det nå et åpent 
spørsmål om NNV lenger er med. 

Medlemsutviklingen i NNV 

1963 var et merkeår for NNV. Få av 
dagens medlemmer kjenner særlig til 
dette. 

Fram til 1963 hadde Landsforbun
det for naturvern i Norge maktet å 
mobilisere rundt 800 medlemmer. 
Dette var den norske miljøbevegelsen 
ved 1960-årenes begynnelse! 

Etter reorganiseringen i 1963 fikk 
organisasjonen nytt navn, fast sekre
tariat og en heltidsansatt generalsek
retær. 

Fra et medlemstall på 1100 i 1963 
vokste NNV i tiårsperioden 
1963-1973 nærmest utrolig med over 
30 000 medlemmer. 

Forbundet var i løpet av kort tid i 
ferd med å bli en miljøpolitisk makt
faktor. 

Men 1973 var også det siste året 
med uavbrutt medlemstilvekst. I 1974 
og 1975 gikk medlemstallet tilbake. 
Rett nok ble en ny topp nådd i 1979 
(37055 medlemmer) , men hele perio
den 1973-1986 bærer preg av stagna
sjon og tilbakegang. 

Hva var årsaken? 
De senere års svake oppslutning om 
Norges Naturvernforbund tilskrives 
vanligvis ringvirkningene av Alta
saken . 

, 

Tegning: Juslyna Nyka. 

Etter alt å dømme er dette en alt 
for lettvint, og trolig også feilaktig 
forklaring. Stagnasjonen og tilbake
gangen' startet langt tidligere. 

To andre årsaker kan i denne sam
menhengen være vel så interessante: 
- Med opprettelsen av de første , stat

lige naturvernstillingene i fylkene 
(1971) og opprettelsen av Miljø
verndepartementet (1972) gikk 
mange av NNVs viktige naturvern
saker over til å bli offentlige ar
beidsoppgaver. 

Selv om NNV aktivt medvirket 
til denne viktige utviklingen, var 
organisasjonen selv ikke forberedt 
på situasjonen og sin nye miljøpoli
tiske rolle. Nå var tiden inne for å 
satse på informasjon og opinions
skapning, mens saksbehandlingen 
og det konkrete vernearbeidet i 
hovedsak ble overtatt av «et statlig 
vesen». 

- Med oljekrisen i 1973/74 og de 
økonomiske problemene som fulg
te i kjølvannet av denne krisen, 
gikk mye luft ut av den nyoppblåste 
miljøballongen . 

Allmennhet og politikere fikk 
«viktigere ting» å tenke på. 
Hele tiden fortsatte miljøprobleme

ne å vokse . Men NNV maktet ikke 
(så ikke?) den nye situasjonen og den 
nye mobiliseringen som nå var nød
vendig. 
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Svenska Naturskyddsforenin mulig å gå nærmere inn på dette . 
Et forhold bør imidlertid ha krav pågen (SNF) 

oppmerksomhet:
Vi får et bedre perspektiv på miljøbe En organisasjons totalbudsjett divi
vegelsens mistrøstige utvikling i Nor dert med antall medlemmer , gir et 
ge, 1973-1986, ved å se på SNF's uttrykk for hvor mange kroner det
utvikling i samme tidsrom. Sverige koster å drive en organisasjon pr
har rett nok en dobbelt så stor befolk medlem .
ning som Norge . På tross av dette er Også her er en sammenlikning mel
forskjellen med hensyn til utvikling lom NNV og SNF interessant:
oppsiktsvekkende. - I tiden 1971-1986 har NNV gjen

I 1973 hadde SNF vel 52 000 med nomsnittlig hatt færre kroner å rut
lemmer(inklusive medlemmene i Sve te med enn SNF, men ikke vesens
riges Faltbiologiska U ngdomsføre forskjellig (40.50 resp. 65.30 i 1971, 
ning). I perioden 1973-1983 vokste 63.- resp. 67.30 i 1979 og 136.- resp. 
medlemsmassen i SNF uavbrutt (med 148.- i 1985). 
unntak av året 1980) , til vel 97 700 - Forskjellene i antall organisasjons
medlemmer. Men veksten stoppet kroner bak hvert medlem i NNV og
ikke der. I 1984 passerte SNF 100 000 

SNF har ikke endret seg merkbart imedlemmer , og ved årsskiftet 1985/86 
tiden 1971-1985. Hverken NNV ellå tallet på drøye 121 300 med
ler SNF har kunnet gjøre noe særliglemmer. 
med kostnadsøkningen. Likevel erIkke minst tilveksten i 1980-årene 
utviklingen forskjellig: har vært oppsiktsvekkende: I fem

- SNF har økt både medlemsårsperioden 1981-1985 fikk SNF mel
masse og budsjett.lom 15 431 og 7 609 nye medlemmer 

- NNV har ikke maktet det(gjennomsnittlig 11 700 medlemmer) 
samme .i tilvekst hvert år! 

- Dette kan tyde på at SNF har hatt 
et mer salgbart produkt (medlemsØkonomi og medlemstall 
skap) og en mer aktiv/utadvendt

Dårlig økonomi blir gjerne brukt som virksomhet (og kanskje profil ?) 
en forklaring på hvorfor NNV går overfor allmennheten.
dårlig. Det er grunn til å tro at dette

Hvordan stemmer egentlig dette? spesielt gjelder to forhold: 
Er økonomien svak fordi medlems - Et arbeidsprogram som engasje

oppslutningen er dårlig? Er medlems rer en bredere del av befolk
tilslutningen dårlig fordi økonomien ningen . 
er svak? Det vil heller ikke være 

50 

... 

Tu.sen meJlt!mme.~ 

lO 
Medlemsutviklingen i Norges Naturvern

'0 forbund sammenliknet med Ulviklingen i 
Svenska Naturskyddsforeningen 1971

)() 1985. 
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- Større medlemsfordeler. 
I SNF får hvert medlem for en 
kontingent på kr. 100,- 6 nr. av 
Sveriges Natur og en gedigen 
årbok (med et opplag på 125 000 
i 1986!) 
I NNV får hvert medlem for en 
kontingent på kr. 120,- 6 nr. av et 
noe uregelmessig utkommende 
tidsskrift (med lavere leser/infor
masjonsverdi?). 

Samling i bånn 
En liten trøst i all elendigheten: 

NNVs medlemsmasse består idag 
stort sett av grunnfjellet innenfor 
norsk naturvernbevegelse. For NNV 
er det nå bare en vei framover og det er 
oppover. 

For dette trengs nå en samling i 
bånn. 

I denne situasjonen er det helt 
uinteressant å søke etter såkalte syn
debukker. Det eneste som har inter
esse er å klarlegge hva som nå må til 
for å gjenreise NNV som en helt 
nødvendig miljøpolitisk faktor og på
driver i Norge . Med andre ord: I 1986 
befinner vi oss påny i 1963. 

Spørsmålet er hvordan vi nå skal 
øke NN Vs medlemstall til 60-70000 
(noenlunde tilsvarende SNFs tilslut
ning idag) innen 1990 . 

Da vil nok også politikerne igjen 
begynne å lytte interessert til NN Vs 
viktige miljøpolitiske budskap. 

SNf: 

/"'1 /91/ /'113 /9~S 1'111 "81 1"3 1985"1' 
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JEG FANT JEG FANT ... 


Ikke noe annet dyr har 
vært fryktet, hatet , og 
jaktet som ulven. Den har 
vært sett på som selve rå
skapen og ondskapen i 
verden . Dette er ikke av 
ny dato , - uttrykket ulv i 
fåreklær er hentet fra 
bibelen og brukes som en 
skummel person som 
prøver på å få oss til å tro 
at han både er snill og 
god. 

ULVEN 

Av Herman Løvenskiold 

Eventyret om Rød hette 
og ulve n - piken som skal 
besøke bestemor, men 
som ikke finner henne , 
men ulven som har kledd 
seg ut som bestemoren, 
forteller noe om hvordan 
menneskene har oppfattet 
ulven opp gjennom tide
ne. Ulven blir tillagt en 
form for sluhet. Skumle 
menneskelige trekk blir 
overført på ulven for Iik

som å frata den en hver 
form for livets rett. 

Ulvetider 
For drøyt hundre år siden 
var ulven vanlig over det 
meste av Europa. Det 
snakkes om ulvetider . Det 
var perioder da ulven tok 
seg veldig opp og var en 
virkelig plage. 

I Norge hadde vi den 
siste store ulvetiden fra 

ca. 1800-1863. Bare i tids
rommet 1846 til 1863 ble 
det i Norge skutt og fan
get ca. 3900 ulver. 

Alle tenkelige fangst
metoder ble tatt i bruk for 
å ta ulven. Folk gikk i 
manngard - på rekke og }rad med hyl og skrik gikk 
jegerne og jaget ulven fra 
bygd til bygd. Det er kan
skje ikke så rart at det i 
denne tiden stadig ble sett 
ulv på nye steder i landet. 
Det ble brukt feJler , sa k
ser , ulvegraver og skyte
våpen for å få has på ul
ven. Ja det fortelles til og 
med om de som brukte 
smågriser som de kløp for 
at griseskriket skulle lok
ke ulven frem. 

Trussel mot husdyr 
Utvilsomt må det ha vært 
et virkelig problem med 
dyrehold og samtidig flere 
tusen ulver som løp rundt 
om i landet. 

Ulven er et virkelig rov
dyr , ingen av våre husdyr 
eller ville dyr kunne fø le 
seg trygge for den . 

Mang en hest , ku, rein, 
sau, ge it , gris , hund og 
katt har endt som ulve
mat , me n verst gikk det ut 
over sau og rein . Selv 
bjørnen ble tatt av ulven 
og mye tyder på at eLgen 
først ble et virkelig vanlig 
dyr i Norge da det nesten 
ble slutt på ulven . Våre 
forestillinger om at ulven 
også var farlig for men
nesker er sterkt over
drevet. 

Ulv og menneske 
Vi kjenner til to tilfeller 
hvor ulv skal ha angrepet 
mennesker, men om detUlv (Canis lupus) i dyrehage. Foto: R. Frislid/NN 
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er historier eller fakta er 
noe usikkert. 

Det fortelles at soldaten 
Anders Solli ble drept av 
ulv på Korsmyra i Lek
svik, Nord Trøndelag i 
1612. Han skulle gå over 
skogen julenatten til kir
keparade i Leksvik kirke 
juledags morgen. Han ble 
angrepet aven flokk ul
ver , drepte en av dem 
med sabelen og gikk vide
re . Ulvene åt den drepte 
ulven, men angrep An
ders på ny. Nå var den 
blodige sabelen fastfrosset 
i sliren og ulvene drepte 
Anders, Historien kan 
være sann, men mange 
var det ikke som ble tatt 
av ulven . Det som kan
skje er mest overraskende 
er at blant samene som er 
de som har hatt mest kon
takt med ulv, er det ikke 
kjent ett eneste tilfelle 
hvor ulv har drept et men
neske. 

Ulven er ikke ond 
Vi kan ikke gå rundt å 
tenke på den stakkars 
Rødhette i en oppdiktet 
fortelling og si at ulven er 
ond eller slem og derfor 
påberope oss retten til å 
utrydde den. Ulven må 
jakte for å klare seg, gjør 
den ikke det er den ingen 
ulv. r Norge, Sverige og 
Finland er det fremdeles 
nok natur igjen til at vi 
til sammen har en liten fel
les stamme av ulv. Vi kan 
ikke si at vi har en ulve
stamme i Norge . Det er 
streifdyr fra denne felles 
nordiske ulvestammen 
som beveger seg over 
landegrensene i Norden. 
Fortsetter vi nå i Norge å 
se på ulven som et skade
dyr vi har rett til å utryd
de, forsvinner også ulven i 
Norden . Da blir spørsmå
let: Har vi mennesker rett 
til å utrydde en dyreart 
bare fordi vi ikke kan se at 
vi har noen økonomiske 
fordeler avarten? Sikkert 
er det da at vi ødelegger 
noe av den naturen vi må 
påta oss ansvaret for å 
bevare. 

Ferskvannssnegler 

Sneglene 
Vanlig damsnegl Sneglene er noen underlige skapninger. En kan 

for eksempel lure på hva de skal med det 
spiralformede huset som bæres på ryggen. Jo de 
har bakdelen av kroppen slynget rundt i spiral
gangen derinne. Hvis en snegl hadde krabbet ut 
av skallet, ville den sett overraskende lang ut. 
Det er fordøyelses- og kjønnsorganene som ligger 
inne i skallet. Bare hodet og foten stikker ut. 

På hodet finnes øyne, munn og tentakler (føle
horn) og når den beveger seg langs bakken eller 
på en plante, kan en se spor etter en slimaktig 
væske som den utskiller for å «gli» bedre. Enda 
ser det ut som om det går ganske trått, synes jeg. 

Snegler finnes både på land , i ferskvann og i 
sjøen fra fjæra og nedover mot dype havet . 
Skallene har forskjellige farger og former , men 
felles for dem - med unntak av albusneglen - er 
spiralformen som begynner ytterst på spissen og 
slynger seg utover og ned mot åpningen, som hos 
noen vender mot venstre og noen mot høyre . Stor damsnegl 
Landsnegler lever mest av døde planterester på 
bakken, og beiter på alger og lav på steiner ogLandsnegler 
trestammer. Mange snegler spiser også sopp, og 
noen arter liker også råtnende smådyr eller de 
oppfører seg som rovdyr og går løs på andre 
snegler. Sneglene kan også spise friske planter. 

Ferskvannssneglene lever av planter og små 
alger som fins som et tynt dekke på stein , stokker 
og større planter i vaflnet. Her kryper de omkring

Vanlig hagesnegl og slikker i seg algene med raspetungen sin. 
Måten sneglene spiser på, kan du studere i et 
akvarium. Ferskvannssnegler spiser også rester 
av døde dyr og planter. Selv spiller disse sneglene 
en stor rolle som mat for fisk. Noen arter kan bli 
ganske store - med opp til 6 cm høye skall - og 
det monner godt i «matfatet» til fisken . Stor køllesnegl 

De forskjellige artene av havsnegler lever av 
alger og smådyr. Finner du et muslingskall i fjæra 
kan du undersøke det og kanskje finne et lite 
rundt hull i det. Det viser at en rovsnegle har vært 
på ferde. Etter å ha laget hull i skallet har 
rovsneglen spist opp innmaten ved å stikke inn en 
lang snabel. 

Om vinteren ligger landsneglene i dvale under 
steiner og løvhauger. Om våren våkner de til nytt 
liv og starter med formeringen. Etter paringen 
dør de fleste sneglene. Noen kan bli flere år 
gamle, men de fleste. lever bare et par å r. En 
skulle kanskje tro at sneglene ikke får utrettet 
særlig mye i løpet av sitt korte liv i sneglefart , 
men fordi de er mange , spiller de en viktig rolle i 
naturens store kretsløp. 

Langleppet pelikanfolsnegl 

Tekst og tegning: Sissel Gjersum 

Stor skivesnegl 

Vinbergsnegl 

Havsnegl 

I 
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VELLYKKET 

SUR NEDB0RKAMPANJE 


satte kampanjen videre utover i Euro

pa. Vi har trykket opp det nye heftet 


. vårt på engelsk og fossekallbrosjyren 

på både engelsk og tysk, og sammen 

med annet norsk materiell utgjør det 

ryggraden i informasjonen som nå 

spres over hele Europa. Denne delen 

av kampan jen ble avsluttet 30. juli i 

Budapest i Ungarn. 

- Opplegget i Storbritannia er litt 
spesielt. 

- Ja, det er virkelig spennende! I 
februar var Sissel Dobson , leder for 
Buskerud Naturvernforening , og jeg i 
Storbritannia og traff bl.a. en rekke 
lærere som viste seg å være mer enn 
inte ressert i sur nedbør. Vi bestemte 
oss for å prøve å lage et samarbeids
prosjekt der norske og britiske sko
leklasser gjør de samme sur nedbør
forsøk og - observasjoner og deretter 
utveksler informasjon m . v. Sissel har 
i sommer holdt kveldskukrs for britis
ke lærere og foredrag om sur nedbør 
på en rekke skoler der borte. Til
sammen har vi nå 40 interesserte 
britiske skoleklasser som skal sette i 
gang med forsøk, men vi trenger flere 
norske klasser. BBC er forøvrig inter~ 
essert i å lage en reportasje om dette 
arbeidet. 

Stor oppslutning om 
tegnekonkurransen 

Til tegnekonkurransen over tema
et sur nedbør kom det inn ca. 
10 000 tegninger fra 500 barne- og 
ungdomsskoler. Konkurranseklas
sene var 1.- 3. klassetrinn (I) , 4.-6 . 
klassetrinn (Il) og 7)-9. klassetrinn 
(Ill) . I tillegg ble det kåret en 
vinner i plakatkonkurransen. 

'De fire bovedvinnerne ble: 
I Maren Elise Saxe, 

4876 Nedenes 
Il Lars Gunnar Solheim, 

4170 Hjelmeland 
III Ingunn Solli, 7977 Høylandet 
Plakatkonkurransen: Thomas 
Grønbukt, 4550 Farsund 

- Vi er meget godt fornøyd 
med sur nedbørkampanjen 
som har rullet og gått i vår og 

sommer, forteller informa
sjonssekretæren i Naturvern
forbundet, Guro Tarjem. 
Kampanjen har vært markert 
over hele landet, og blitt used
vanlig godt dekket i aviser og 
media. 
- Det synes også som om dette har 
satt sur nedbørproblemene på dagsor
den i større grad både for politikere, 
presse og organisasjoner som tidligere 
ikke har engasjert seg i saken. D ette 
var et av målene med hele kampanjen 
og selv om en svale ikke gjør noen 
sommer, skal vi spinne videre på den 
responsen vi nå har fått. 

- Kan du i korthet oppsummere 
hva som har skjedd? 

- To busser med informasjonsma
teriell dro land og strand rundt i en 
ukes tid og holdt foredrag på skoler , 
på åpne møter og på stands . E n når 
kanskje ikl<:e så mange mennesker på 
denne maten , men som sagt var 
pressedekningen uvanlig god og jeg 
vil spesielt karakterisere besøk på 
skoler som verdifullt og absolutt noe å 

arbeide videre med. Busse nes an
komst til Oslo ble markert med en 
fiskekonkurranse i Spikersuppa, et 
parkanlegg midt i Oslogryta. Her sat
te vi ut 10 regnbueørreter på 1 kg og 
arrangerte fiskekonkurranse! 

- Dere hadde en konkurranse som 
gikk ut på å finne det sureste vannet i 
Norge og resultatet der vakte også 
stor oppsikt? 

- Vi fikk godt tilslag både på teg
nekonkkurransen vår og konkurran
sen om det sureste vannet. Til
sammen fikk vi inn mer enn 1000 
vannmålinger. Det sureste vannet vi 
fikk melding om var et tjern i Troll 
heia ved Grimstad som hadde en 
surhetsgrad eller pH på 3.85. Denne 
målingen ble gjort av formannen i 
Aust-Agder Naturvern , Stig Olsen , 
og klassen hans. De ble premiert med 
et pH-meter, så vi regner med å ha 
aktivisert dem videre fremover. Vin
nerne av tegnekonkurransen fikk fi
skestang og soveposer og alle ble 
invitert til en avslutningskonsert i 
Oslo Nye Teater der mange kjente 
artister deltok. 

- Men kampanjen var .ikke slutt 
med det? 

- Nei , representanter fra ungdoms
organisasjoner i en rekke land fort-

Thomas Dolven, Vågsbygd, ble premiert for denne legningen. 
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Lærer Roger Mansfield ved The Roseland School i Cornwall forte l/er sin 8. klasse om sur 
nedbørproblemer i Norge. 

Britiske og norske skoler 

sammen mot sur nedbør 


Sissel Dobson - nylig hjem
vendt representant for In
formasjonsgruppen mot sur 
nedbør under sommerens 
sur nedbørkampanje i Stor
britannia - har et interessant 
tilbud til en del norske sko
ler. 
27. september begynner et fo rsk
ningsprosjekt som er spesie lt tilret
telagt for barn og unge i Storbri
tannia - Watch Acid Drops 86. 
Arbeidet består i innsamling av 
data - nedbørmengde , surhet, me
teoro logiske og geografiske data 
etc. - hver morgen i tre uker. 
Resultatene databehand les der
etter og kommer raskt tilba ke til 
del takerne. 

En del britiske skoler kan tenke 
seg samarbeid med norske skoler 
om sur nedbør-problematikken 
med basis i høstens forskningspro
sjekt. Det dre ier seg i første om
gang om Primary Schools (opptil 
11 år), 28 Secondary Schools 
(11-16 år) og 4 pedagogiske sentra 
- de aller fleste i Hertfordshire. 
Interesserte skoler vil i tillegg til 
forsk ningspakken få en del forslag 

til andre undersøkelser de kan 
samarbeide om . For skolene vil 
dette være en utmerket anledning 
til å integrere O-fag/engelsk eller 
samfunnsfag/naturfag/engels k. Sis
se l D obsons 7. klasse gjennomfør
te en de l av undersøkelsene våren 
1986 med stor iver. Resulta tet var 
meget god innsikt i problematik
ken, stort engasjement og fine re
sultater å vise engelske elever un
der sommerens kampanje . E leve
ne følte for er, gangs skyld at de 
brukte engelsken sin «på or
den tl ig». 

Interesserte lærere bør gi be
skjed snarest mulig for å sikre at 
forskningspakken når fram i tide . 
Pakken inneholder alt det elevene 
trenger til å sette opp en målesta
sjon, regnsamler , utstyr ti l å måle 
surhet etc. , og den koster f 4.50 . 
Disse kostnadene a rbeider vi med 
å kunne få dekket. 

Påmelding til: 
G uro/Tarjem/lnger Næss , 
Norges Naturvernforbund, 
Pb 6804 St. Olavs Plass, 
0130 Oslo l. 
Tel. 02/42 95 00. 

Norges 
sureste vann! 

lBfentlige· institusjoner-viser at d~t 
områder med ekstremt surt 

i nesten alle fylker i Søt:
. Surhetsverdier helt neji 

4.0 er ingen sjeldenh~ 
mange av fiskens viktigst@ 

~b1eiingsdyr dør ved pH 6.0, og de 
dør når vannet blir sur, 

enn pH 5.0.- pH 4.0 er 1~1 
anger surere enn dette! 

aller sureste vannet ble fun:. 
i et tjern i Trollheia ved Grim~ 
. Her viser målinger en pH;. 

helt nede i 3.85. Dette er 
nesten like surt som eddik. Det 
sier seg selv at dette ikke gir livsvilar for mange organismer. I slikt 
v~nn finnes ikke stort annet enn 
mose og mygglarver. 

Tradisjonelt har fiskedød og for
~.. ning av \!ann og elver vært for
;Sundet med SØr- og Vestlandet. 
Resultatene fra denne »undersø
kelsen» bekrefter imidlertid det 
mange har fryktet; at problemet 
finnes stadig lenger nord- og øst
over. Innover Hardangervidda blir 
vannene stadig surere, og pH-ver
dier rundt 4.1-4.3 er bl.a. målt i 
·flere vann nordøst for Møsvatn . 

Heller ikke Østlandet er ube
rørt . Store områder av Romeriks
åsene sliter med pH-verdier ned 
mot 4.2, og i Rondane Nasjonal .. 
p~k er det også funnet verdier 
1,\Ilder 5.0. 

Samtidig øker også problemen~ 
nordover på Vestlandet. I såvel 
Hordaland som Sogn og Fjordarie 
er det funnet sure vann helt ned til 
pH 4.0. 

Nord-Norge har lenge vært holdt 
utenfor i sur nedbørsammenheng; 
At denne landsdelen også er berørt 
av luftforurensninger er imidlertid 
ingen nyhet. Både norske og uten
Uindske kilder har ført til forurens

iler 
'

effekten 

Djng av ' selv de mest bortgjemte 
av Finnmarksvidda. At sur 

dbør også skader settefiskanlegg 
i Nordland og Troms er derimot et 
Ilytt trekk, og det hevdes at denne 

av luftforurensningene 
få katastrofale følger for sette
.æringen nordpå. 
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GÅR JORDBRUKET PÅ «STOFF»? 


Enkelte vekster dyrkes nå i en 
ørliten kloss steinull... med 
dataregulert tilførsel av nær
ingsvæske. Er vannkultur på 
trappene? «Null-beiting for 
planter» kan vi kalle det. Fra 
krigen og fram til 1980 økte 
vårt totale forbruk av kunst
gjødsel sterkt. Og preparater 
av ulike slag synes nødvendige 
i normal drift. Er dette stimule
rende stoffer - a la «anabole 
steroider» - for økte prestasjo
ner? Og i tillegg utsettes jorda 
for ulike typer forurensning. 

Kunstig dyrking 
Jo - vi har fjernet oss fra naturlige 
dyrk ingsmåter, fjernet oss fra natur
eri. Vi legger om livsstil og holdnin
ger. Det er ikke som det var. 

Med stigende styrke kommer mo 
targumentene . Det er grobunn for 
tvil . .. og den får økt næring et
terhvert som vi beveger oss oppover 
på «kunstkurven», - underskudd og 
mangel er blitt historie . Over
skudd ... et tiltakende problem. 

Kan skadestoffer i ernæringen bli 

følgen av for kunstig dyrking? Produ
serer jordbruket fullverdig mat? Slike 
spørsmål vil trolig bli stilt oftere og 
med stadig større tyngde. Økt pro
duksjon bør neppe lenger være noe 
attraktivt mål i forskningen - når 
markeder fylles opp. Det bør heller 
legges vekt på kunnskaper om kvali
tet. I en bølge mot «ubiologisk» drift 
ropes det på «biologisk rettet» forsk
ning . 

Kunnskaper med hull 
Først bør vi likevel forvisse oss om 
hva forskningen møysommelig har 
bygget opp. Ved universiteter og høy
skoler verden over har en i over 100 
år nitidig studert jordkjemiske pro
sesser, plantenes næringsopptak, syn
tesen av stoffer i planter, hos dyr og 
mennesker - osv. De tekniske mulig
hetene for «innsyn» i disse prosessene 
har økt - og øker. Alt er bygd opp til 
et kunnskapsforråd så stort at knapt 
noen holder oversikten. Men, - like
vel finnes tvil og tro ... og huller her 
og der! Vanskelig er det å være helt 
sikker på hva som er sannhet i biologi! 
Som helhet synes ikke de forsknings
messige indisiene mot kunstig gjødsl
ing. Viktigere er nok selve gjødsel
styrken. 

Toleranse og balanse 
Den samla overflaten til alle partikle
ne i ett gram leirjord dekker et areal 
på ca. 100 m2

• Det betyr at ploglaget i 
ett dekar leirjord har en total partik
kel-overflate på rundt 25 millioner 
dekar. Om vi gjødsler med 100 kg 
fullgjødsel pr. dekar, tilsvarer det 
bare 4 mg gjødsel pr. dekar partikkel
overflate ... , og det flater tett besatt 
med elektriske ladninger som binder 
kjemiske stoffer. Jo , jorda den har 
toleranse, men bør være i balanse. 

Det er en komplisert sammenheng 
mellom det som på ulike måter blir 
tilført jorda og det en finner igj en i 
plantene. Enkelte stoffer bindes så 
fast i jord at de blir lite tilgjengelige 
for plantene. Mengden som blir tatt 
opp varierer med vekstene vi dyrker. 
Innholdet er også forskjellig i ulike 
deler av plantene. Stoff-tilføring til 
jord gir ofte en større forandring i 
innhold i bladverket (vegetative de
ler) enn i fruktene (generativ del). 
Som et <<na turens forsyn» blir frøet, 
det som skal føre arten videre, vernet 
mot «unødig stoffinntrenging». Salgs
produkter fra typisk jordbruksdrift 
som korn og potet synes å være min
dre utsatt i et «kjemisk preget miljø» 
enn enkelte grønnsaker. Men - dette 

Tekst: Einar Vigerust Tegning: Bibbi Thorbjørnsen 
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er tendenser i det kompliserte biolo
giske system . Innsikt i slike spørsmål 
er viktig. Det gjelder vår mat. 

I alle tilfelle bør det være et mål at 
det ikke skal brukes mer av noe 
enkelt stoff enn nødvendig og ønske
lig. Det er særlig overskuddet som kan 
lede til ubalanse, utvasking og foru
rensning. Jordbruket blir i dag stilt til 
ansvar for forurensning av grunnvann 
og vassdrag. Unnskyldningene vil bli 
magre om det er overforbruk eller 
sløsing av visse gjødselstoffer. 

Måtehold 
Opinionen følger i dag nøye med i alt 
som kalles «stoffbruk» i jordbruket. 
Og - massemedia er flinke til å skape 
korte debatter preget av «slagord» 
vel egnet til å skjerpe motsetninger. 
De «dyktige» journalistene har stor 
evne til å sette problemene på spissen 
- kort og fyndig! Våre forbrukere blir 
rystet av å høre om «jordbrukets 
lettsindige omgang med giftstof
fer ... » «Gift» er i seg selvet «media
forgiftet» ord. Det fenger og skrem
mer. Men - stoffer som daglig kalles "'\ 

,. «gift» finnes ofte i hvert menneske 
~!~ og hver plante . Giftvirkning har de 

ført når konsentrasjonen blir så høy at 
det skader organismer . . Det kan også 
gjelde helt livsnødvendige stoffer - i 
overdose. Saltet på bordet vårt, det 
trenger vi men vi kjenner formanin
gen: «Salt med måte! » Måtehold vil 
kanskje være ønskelig i dagens jord
bruk, spesielt om det kan fremme 
bedre tilpassing i et presset marked. 

Jordbruksetaten bør ikke overse et 
sterkt og stigende engasjement i be
folkningen - mot «kunstige» dyr

kingsformer . Alle parter må være in
teressert i å komme fram til dypere 
erkjennelser - nærmere sannheten i 
så viktige spørsmål. Det er sikkert 
behov for forskning, men vi må ikke 
glemme det vell av kunnskaper som 
alt finnes. 

Grundig forskning må til 
Et problem i dag er at det skjer så 
mye «ukontrollert stofftransport» 
det vi kaller forurensning. Stoffer flyt
tes - ofte på en diffus måte, - derved 
mister vi oversikten. Det produseres 
mange nye syntetiske produkter. En 
rekke stoffer rives også ut aven 
inaktiv tilstand i naturen, konsentre
res opp, nyttes på ulike måter - og 
kommer inn i et allsidig kretsløp. 
Stoffene spres omkring - til luft , jord 
og vann. Nyttige - på kort sikt, javel, 
men kanskje «angriper de oss snik
ende bakfra»? I vårt enormt dynamis
ke samfunn kommer forskerne så alt
for lett på etterskudd - blir <<løpende 
etter» de problemene de helst skulle 
forutsi . Forskerne må kanskje også 
skaffe seg bevilgninger før de kom
mer seg til «åstedet» . . . og derfra har 
journalisten forlengst forkynt alle sine 
konklusjoner, uten forbehold og ofte 
preget enten av «ros» eller «ris». Vi 
må ikke la en slik «enten-eller»-disku
sjon felle dom over viktige driftsmid
ler i landbruket. Spørsmålene bør 
drøftes - grundig og i detalj . 

Jo. .. det er visst farlig å leve . 
Likevel har den grønne revolusjonen 
skapt livsgrunnlag for en økende ver
densbefolkning. Og - vi må følge 
med slik jorden snurrer - selv om 
flere livsverdier synes redusert. 

I mange år 
har min en gang så solide enebolig 
huset et kraftig og virilt eksemplar 
av Cerambyx cerdo . .. eller en 
husbukk, som leserene er til de 
grader uvitende, at de ikke har satt 
seg inn i de latinske talemåtene. 

Han heter Bernt og eter døgnet 
rundt. Jeg har ham mistenkt for å 
huse en bendelorm eller to. 

Særlig om nettene er han i full 
sving. Da knasker han seg gjennom 
møbler og annet trevirke og gir seg 
ikke før morgensolen melder sin 
ankomst. Med et sleskt flir skjuler 
han et rap bak venstre forbein sam
tidig som rokokkostolen raser sam
men i skyer av fintygget mahogni. 

- Drittsekk! hyler jeg. Uten at 
det har større virkning på slasken. 
Han bare ser på meg med et blikk 
bare en Cerambyx kan frambringe . 
Og så er det bare for undertegnede 
å vandre ned til møbelhandleren for 
nye innkjøp. ' En herre som blir 
fetere og fetere for hver gang jeg 
besøker ham, takket være mine 
penger og Bernts matlyst . . 

Men det er ikke egentlig det som 
plager meg mest. Verre er det at Jeg 
forleden så den samme møbelhand
ler og husbukken Bernt stikke ho
dene sammen og fnise henrykt. Det 
er klart det virker sinns vakt, men 
likevel . .. 

/:/UJft,6 

6//lItc 


Fra <<tribunen » høres roping: 
«Jordbruket må tas i doping!» 

~Ulllfi 
øuHl/?, 
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Foto: Stein Beyer Olsen. 

STYRK NATURVERNRÅDET! 

at rvern på kulture grobunn 
Av Geir Hågvar 

Naturvernrådets skjebne er i år blitt drøftet av som et selvstendig organ. Etter vår oppfatning 
myndighetene, og det ser nå ut til at rådet vil må Naturvernrådet bli oppfattet som et kultur
bli opprettholdt. Men hva vil vi med Naturvern organ for naturvernsaken. I naturvernarbeidet 
rådet? Har det en oppgave i naturvernarbeidet er det et innslag av kulturoppgaver som de 
ved siden av Miljøverndepartementet og Direk politiske organer ikke selv kan vareta, og som 
toratet for naturforvaltning? Bare et positivt og de derfor må overlate til organene for kultur
klart svar på dette spørsmålet kan gjøre det livet i samfunnet. Blant disse står Naturvern
meningsfullt å opprettholde og styrke rådet rådet sentralt, og bør få styrket sin stilling. 

Naturvernrådet overflødig? 
Utgangspunktet for Naturvernrådet Dette utgangspunkt krever nå en overflødig? 

har vært at regjering og departement klargjøring. Høsten 1985 ble Direkto Det gjør ikke det, og vi vil begrun

ikke selv kan prestere det faglige og ratet for naturforvaltning opprettet i ne dette ved å fremheve en side ved 

fordypende arbeid som forlengst er et Trondheim ved en utvidelse av Direk naturvernarbeidet som oftere enn før 

nødvendig innslag i moderne natur toratet for vilt og ferskvannsfisk. Gjør er blitt undervurdert og til dels over

forvaltning . det nye direktoratet Naturvernrådet sett . 


22 



Kulturinnslaget i naturvern
arbeidet 

Vi vil håpe at Direktoratet for natur
forvaltning kan stå for et mer samlet 
faglig innslag i naturvernarbeidet. Og 
det vil i vår tid ikke si så lite. Men 
naturvernarbeidet omfatter i dag og 
fremover mer enn det naturfaglige. 
Kunnskapen om naturen blir først 
betydningsfull når den stilles inn i en 
menneskelig og sosial sammenheng. 
Hva betyr egentlig vassdragsnaturen 
for oss? Eller hva har det å si om en 
eller flere arter dør ut eller ikke 
lenger finner rasteplasser under trek
ket? Vi ser at naturkunnskapen må 
smeltes sammen med våre verdier og 
idealer for å gi et grunnlag for hand
ling og praktisk politikk . 

Kulturinnslaget i naturvernarbeidet 
går da ut på å få sakene utredet og 
bedømt , ikke bare naturfaglig, men 
også i dette videre menneskelige og 
sosiale perspektiv. 

Denne oppgave favner langt videre 
enn til de vurderinger som kan få rom 
innen en statlig administrasjon med 
sine rutinesaker og hastesaker, sine 
faste over- og underordningsforhold i 
hierarkiet og sin inding til en politisk 
ledelse. Det er heller ikke en oppgave 
som Stortinget kan overkomme. Den 
hører hjemme i en helt annen arbeids
sammenheng , nemlig i kulturlivet i 
samfunnet. 

Dette kulturliv spenner over e t 
bredt felt som omfatter både naturvi

.Nat.ut:Vernrå~e~1 

-er uløsehg wforbundet med utvlk
lingert4 av naturvernarbeidet i Nor
ge. Det ·nar. sin bakgrunn i natur
vernloven, so m e rklærer at Natu r
vernrådet skal .arbeide for natur
vernets fremme og tjene som råd
givende organ for departementet. 
Lanp-splanen for nasjonalparker 
blc"utarbeidet av rådet. Det gjorde 
forarbeidet til gjelcterl,'de natu).'- · 
vedilov, og har gitt uttalelse ·til 
Miljøverndepartementet i en , lang 
rekke ·saker om naturinngrep og 
vern. Ikke i aHe disse saker klarte 

. rådet å fylle sjn oppgave, Uttalel
sen i Altasaken .. sluttet med at 
rådet ba om å få saken tilbake hvis 
ikke henstiJlingen drn åutSelte be
handlingen av A ltaprosjektetble 
tatt til følge. Det skj~dde aldri. 
Likevel: Vi kan ikke gjøre opp 
status for naturvernsaken i Norge 
uten å ta . Naturvernrådet med i 
betraktni~g. . 

tenskapene og sosialvitenskapene , vi
dere humanfag , litteratur, kunst og 
overhodet alle engasjerte mennesker 
som tilstreber innsikt og forst åelse . I 
dette kulturliv har Naturvernrådet sitt 
utspring . Og det må finne sin berettig
else gjennom hva det kan yte som 
kulturorgan. Er kulturlivet levende 
nok, dyktig nok, gjør det seg til 
samfunnets grobunn. Gjennom inn
sats og prøvning på kulturlivets frie 
felt kan den fordypning og modning 
komme i stand som leder til et be
grunnet syn på naturforvaltningen. 

Naturvernrådets oppgave 
Hva er da Naturvernrådets oppgave, 
dets mulighet? Naturvernrådet må 
oppfatte seg som et helt fritt organ 
med utspring i det brede kulturliv i 
samfunnet. Dets oppgave er ikke å 
tale på politikerenes premisser , men å 
stille naturvernsaken inn i en så vid 
sammenheng at den blir et anliggende 
ikke bare for regjeringen, men for 
hele samfunnet og befolkningen. I 
Naturvernåret 1970 og de nærmeste 
følgende år var naturvernet på vei til å 
vinne e n slik oppslutning . Engasje
mente t dengang og ved senere anled
ninger har vist at naturvern ikke bare 
er fag og politikk, men har sine røtter 
i det moderne menneskets opplevelse 
av sitt eget forhold til natur og 
samfunn. I Norge har dette forholdet 
til naturen på en elementær måte ti 
gjøre med vår eksistens. Vi venter å 
gjenfinne noe av vår menneskelighet i 
den måte vi forvalter naturen på , og 
kan ikke slå oss til ro med en natur
forvaltning som bryter med vår egen 
selvrespekt. For denne naturopplev
else må Naturvernrådet ta til orde, 
sammen med Naturvernforbundet og 
andre organer for kulturlivet. Det vil 
kreve et vedvarende arbeid , og vil si å 
pleie i praksis en natursans som i det 
norske lynne er sterk og umiddelbar. 

Hvordan skulle det kunne skje? 
Den første forut setning må jo være at 
naturvernrådets medlemmer se lv 
opplever sin frie stilling og sin oppga
ve som en mektig utfordring. I rådet 
må de ikke føle seg som talsmenn for 
noen partipolitikk eller noen interes
seorganisasjon, men som utvalgte re
presentanter for det moderne men
neske og det alment menneskelige i 
naturvernsaken. Det betyr å heve 
naturvernarbeidet ut av pengetenk
ningen og å stille det inn i en større 
sammenheng enn den økologiske: 
Naturvernarbeidet må tilføres rent 
menneskelige kvaliteter som kan be
krefte opplevelsen av menneskever
det i vår tid. 

Denne oppgave gjør det nødvendig 
å sikre Naturvernrådet som e t perma
nent organ . Og fordi rådet bare kan 
ha mening som et frittstående organ , 
må det få et selvstendig sekretariat 
som bør ligge utenom både departe
mentet , direktoratet og miljøvernad
ministrasjonen hos fylkesmannen. 
Derved er muligheten gitt for at rådet 
selv kan finne sin arbeidsform , og bli 
i stand til å drive et kontinuerlig , fritt 
og våkent arbeid for naturvernsaken. 

Naturvern mer enn politikk 
En slik fornyelse av Naturvernrådet 
er påkrevet også fordi naturvernar
beidet på flere måter er inne i en 
krise. Samtidig som det er blitt mer 
nødvendig å verne naturen, har det 
skjedd en økende politisering , på be
kostning av det faglige og menneskeli
ge innslag i naturvernarbeidet. Vår 
tid lider aven overdreven tro på at 
samfunnsspørsmål nok kan løses bare 
de blir gjort til politiske spørsmål, til 
et anliggende for departement og di
rektorat. D et er en ganske utilstrek
kelig vurdering , som også naturver
narbeidet har lidd under. For det er 
ikke a lle spørsmål som kan avgjøres 
ved avstemning , og ikke alle saker 
som egner seg ti l å settes gjennom ved 
makt. Avstemningen og om nødven
dig makten, er de t politiske livs 
uttrykksmidler. Når myndighetene 
ikke tillater en sak å bli utredet samlet 
naturfaglig sett, slik tilfellet var i 
Altasaken , er det kulturimpulsen i 
saken som blir avskåret. Og når saken 
til tross for dette bringes inn i det 
politiske beslutningsapparat , fører 
det til at det blir krevd respekt for et 
vedtak som det besluttende organ 
egentlig ikke kan stå inne for, men 
som det krever respektert simpelthen 
fordi vedtaket er truffet. At et politisk 
vedtak skal respekteres , følger av lo
vene for det politiske spill. 

Ved en saksbehandling som av
skjærer kulturimpulsen , kommer man 
inn i et uføre som i neste fase under
graver tilliten til det politiske system . 
I naturvernsammenheng har myndig
hetenes tendens til å ville basere seg 
på det politiske skj ønn der hvor det 
skulle vært utredet , bidratt til å frem
kalle motaksjoner , og har hos mange 
unge styrke t troen på at bare aksjons
linjen i naturvernarbeidet kan føre 
fram. 

Om naturvernarbeidet skal kunne 
baseres pa en økende erkjennelse, på 
en modning av problemene og større 
tilslutning til de val gte løsninger, da 
trenger vi et ste rkere , mer uavhengig 
og fritt-talend e Naturvernråd. 
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Galdhøpiggen 

på masseturismens altar? 


Av Torgeir T. Garmo 
I Norsk Natur nr. 2-86 har Erik Solheim ein glimrande artikkel 
om «Jostedalsbreen som parkeringshus». Artikkelen er brenn
aktuell også her i Lom. I vinter sette Tiltaksnemnda ned eit utval 
for å sjå på muglegheitene for ei gondolbane mot Galdhøpig
gen. Underskrivne er medlem av denne nemnda som nå har 
presentert planane for lokalaviser og radio. 

Erik Solheim argumenterer grundig 
og godt mot bruken av norsk natur 
som flugepapir for turistar. Eg har få 
motforestillinga r mot det han skriv . 
Når eg likevel er med og diskutere r 
og kanskje kan gå inn for ei gondolba
ne opp til Kj e lhø , bør dette grunngje
vast nærare. Eg er vidare interessert i 
å få andre naturvernfolks reaksjonar 
på prosjektet og dei tankar eg legg 
fram. 
Etter meir enn 20 år som politikar og 
naturvernar på lokal- , fylkes- og riks
plan meinar eg å kunne sjå at natur
og miljøvernet nå stå r svakare blant 
folk flest enn for 10 år sia . Stemninga 
blant politikarar kan lettast karakteri
serast som «berre det går bra denne 
perioden eg er va Id for så er det ikkje 
lenger mitt ansvar , og da får syndflo
da berre koma .» Veg- og utbyggjings
planar som vi greidde å demme opp 
for på 70-talet, glir nå smertefritt 
igjennom kommunale nemnder og 
formannskap, vanlegvis i arbeidsplas
sens og skatteinntektenes heilage 
namn . 

Naturvernar som gissel? 
Som aktiv politikar er det lett å stille 
seg på ein haug og gaule ideelle krav 
over hovudet på alt folket , å halde sin 
sti rein , som det heiter etter gamal 
visdom . Dette fører til klappsalver frå 
dei frelste og sviande nederlag i dei 
forsamlingar som avgjer saka . Så ofte 
har eg stanga imot at sambygdingane 
stadig oftare set meg på gangen . Og 
det er kanskje på gangen eg kan 
skuldast for å ha utvikla det «gang
syn» som gjorde at eg denne gongen 
sa ja da eg for ein gongs skuld vart 
beden om å vera med : i gondolbane
utvalet. . 

- Som gissel - vil Erik Solheim 
kanskje seia? 

Gjerne det. I alle fall er eg med og 
kan aktivt påvirke val av trase, utfor
ming osv. 

Planane 
Galdhøplatået er frå før det tyngst 
belasta fjellområdet i Lom/Jotun
heimen . Ein bilveg fører opp til Ju
vasshytta , 1840 m.oh. , her er det 

sommarskilaupirig og alpinsenter på 
Vetlbreen og føring på Piggen. Om
rådet er sterkt forsøpla . 

Traseen for gondolbana vil liggje 
nær bilvegen og krysse denne , truleg 
på fleire stader. Det planlagde ende
punktet vil bli omlag ein kilometer frå 
bilvegen og bortimot 300 m høgre, på 
Kjelhø , nokre hundre meter utafor 
grensa til nasjonalparken . Frå her vil 
det vera 11J2 t van leg gange og 300 m 
stigning til toppen av Galdhøpiggen. 
Frå endestasjonen og frå 1-2 mel
lomstasjonar vil det bli lagt opp stigar 
av varierande vanskegrad nedover 
heilt til bygda. Informative skilt og 
brosjyrer skal lokke folk ut på fottur 
og fortelja om denne fantastiske na
turen. Eit «arktisk» typeområde 
rundt Juvvatnet har perrnafrost , is
kjernernorene , poJygonmark og ei 
rekkje andre fenomen e in elles må 
be tydeleg lengre mot nord for å finne. 
Dette blir nå lagt ut til landskapsvern
område , planane ligg alt hj å fylkes
mannen . Dessverre kan vernestatus 
ikkje hindre dei inngrep som a lt er 
gjort, vi vil ta aktivt vare på området 
og bruke 'de t som «utstillingsvindu» 
(nytt, stygt ord) for å lære folk meir 
om naturen og dermed om natur
vern . 

Om vinteren kan gondolbana vera 
høve til utgangspunkt for fine turar og 
nedkøyringar av ymse vanskegrad til 
Bøverdalen. Hovudvekta skal leg
gjast på naturløyper med få inngrep, 
turar til Spiterstulen/Leirvassbu må 
som hittil gå etter kvista løyper eller 
utan løyper i det heile. 

Vanskeleg val 
Ved Steinsentret vårt her i Lom arbei
der vi nå med planar om eit «biotop
museum» som skal gjeva kunnskap og 
praktisk informasjon om Jotun
heimen og fjell a rundt Lom. Kanskje 
ei anna side av same sak? For båe 
delar vil kunne føre til ein sterkare 
bruk av marginale høgfjellsvidder: 
fleire menneske vil kunne finne vegen 
opp dit. Eg er langtifrå blind for faren 
for aukande forurensing, aukande 
kommersialisering, for at vi skal bli 
rende over ende av kapitalinteressene 
og ende som vrakgods i massesamfun
nets hypereffektive knuseverk. 

Det er vanske leg å vera politikar. 
Det er vanskeleg å kjenne ansvaret 

for natur og miljø samstundes som ein 
slest mot avfolkning og døyande byg
demiljø. Kanskje vonar eg å kunne 
demme opp for angrepa på fjell
heimen rundt ved å ofre Galdhøpig
gen på masseturismens teknokratiske 
altar? 

Det kan tenkjast eg tek feil. 

, < 
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Ny rovdyrforening 

Av Viggo Ree 

Den 9.4.1986 hadde den ny
startete Foreningen Våre Rov
dyr pressekonferanse på 
Norsk Skogbruksmuseum på 
Elverum. Det har lenge ligget i 
luften at den svenske Forenin
gen Våra Rovdjur skulle få sin 
søsterforeping i Norge. Plane
ne om og stiftelsen aven egen 
norsk forening fikk fortgang 
etler at forslaget til landsplan 
for forvaltning av bjørn, jerv 
og ulv i Norge ble kjent i vinter. 

Fra mange hold er det kommet svært 
kritiske bemerkninger til forslaget. 
Planen går i prinsippet ut på at disse 
tre artene i framtiden kun skal beva
res innenfor små og få sikringssoner 
(stort sett langs svenskegrensen). Den 
er derfor mottatt med stor skuffelse i 
de organisasjonene som arbeider med 
vern av norsk natur, og mange har 
karakterisert forslaget som skanda
løst. 

Ingen konkurrent 
Foreningen Våre Rovdyr er ingen 
konkurrent til andre foreninger som 
arbeider med rovpattedyr og rovfugl. 
I både Verdens Villmarksfond og Na
turvernforbundet er imidlertid rov
dyrproblematikke n en av mange vik
tige arbeidsoppgaver, og foreningen 
vil derfor både kunne supplere og 
avlaste disse organisasjonene. 

En av foreningens viktigste pro
gramposter er å spre saklig og faglig 
korrekt informasjon om rovdyr. re

portasjene og debattene i pressen de 
siste årene har vært preget aven 
ufattelig mengde usakeligheter og 
skremselspropaganda . Å endre hold
ninger i et land der rovdyrhatet og 
hetsen er utbredt i alle samfunnslag 
og yrkesgrupper er ikke lett. Spesielt 
ikke når motstanden mot rovdyrene 
også befinner seg langt inn i forsker
og forvaltnings kretser. Behovet for 
bedre kunnskap om disse dyrene er 
derfor påtakelig. 

Oppfølging av vedtak 
Samarbeid med den svenske forenin
gen vil bli viktig også når det gjelder å 
følge med i rovdyrforskningen og 
myndighetenes videre forvaltning, 
ikke minst oppfølgingen av de politis
ke vedtak og internasjonale avtaler 
begge land har forpliktet seg til. En 
annen viktig oppgave blir dessuten å 
arbeide for mer rettferdige ~rstat
ningsordninger. 

Initiativtagerne til foreningen er 
hovedsakelig fra Oppland og Hed
mark. Interessant er det å merke seg 
at det første styret i tillegg til fagbiolo
ger bestå r av representanter fra både 
utmarkstekniker- , småbruker-, skog
bruksplanlegger- , journalist- og agro
nomyrket. Det har allerede vært stor 
interesse for foreningen over hele 
landet , og blant de første personene 
som meldte seg inn var det flere 
saueeiere. Foreningen trenger all den 
støtte den kan få, og adressen er: 
Postboks 17 , 2420 Trysil (medlems
kontingent kr. 50,- pr. år (inkl. tids
skrift), postgirokonto nr. 4429494). 

.-.......... 


Tegning: Staffan UlIsIrøm. 

Godt gjort 
i sommervarmen 

Mens de fle ste andre ferierte, 
forholdt Randi Borgos, Gjøvik , 
seg naturvernaktiv . Hun kastet en 
del hemninger overbord og tro til 
med et oppsiktsvekkende «one
girl-show» for å skape blest om 
Naturvernforbundet og Norsk Na
tur på hjemmebane. Om hun inn
pakket i gasbind og iført gassmas
ke kunne virke skremmende, er 
det å håpe at hun skremte folk inn i 
Natu rvern forbundet. 

Motto 
for naturvernforening: «Ikke 

hensynsløs motstand mot frem
skritt , men motstand mot hensyns
løse fremskritt». 

VI BEKLAGER! 

Hans J. Engan . 
hadde ikke skrevet artikkelen «Tnn 
for vandal isme) , i NN nr.. 3. Der
imot hadde han forfattet artikke
len «Det grå dyret» på side 28 
samme nummer. 

red. 
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St. Hans-kliss 
Det er St. Hansaften. Sjøen ligger 
blank, kvelden senker seg over 
strender og svaberg, ett og ett bål 
blusser opp i sommernatten og det 
er herlig varmt, dette har vi lengtet 
etter. I 6 lange vintermåneder har 
vi lengtet etter sol, varme , lekende 
barn, solvarme kropper, måke
skrik, florlette klær, hvite sommer
kjoler flagrende i sommervinden, 
sitte på svaberg og kjenne det 
varme fjellet gjennom klærne eller 
legge seg ned og bare være til. 

Ungdom som ler og bader , nak
ne små barnekropper , lukten av 
sjøvann, bål og grillmat. Barna 
kommer med neven full av fugle
fjær de har funnet på stranda. De 
skal leke indianere og danse rundt 
bålet, men se, hendene deres er 
helt brune av kliss-olje, det er olje 
på fjærene, det er olje på hendene 
deres, æsj , hvordan skal vi nå få 
det bort? Jeg reiser meg opp og 
skal prøve å få bort den svarte 
oljen med vann eller sand, da er 
det en som roper at jeg er helt brun 
på den hvite kjolen min, det er olje 
det og. Så ser vi at fjellet er full av 
tykke , seige kladaser med olje. 

Dette er den oljen som båtene 
dumper i havet. Hit flyter den i 
løpet av året. Det tar en stu nd, 
men den kommer. Den legger seg 
som klumper på svaberg og stren
der, den klistrer seg som en svart 
bekaktig stripe i vannkanter. fugle
ne får den på fjærene og dør. 

Kvelden er ødelagt. Hele foru
rensningsproblematikken som vi 
har lest om i avisene trer frem i 
all sin gru. Her ligger fakta på 
stranda: oljeklumper, glass-skår, 
plast ... 

Ingen slipper unna, vær sikker, 
før eller senere får alle det i fanget. 
Du som har tillatt at man dumper 
olje i havet, du som dumpet den, 
du som har knust flasker i naturen. 
Du selv eller barna dine eller hun
den din. For olje løses ikke opp, 
flaskeskår råtner ikke, plastikk 
forsvinner ikke . . . 

Simonetta Saenger 

MENiNG 


En uverdig jakt 
Det kunngjøres nå gjennom for
skjellige aviser og tidsskrifter at 
det skal være utvidet jakttid for en 
del arter , enkelte steder jakt på 
nye arter og igjen tillatelse til å 
bruke lavbent hund på rådyrjakt i 
desember. Grunnen til at bruken 
av hund ble stanset, va r vell) 
mulighet for mye snØ i desember 
og dermed plageri for rådyra , 2) at 
jegerne i tillegg hadde fått den 
tidlige jaktperioden på råbukk. 
Men se, jegerne har krevd tilbake 
også tidligere rettigheter og fått 
dem! Er jegerforeningene en 
pressgruppe som får satt fram sine 
krav siden de fleste av de nye 
forordningene går i jegernes fa
vør? Jeg trodde Direktoratet for 
naturforvaltning også skulle se på 
dyrenes ve og vel. 

I noen fylker er det også blitt gitt 
tillatelse til hijakt på rev , og det er 
særlig dette punktet jeg vil trekke 
fram. Hvordan stemmer denne 
forordningen med Viltlovens § 3: 
«Ved enhver virksomhet skal det 
tas hensyn til viltet og dets egg, reir 
og bo , slik at det ikke påføres 
unødig lidelse .» 

I denne forbindelse undres jeg 
på hvordan hijakt foregår. Skytes 

. foreldrene, slik at ungene sulter i 
hjel? Skytes det på måfå inn i hiet? 
Røkes ungene ut? Gift? Stikkes 
det inn i hiet med spisse staur slik 
vi har hørt beretninger om? 

Dette harmonerer dårlig med 
Dyrevernloven § 2 som sier at 
«Det skal farast vel med dyr ... » 

Og Dyrevernloven gjelder ikke ba
re husdyr, som enkelte går rundt 
og tror. 

Reveunger er også unger. Små, 
forsvarsløse unger. Noen av oss 
synes til og med de er pene . 

Hijakt er en uverdig og unød
vendig jakt i vårt samfunn, og jeg 
håper den blir stoppet. 

Inger Marie Håkås 

Organisert 
rovdyrhets 
At de få ulvene som finnes i de 
indre skogtraktene på Østlandet 
har rett til å leve i fred er nylig slått 
fast fra Direktoratet i Trondheim. 
Men hva hjelper dette når lokalbe
folkningen bruker alle midler for å 
bli kvitt ulven? Hver dag hele året 
ligger skuddklare våpen i bilene. 
Jeg har selv møtt en av jegerne, 
datoen var 22. juni 1985. Han la 
ikke skjul p-å hvorfor han gikk tur 
med elgrifla. Også flere kommuner 
i Hedmark har gjort vedtak om fri 
jakt på ulv. Enkelte mener det skal 
være flere titalls ulver bare ved 
Vermundsjøen . Når seriøse for
skere ser så lite spor blir det for
klart med at en må være lokalkjent 
for å spore ulv. Forøvrig er det en 
inngrodd skepsis til alt og alle som 
kommer utenfra. 

Foreningen <<Vilt og miljø» er en 
organisasjon med utspring i kam
pen mot ulven. Medlemmene i 
denne foreningen driver blant an
net «registrering» av personer som 
går med diverse naturvernmerker. 
Jeg er blitt nektet å gå med jakke
merker pålydende WWF og Nor
ges Naturvernforbund . 

Jeg undres hva direktoratet vil 
stille opp mot dette? Det er grunn 
til å frykte at arbeidet med å sikre 
at et fåtall ulver overlever , vil vise 
seg å være forgjeves . 

Tor Håby 

Bruk bygdeavisene 
Som heilt fersk medlem stiller eg 

. med sterk entusiasme på vegne av 
Norges Naturvernforbund, og vil 
gjerne at flest mogleg skal bli med
lem. Difor har eg gått ut i bygde a
visa vår med appell om kva den 
enkelte skal gjere for å bli medlem 
(oppgjev full adresse og medlems
kontingent) samt ei aldri så lita 
kunngjering om kva det dreier seg 
om. 

Så - gode medlem - bruk bygde
avisene rundt om i det ganske land 
til etterfylgjing! 

Eli Raa Nilsen 
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Sovjetiske 
nuklidar spesielt 
ille? 
Tsjernobyl-ulykka fø rer til stadig 
forvirrande utspel frå mange hald. 
I Ny Tid , D agbladet , ja til og med i 
Friheten blir det sagt at 100 000 vil 
døy av kreft som følgj e av Tsjerno
byl. I Norsk Natur står det til og 
med at «mengden av radioaktivt 
nedfall svarer til en 30 megatonns 
bombe, eller to tusen - 2000 
Hiroshima-bomber! Ulykka kan 
sammen liknes med en begrenset 
atomkrig». 

Det er vel og bra at farane ved 
såkalla frede leg utnytt ing av atom
krafta blir fo kusert. Vi har alle 
mykje å lære av Tsjernobyl i så 
måte. - Men ein del av dei kata
strofetal a som blir dregne fr am , 
må vere sterkt overdrivne (og poli
tisk motivert?) . Faren ved slike 
overdrivingar e r at vi bagatell iserer 
franske og kinesiske atomprøver i 
atmosfæren. Enda verre er det at 
det kan få oss til å bagatellisere 
sjølve atom krigen. 

Når det etter kvart går opp for 
fol k at Tsjernobyl-ulykka har eit 
relativt begrensa omfang, så sit dei 
store orda igjen hos folk. Og da 
kan det bli litt for fristande for 
mange å tenke: Dersom ein be
grensa atomkrig ikkje kostar meir 
enn dette , så la oss løyse dei i nter
nasjonale problema ein gong for 
alle, og knekke Sovjet gjennom 
ein overraskande begrensa atom
krig! 

Mine fysikk-kunnskapar tilseier 
at når f.eks. eit uranatom blir spal
ta, blir det frigjort ei viss mengde 
energi, og vi får ei viss mengde 
såkalla radioaktive nuklidar som 
spaltingsprodukt. - Med andre ord: 
Det er nær samanheng (proporsjo
nalitet) mellom den energiutløy
singa som skjer og det nedfallet 
som følgjer av dette. 

Sjølve eksplosjonen i Tsjernobyl 
var ein fis i forhold til ei normal 
atombombeprøve. Derfor må nes
ten alle radioaktive nuklidar vere 
restar etter den energiutviklinga 
som har skjedd over tid i sjø lve 
kraftverket. Og da det radioaktive 
brenselsavfallet av innlysande års
aker stadig må bli transportert 

le li! 

vekk for at verket skal fungere , må 
det avfallet som blir frigjort, vere 
produsert over ein relativt kort 
periode. Og da verkar anslaget på 
2000 Hiroshimabomber heilt ab
surd. Slike tal må vere ledd i ei 
politisk manipulering av opinionen 
snarare enn ein sakleg opplys
ningskampanj e . 

Kjernekraft-ulykker er alvorlege 
nok i seg sjølv. Men kjernevåpen 
og atomkrig er katastrofer som har 
totalt andre dimensjonar enn 
Tsjernobyl. Eit kvart forsøk på å 
underslå dette, er politisk manipu
lasjon i den kalde krigens teneste, 
og innsikta mot å bagatellisere ein 
global utslettingskrig. 

Hartvig Sætra 

På grunn av ferieavviklingen har 
Torbjørn Paule som skrev artikke
len om de radioaktive stoffenes 
spredning, dessverre ikke fått an
ledning til å svare på Sætras inn
legg. Paules svar bringes derfor i 
neste nr. av NN. 

Red. 
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Hårfint 

naturvern 


AKSJON GRØNNE KRONER gir 
ikke grønne krøller, men gir Natur
vernforbundet mulighet til fortsatt 
å verne skogen. 
Naturvernforbundet ønsker et va
riert skogsmiljø der det yrer av 
plante- og dyreliv . Enkelte forske
re mener at sammenhengende are
aler av opprinnelig skog vil være en 
sjeldenhet i Norge om 10 til 12 år. 
Naturvernforbundet vil fortsette 
sitt arbeide for å verne de siste av 
våre naturskoger. 

Vi kan ikke tape kampen · om 
skogen. Men dette arbeidet koster 
penger. DRALLE, en av de frem
ste produsentene av hårpleiemid
ler i Tyskland , har tatt aktivt del i 
skogbevaringsarbeidet i hjemlan
det. Dralles me r enn 100 år ga mle 
oppskrift på hårpleiemiddelet 
BIRKIN har som viktig ingrediens 
ren bjørkesaft. I Tyskland har 
Dralle gitt pfennig, tilsvarende en 
krone, pr. solgte flaske til natur
vernorganisasjonene slik at disse 
pengene kan komme med i beva
ringsarbeidet for skogen. 

Importfirmaet i Norge , ISAK
SEN & Co. A lS, Bergen , har i 
disse dager inngått en lignende 
avtale med Norges Naturvernfor
bund . For hver solgte enhet her i 
Norge vil Naturvernforbundet få 
en krone. Man tar sikte på å selge 
ca. 100 000 enheter nå i vår. Pen
ger som vil komme godt med i 
Naturvernforbundets arbeid. Ak
sjonen i Norge vil hete AKSJON 
GRØNNE KRONER, og vi håper 
alle vil støtte opp om arbeidet, 
både med hårvask - og naturver
narbeid. 

·Femundog~æm~nd~ 
•• 0. 0 ". 

Neste år feirer skipsfarten på Fe
munden 100-års jubileum. Som
meren 1887 gikk «DIS Fæmund» 
sin første tur, og siden da har det 
vært regelmessig rutetrafikk på 
Norges nest største naturlige inn
sjø hvert år i sommersesongen. 
Dagens passasjerer befordres i 
høysesongen med «M/S Fæm und 
11», som ble anskaffet i 1904 og satt 
i drift sommeren 1905. 

Styret for AfS Fæmund har i 
forbindelse med jubileet gitt ut et 
vakkert og interessant skrift med 
tittelen «Femunden  innlandshav
et ved Norges austgrense». Redak
tør har vært Jens Finborud. 

I konsentrert form bringer hef
tet, foruten selskapets historikk, 
allsidig stoff om Femundtraktenes 
geografi , kulturhistorie og nær
ingsliv . Fremstillingen er ledsaget 
av et godt og rikholdig billedstoff, 
først og fremst fargefotos , men 
også tegninger og blant annet en 
reproduksjon av et morsomt gam
melt kart, opprinnelig tegnet i 
1753 . Teksten er velskrevet, og 
opplysningene mange og interes
sante. Fra et naturvernsynspunkt 
er det imidlertid særlig en ting som 
savnes : Det faktum at selve ferd
selsåren, Femund, er varig vernet. 
Dette gledelige og forpliktende 
faktum kunne med fordel innar
beides i teksten i et senere opplag. 

MlS Fæmund Il er et fint innslag 
blant Femund-traktenes gamle 
ferdselsveier, og tross en nokså 
hardhendt ombygging fremdeles 
noe av et kulturminne i seg selv. Et 
av formålene med virksomheten 
var «at øke reise trafikken og gjøre 
Fæmundsdistriktet med sin eien
dommelige, storslagne natur kjent 
i videre kredse» . Rutebåten på 
Femund har i stigende grad bidratt 
til å realisere dette form ålet. Tøm
mertransporten er falt bort, gods
transportens betydning har vært 
synkende, og det er i dag person
befordringen, ikke minst turisttra
fikken , som utgjør et vesentlig 
grunnlag for virksomheten. Fra na
turvernhold er det grunn til å Øns
ke til lykke med jubileet og fremti
den . Håpet er at turismen i om
rådet både i omfang og karakter vil 
bli tilrettelagt under hensyntagen 
til dette verdifulle og sårbare na
turområdets bæreevne. Pressten
densene er tydelige , og påkaller 
årvåken oppmerksomhet. 

Ragnar Vik. 

«Fæmunden - innlandshavet ved Nor
ges austgrense (med sammendrag på 
enge/sk». Utgitt 1985 av AlS Fæmund) 
7460 Røros. Pris kr. 20,00. Fåes kjøpt 
ombord og ellers i området. Kan bestil
les gjennom bokhandel eller direkte fra 
utgiver. 
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NY BOK 
OM BREHEIMEN 

Utbygging av Bre
heimen er ulovlig og 
ulønnsom! 
Dette er en av påstandene som 
blir begrunnet i boka 
«Breheimen - ti l framtida ». 
Les om Breheimen-saka og 
skaff deg en bedre bakgrunn for 
fine fjellturer og aktivt vernear
beid, 

Boka er på 1 00 sider og kos
ter 50,· kr. 

. .1--'-'-'-'-'--.-.-.-.-.-.---. -.--.-.-.-.-.--.-.--.--,-.-.--.-.--.-\ 

JEG ØNSKER A KJØPE BOKA 

«BREHEIMEN - TIL FRAMTIDA» 

Vennligst send meg: ..... eks. i postoppkrav 

Jeg har betalt kr. . . . . . til postgirokonto 2 417913t= 
~ 

la.a. . 

:~ .~~~:~s~~: ::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : :: : : : :: :::::: :: : : : : 

eli Fromeid o 

' ' -'-' '

~ Sendes til SAK, Grensen 8, 0159 Oslo 1 
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Skogen som 
dør: Skogska
der som følge 
av bl.a . sur 
nedbør. 
Kr. 75,
M. kr. 60,
mlstud .plan , 
vare nr. 522 

Naturen og vi 
Håndbok i naturvern 

av 
Ann og Magnar Norderhaug 
En ny bok av biologene og natur
vernerne Ann og Magnar Norder
haug. Boken gir en god og grundig 
innføring i hva naturvern egen tli g 
er, og hvilke problemer og utford
ringer vi står overfor både nasjo nalt 
og globalt. Den ser naturvernet i et 
historisk perspektiv , gir en samtids

beskrivelse og retter blikket fram

over med forslag til hva som kan og 

m å gjøres. 

Vare nr. 531. Pris kr. 175,·. M. kr. 

135,-. 


l'anll,ly. varcnr. 60 I. 

"Stopp slir ncdhør" på li sprak. 
Kr9 120.-. \\1. kr. 100.

---
- -  -

HVIT m/ «Stopp forsuringen,) 
Vare nr. 606 

·g. 9·11 , 12-14,SM, LXL XXL 

RØDeL GRØNN rn / NORGES 
NATURVER NFORB UND, 

var,; nr. 607 
Slr,S,M,LogXL 

pns: barn kr, 50,
vobnc kr. 60,-

100 Ck god bomullshalitet 

BLI UGLESETI 

Sir 6

Badehåndkle i 100 % bomull 100 x 
56 cm. 
Vare nr. 602. Kr. 110,-. M. kr. 90.-

Sopp, plukking 
og tillaging: Rikt 
illustrert med 
fargebilder av 
120 arter. 
Kr. 35,-
Vare nr. 524 

JA, MEN HVA 

KAN VI GJØRE? 


Idebok for en bedre framtid 
av S. Kværner og M. Nakkerud 
utgitt av Framtiden i våre hen
der i samarbeid med Dreyers 
forlag , 1986. 

En god bok som oppfordrer 
til aktivitet. Gjennom tallrike 
eksempler viser den hvordan 
man kan gjøre en innsats og at 

Det gjelder vårt 
livsmiljø: En 
bok om for
urensninger ge
nere lt med for
slag til tiltak for 
et renere miljø. 
Kr. 140, 
M. kr. 110, 
mJstud. plan, 
vare nr. 520 

det nytter. Boken har fire ho
vedtemaer: Solidaritetsarbeid 
for den tredje verden , fredsar
beid , vern om natur, niljø og 
ressurser og arbeid for et godt 
nærmiljø . 

En inspirerende bok for alle 
som mener at noe bør gjøres, 
men som lurer på hva en egent
lig kan gjøre. 

Pris kr. 138,- fritt tilsendt 
Favørpris ved best. før 01.11.86 

kr. 110,
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TA VARE pA BARNAS NATURINTERESSE! 

112 Trckkfuglplabt Kr. 25.
109 Vintcrluglplakal Kr. 25.
600 Fuglcl :ollkasscll mJkoJllmcn tarcr Kr. 55.
Sam!~! kr. 100 .-

Plakaten har 
tegning av 23 av 
Norges pattedyr 
med opplysnin
ger om artens 
levesett og ut
bredelse. 
Vare nr. 115. 
Kr. 35,-. M kr. 
25,-. 

illil 

Fuglelåter 

VeikaJll'pla !1l~r 

~ 
-1 

~t ,~'*' ~ " ;::>:,':.' , , 
I' 

Send en blomsterhilsen 
8 vakre brevkort med 
konvolutter. Motivene er 
fra «Flora Daniea» som 
bl e laget på 1700-tallet. 
Vare nr. 211. Kr. 40,-. M. 
kr. 30 ,-. 

iT~I~~~~ .....1 __ 

~I . I ').. 

Bamfl..\ 
. bok 
~ Olll Irre!' 

Bøkene beskriver plantene og fug
lene i tekst og tegning og har i 
tillegg en artig historie å fortelle om 
hver art. 
Pris pr. stk. kr. 68,-. M. kr. 50,-. 

------------------- ----------- - - -- - - ---------
g 

i:j,:ll 
:~ . ' 
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Navn:.,.J 
;:! Adresse: 

Antall Varenr. 

Medl.nr. : 

Varens navn Str. Pris Sum 

I 

Gave til NNV 

Totalt: 

~ 


æo Forskuddsbetaling D Betaling ved oppkrav 
Ul 

Kan sendes 

ufrankert 

i Norge. 


Adressaten 

betaler 


portoen. 


Svarsending 
Avtale nr. 110 000/ 113 

Norges Naturvernforbu nd 
0129 Hammersborg 
OSLO 1 



Ververens personalia: 

SVARSENDING 
Avtale nr. 019/29 

TIL 

Norges 
Natu"·jI!!~·ftl'ftpj"" :i." 

Postboks 6804 St. 
0130 Oslo 1 

Adr. 

Abb. nr: 
!.-.................---'_'--...........J 


Jeg har vervet flg. personer' (sett kryss mellom dem.) 

Jeg ønsker meg premie nr. LD Jeg vil ..spare.. vervingen D 

Fine vervepremier venter! 
Verv et nytt hovedmedlem 
og velg mellom: 

Premie nr. 1 a Ulv, b Gaupe - Nr. 2 
Vandrefalk - Nr. 3 Havørn. Trykk av 
Staffan Ullstrøm (30 x 42). 
Nr. 4 Blåveis. Trykk av Hedvig. 

Wright 0stern. (21 x 30) m. 
ramme. 

Nr. 5 Neverbutt (til kaffe, sukker 
m .v.) 

Nr. 7 Kassett med fuglelåter. 
Nr. 8 Vår i skogen. Bok av Arild 

Hagen og Gunnar Gundersen. 
Nr. 9 Fire plakater fra naturvern

forbundet. 

To hovedmedlemmer 
velg mellom: 

Nr. 11 ~mykke av ugle eller piggsvin. 
Nr. 13 Atte plakater fra Naturvern

forbundet. 
Nr. 14 To av vervepremiene for et 

hovedmedlem etter valg . 

Tre hovedmedlemmer 
velg mellom: 

Nr. 15 	 «Brushaneleik», litografi av 
Vivian Zahl Olsen . 

Nr. 16 Collegegenser m/NNV-merke 
og navn i størrelse S, M, L 
eller XL. 

Nr. 17 NNVs emblem i sølv (anheng 
uten kjede). 

Nr . 18 Tre av vervepremiene for ett 
medlem etter valg. 

Fire hovedmedlemmer 
velg mellom: 

Nr. 19 Keramikkbolle. 
Nr. 20 Fire av vervepremiene for ett 

medlem etter valg. 

Fem hovedmedlemmer
velg mellom: 

Nr. 21 	 Olav Gjærevoll: «Norges 
planteliv ». 

Nr. 22 Fiskeveske i never. 
Nr. 23 Fem av vervepremiene for ett 

hovedmedlem 

Fem familiemedlemmer tilsvarer ett 
hovedmedlem. Pensjonistmedlemskap 
tilsvarer hovedmedlemskap. 

Slik 	veIVer du 
Send inn kupongen, utfylt med tydelig 
navn og adresse på de du har vervet, 
og hvilken vervepremie (hus nr.) du vil 
ha. Så sender vi velkomstmateriell og 
innbetalingsblankett. Først når kontin
gentene er innbetalt, registrerer vi din 
verveinnsats, og sender deg premien. 

Hele familien som medlem 
Naturvernarbeidet i Norge trenger man
ge medspillere . 
For familier som kan klare seg med 
ett abonnement på tidsskriftet «Norsk 
Natur» , er familiemedlemskap et godt 
tilbud . 
Det koster bare kr 20 pr. år for hver 
person i husstanden å bli medlem . 
Barn under 12 år får en liten plakat 
som bevis på at de ønsker å være med 
på å verne natur. En refleks til å sy på 
utejakke eller ryggsekk følger også 
med. 
Benytt kupongen for innbetaling av 
medlemskontingent eller verveku
pongen her i bladet. 


