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DEN FØRSTE NATU RBOKA 

NOE Å BEGYNNE MED 
er «Den første naturbok a» av Segnes tam 

Helin - det første tiltak her i landet med 

sikte på å fonnidle enkel og grunn

leggende økologisk ku nnskap til barn pa 

de la ves te skoletrinn . Fremsti llingen byg

ger på tegn inger. 

«Den første naturboka», 16 sider. 

Format A4 . Pri s kr. 10.·- . 
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ØKOLOGI

NORGES NATURVERNFORBUND 

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

Naturvernforbundets tilbud til dem som 

vi l vite det. Grunnleggende økologikunn

skap i populær form . 

Perarvid Skoog : <<Økologi». 48 sider. 

Format AS . Pris kr. 15,-. 
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NA KAN DU PYNTE DEG 
- eller bilen eller båten eller barnevognen eller bag'en eller 
ryggsekken eller sykkelen eller postkassen eller hva som 
helst med forbundets emblem. 
Klebemerker (stickers) selges i sett a4 stk. (2 stk. i glatt 
vinyl 10 cm diameter, 2 stk. i satin cloth 3,8 cm) trykt i 
grønt og brunt kr. 10.-. 

Medlemsnål (9 x 9 mm) iforgylt sølv kr. 15,-. 
Medlemsntll (9 x 9 mm) i nysølv kr. 5,- . 

OG GLEM IKKE 

Naturvern latur- ~ 
i varm terrakotta 
Av. E. Struksnes 
Kr. 55.-. 
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Vår publikasjon 


ENERGI , MI LJØ 

OG SAMFUN N 


har vært en stor suksess, 

med det resulta t at den nå er 


UTSOLGT 

Samme skjebne har rammet 

111 iIl ili tst i I1 iIlgcn 

«SIRKELEN» 

Men nytt opplag av utstillingen 

er bestilt . Fø lg med i «Norsk Natur» I 


Alternativ til vannkraft 
er et verdifullt supplement til «Energi , 

miljø og samfunn», legger bl.a. fram 

konkrete forslag til sparetiltak og bruk av 

Nordsjøgass . 

«Alternativ til vannkraft». 24 sider. 

Format 18 x 24 cm. Pris kr. 10,-. 
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Hvern skal eie grunnen? 

G runn er en absolutt fundamental ressurs og en forutsetning for nær sagt en hver 
menneskelig virksomhet. Rent lokalt kan det enkelte steder se ut som om vi har 

grunnarealer i overflod. Men sett i større sammenheng er det en klar knapphet på 
grunn. Og stort sett er arealet av grunn gitt på forhånd - vi kan ikke produsere mer 
av den. 

Av dette følger at det å eie grunn medfører et stort ansvar. En naturlig følge av dette 
er også at det i et moderne samfunn må legges bånd på eiendomsretten til grunn. 
Vesentlige samfunnsinteresser må gå foran. Dette gjelder like fullt enten det er 
offentlige instanser eller privatpersoner som sittermed eiendomsretten. 

Her i landet har vi en rekke lover som innskrenker eierens rett- til absolutt fri 
råderett over egen grunn. Det gjelder f.eks. Bygningsloven, strand- og fjellplanloven, 
jordloven, skogproduksjonsloven, naturvernloven, friluftsloven, konsesjonsloven og 
forskjellige lover om ekspropriasjon. 

I mai i fjor nedsatte Justisdepartementet en arbeidsgruppe som skulle utrede 
spørsmålet om eiendomsrett til grunn og arealdisponering. I utredningen, som nå 
foreligger trykt, heter det om utgangspunktet bl.a.: 

«På bakgrunn av behovet for en samfunnsmessig kontroll med disponeringen av 
grunnressursene og med den klare interesse også andre grupper enn den private eier 
har i grunnutnyttingen, er det i dag nødvendig å foreta en mer prinsipiell vurdering 
av i hvilken grad og på hvilken måte den private eiendomsrett til grunn er egnet til å 
fremme eller motvirke en samfunnsmessig forsvarlig grunnutnytting. Et viktig spørs
mål i denne forbindelse er hvilke funksjoner eiendomsretten kan tjene i dagens og 
morgendagens samfunn». 

Hensikten med utredningen er bl.a. å skape et grunnlag for offentlig debatt om de 
spørsmålene som reises. Blant de organisasjoner som er bedt om å avgi uttalelse om 
utredningen er også Norges Naturvernforbund. 

Spørsmålet om utnyttelsen av landets grunnarealer står helt sentralt i naturvernar
beidet i dag. Utredningen vil derfor bli gjort til gjenstand for grundig vurdering av 
forbundets styre. Spørsmålet om hvem som skal eie grunnen ligger derimot utenfor 
naturvernforbundets interessefelt. Det som teller er utelukkende en forsvarlig og 
langsiktig bruk av de arealene vi har, som stort sett er gitt en gang for alle, og som 
vi alle er avhengige av. a

OSL07AKERSHUS 
Bingsfossen bygges ut og Glomma tynes til 
siste fossestryk! 
Bingsfossen ligger få km nord for 0yeren, og 
kommunestyre (Sørum), fylkesting og Miljø
verndepartementet har velsignet Akershus 
fylkes el.verks planer om utbygging. Saken 
ble presset uhyre raskt gjennom de offentlige 
instanser og uttalelsesfristen var (u)lovlig 
kort (tre uker). 0NV stiller i «Nationens» 
kronikk 17. september spørsmål ved denne 
type saksbehandling og peker på at myndig
hetene etter konsesjonsloven plikter å utrede 
verneinteressene i like stor grad som utbyg
gingsinteressene, slik at en reell aweining 
kan foretas . Dette er ikke gjort. 0NV 
spør om man er redd for å utrede verne
interessene av frykt for at disse skulle vise 
seg å være så store at utbyggingsplanene 
ville komme i fare . Glomma er regulert med 
hele 13 kraftstasjoner - 8 nord for Bingsfos
sen og 5 sør for 0yeren. Dagens politiske 
ledere har lansert tanken om vekst og vern. 
Når det gjelder Glomma-vassdraget kan 
0NV trygt hevde at først og fremst vekstfi
losofien her har fått blomstre fritt. 

MØRE OG ROMSDAL 
Spørsmål til pølitikere før valget. 
Møre og Romsdal Naturvern engasjerte seg 
sterkt før kommunevalget for å fritte ut de 
enkelte politikeres syn på natur- og miljø
vern. Den 11. september ble det arrangert et 
møte under temaet «Lokalsamfunn og miljø
vern». Tilstede var politikere fra alle partier. 
Debatten ble lagt opp med utgangspunkt i 
den grunnleggende erkjen nelse at all virk

somhet i samfunnet må bygge på økologiske 
prinsipper, dvs. a t samspillet i naturen må 
beskyttes. Videre at menneskets fremtid er 
avhengig av at funksjonene, produksjonsev
nen og mangfoldet i vårt livsmiljø opprett 
holdes i vides te forstand. Lokalsamfunnet 
har den beste økologiske forutsetning for 
styrking av sjølberging gjennom primærnæ
ringene og utvikling i retning av et likevekt
samfunn. Til sjuende og sist er dette synet en 
betingelse for at våre etterkommere kan 
sikres eksistensmuligheter. 

Med utgangspunkt i dette overordnede 
syn ble politikerne bedt om å svare på 
konkrete spørsmål om: Boligpolitikk/bebyg
gelse - Eksistensmuligheter og lønnsomhet 
på småbruk - Jordbruksspørsmål generelt 
Alvundfjorden som rekreasjonsområde for 
Sunndalsøra - Grendeutvalg og lokal med
bestemmelsesrett. 

Vern av Reindalen 

Miljøvernaksjonen «Varig vern av Reinda

len» er dannet av medlemmer innen MRN. 

De har utarbeidet en brosjyre, en motmel

ding til NVEs planer om utbygging av Rein

dalen og en folder. Folderen forteller kort 

hvorfor aksjonen ble stiftet, og hvorfor man 

ønsker å verne Reindalen. Videre går det 

fram av folderen at Aksjonen tar utgi:)ngs

punkt i Naturvernlovens § I og at den ser 

behovet for verneområder på Sunnmøre, 

ressursforbruket generelt og opprettholdel 

sen av Tafjord som lokalsamfunn i lys av 

denne. Materiell om Reindalen kan fåes ved 

henvendelse til «Miljøvernaksjonen Varig 

vern av Reindalen», Postboks 40,6017 Åse

stranda. 


ROGALAND 

Beiteland blir industri. 

Rogaland Naturvems medlemsblad «Rygg

javern» spør i ry:. 6 ordfører Hans Frette, 

Sauda, om han er en jordødelegger. Ordfø

reren svarer nei på dette og viser til at da 

arealdisponeringen for Sauda ble lagt fram i 

generalplanen ifjor, gikk et enstemmig kom

munestyre inn for å regulere utmarka på 
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OSL07AKERSHUS 
Bingsfossen bygges ut og Glomma tynes til 
siste fossestryk! 
Bingsfossen ligger få km nord for øyeren, og 
kommunestyre (Sørum), fylkesting og Miljø
verndepartementet har velsignet Akershus 
fylkes eLverks planer om utbygging. Saken 
ble presset uhyre raskt gjennom de offentlige 
instanser og uttalelsesfristen var (u)lovlig 
kort (tre uker). ØNV stiller i «Nationens» 
kronikk 17. september spørsmål ved denne 
type saksbehandling og peker på at myndig
hetene etter konsesjonsloven plikter å utrede 
verneinteressene i like stor grad som utbyg
gingsinteressene, slik at en reell aweining 
kan foretas. Dette er ikke gjort. ØNV 
spør om man er redd for å utrede verne
interessene av frykt for at disse skulle vise 
seg å være så store at utbyggingsplanene 
ville komme i fare. Glomma er regulert med 
hele 13 kraftstasjoner - 8 nord for Bingsfos
sen og 5 sør for øyeren. Dagens politiske 
ledere har lansert tanken om vekst og vern. 
Når det gjelder Glomma-vassdraget kan 
ØNV trygt hevde at først og fremst vekstfi
losofien her har fått blomstre fritt. 

MØRE OG ROMSDAL 
Spørsmål til politikere før valget. 
Møre og Romsdal Naturvern engasjerte seg 
sterkt før kommunevalget for å fritte ut de 
enkelte politikeres syn på natur- og miljø
vern. Den I L september ble det arrangert et 
møte under temaet «Lokalsamfunn og miljø
vern». Tilstede var politikere fra alle partier. 
Debatten ble lagt opp med utgangspunkt i 
den grun nleggende erkjennelse at all virk

somhet i samfunnet må bygge på økologiske 
prinsipper, dvs. at samspillet i naturen må 
beskyttes . Videre at menneskets fremtid er 
avhengig av at funksjonene, produksjonsev
nen og mangfoldet i vårt livsmiljø opprett
holdes i videste forstand. Lokalsamfunnet 
har den beste økologiske forutsetning for 
styrking av sjølberging gjennom primærnæ
ringene og utvikling i retning av et likevekt
samfunn . Til sjuende og sist er dette synet en 
betingelse for at våre etterkommere kan 
sikres eksistensmuligheter. 

Med utgangspunkt i dette overordnede 
syn ble politikerne bedt om å SVare på 
konkrete spørsmål om: Boligpolitikk/bebyg
gelse - Eksistensmuligheter og lønnsomhet 
på småbruk - Jordbruksspørsmål generelt 
Ålvundfjorden som rekreasjonsområde for 
Sunndalsøra - Grendeutvalg og lokal med
bestemmelsesrett. 

Vern av Reindalen 

Miljøvernaksjonen «Varig vern av Reinda

Iem> er dannet av medlemmer innen MRN. 

De har utarbeidet en brosjyre, en motmel

ding til NVEs planer om utbygging av Rein

dalen og en folder. Folderen forteller kort 

hvorfor aksjonen ble stiftet, og hvorfor man 

ønsker å verne Reindalen. Videre går det 

fram av folderen at Aksjonen tar utgangs

punkt i Naturvernlovens § I og at den ser 

behovet for verneområder på Sunnmøre, 

ressursforbruket generelt og opprettholdel

sen av Tafjord som lokalsamfunn i lys av 

denne. Materiell om Reindalen kan fåes ved 

henvendelse til «Miljøvernaksjonen Varig 

vern av Reindalen», Postboks 40, 6017 Åse

stranda. 


ROGALAND 

Beiteland blir industri. 

Rogaland Naturverns medlemsblad «Rygg

javern» spør i 111. 6 ordfører Hans Frelte, 

Sauda, om han er en jordødelegger. Ordfø

reren svarer nei på dette og viser til at da 

arealdisponeringen for Sauda ble lagt fram i 

generalplanen ifjor, gikk et enstemmig kom

munestyre inn for å regulere utmarka på 


Jordvern 
i Asker 

Å bryte en ond sirkel er ikke lett, likeyel 
har 12 byfamilier fra Oslo-området gjort 
et tappert forsøk. Familiene, med den 
.tidligere miljøvernfonnann, Jan Martin 
Larsen, i spissen har av Asker kommune 
leid 35 mål jord som drives kollektivt. 
Alle er opptatt av jordvern- og selvber- , 
gings tanken - flere års arbeid i Asker 
Natur- og MiUøvern skulle også inspire
re. Det er ille, mener familiene, at så mye 
dyrkbar jord ligger brakk eller bygges 
ned i storbyenes nærhet. Det er denne 
utviklingen familiene nå er med på å snu. 
Fonnålet er å dyrke poteter og grønnsa
ker til eget bruk; men familiene regner 
også med å produsere for videre salg. 
Foruten en kraftig egeninnsats, vil fami
liene få en investeringsutgift på ca. 30 000 
kr. Jorda leier kommunen ut billig fordi 
den har ligget brakk så lenge. 

Birkeland i Sauda til industrifonnåL Han 
understreker at det er hardt å være avhengig 
av bare en bedrift i kommunen, nemlig 
Electric Furnace Products Company, Ltd. 
Alternative arbeidsplasser må reises, og det 
vil medføre at ca. 200 dekar dyrkbar jord må 
gå dukken. 

Gardbruker Birkeland som eier beiteom
rådet mener at han må gi opp om korrunu
nen tar utmarka på Birkeland. Det er helt 
nødvendig å sikre dette området for høst- og 
vårbeitet, evt som nydyrkingsreserve. Det 
hører videre med at Sauda har alternative 
utbyggingsområder, men ordføreren mener 
at disse er for små. Frette nærer forøvrig 
ingen bekymring for at en utbygging på 
Birkeland vil medføre utvidelse og ytterlige
re øding av dyrka mark, ikke minst fordi 
Birkeland a llerede er båndlagt til jordbruks
område. 

«Berre stas for 

Kronprinsen» 


Hallingdølen Ola K Viko har utgitt en bok 
som han har kalt «Rovdyrplagen». I den 
anledning er han blitt intervjuet av «Dag og 
Tid». Det er ikke langt mellom godbitene i 
dette intervjuet, og vi har hatt store vansker 
med å velge en til presentasjon for våre 
lesere. Vi håper denne vil falle i smak: 

« - Presidenten i organisasjonen World 
Wildlife Fund-Norge, HKH Kronprins Ha
rald , uttaler til bladet Norges Industri at 
«vår natur bør være så mangfoldig som 
mulig, og at våre store rovdyr, som har vært 
en del av vår natur gjennom årtusener, hører 
med) vårt miljø og i et balansert økologisk 
system» Kva tykkjer Du om Kronprinsen? 

- Kronprins Harald har fødselsdag 21. 
februar. Det har eg og. Eg gratulerte han 
med dagen no og sende boka mi til han som 
fødselsdagsgave. Han er jo sjef for rovdyra, 
Kronprinsen. Men han er alt for god til det. 
Dei skulle heller ha tatt ein av rodyrkarane 
til leiar. Kronprinsen har ikkje greie på 
dette . Han synest berre det er stas.» 

Opp til 40 kroner 
Etter beslutning i representantskapet vi l med
lemskontingenten i Norges Naturvernfor
bund bli økt til kr. 40,- fra og med 1976. 
Nye medlemmer som innmeldes i løpet av 
årets tre siste måneder, er medlemmer ut 
dette året og neste mot å betale 1976
kontingent, og vil få tilsendt de tre siste 
numrene av tidsskriftets I 975-årgang. 

Kontingenten betalt 
Annen og siste gangs varsel om fornyelse av 
inneværende års medlemskontingent er nå 
sendt alle etternølere. Vi minner om at dette 
er siste nummer av «Norsk Natur» til dem 
som ikke har betalt medlemskontingent for 
1975 - eller som ikke fornyer sitt medlems
skap nå' 
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Spørsmalet om utnyttelsen av Oslomarka er en lo kal sak av stor prin sipiell Interesse, 
først og fremst fordi lignende konflikter i forbindelse med utnyttelsen av naturomra
der nær store befolkningskonsentrasjoner kan tenkes a oppstå også andre steder i 
landet. Et spesielt trekk ved Oslomarka-konflikten er også at den i vide kretser har 
før t til merkelige misforståelser når det gjelder forholdet skogbruk/naturvern i 
alminnelighet. Denne redegjørelsen fra Østlandske Naturvernforening vil bidra til å 
se lte tingene på plass. Den viser hvilken avgjørende betydning Oslomarka har som 
friluftsområde for landets største befolkningskonsentrasjon, at den står i en absolutt 
særstilling som betinger a t den ikke kan gjøres til gjenstand for tradisjonell virkepro
duksjon etter de samme retningslinjer som ellers praktiseres. Av dette følger også at 
na turvernets syn på bruken av Oslomarka ikke gjelde r skogoillrilder generelt. 

Skog i bruk 
- ikke bare 
skogbruk 

U/sikt fra Kjerkeberget, det nordlig,te og 
høyestliggende punkt i Oslo kommune, mot 
Sandungen og Hakloa. 

Oslomarka omfatter idag et område på ca. 

I 500km2 
, dvs. snaut 0,5% av landets LOtale 

areal (uten Svalbard). Omtrent 750000 men
nesker bor i de 16 kommunene som naturlig 
sokner til Oslomarka, dette utgjør nesten 
19"10 av landets bejolkning på ca. 4 mill. 

Konkrete tall om Oslomarka: 
Det meste av Marka eies av Løvenski old
Vækerø (ca. 450 km 2 ) og Oslo kommune (170 
km 2). Totalt avvirkes omlag 250000 m3 

tømmer i Oslomarka . Dette utgjør ca. 3% 
av landets samlede avvirkning. Den del av 
landets produktive skogareal som fall er på 

Oslomarka utgjør imidlertid bare ca. 1,9'%. 
Dette har til dels sammenheng med at skog
produksjonen i Oslomarka li gger noe over 
gjennomsnittet for landet, men først og 
fremst innebærer det at utnyttelsesgraden er 
stor, sett i nasjonal målestokk. 

Det hugges snau flater på tilsammen ca. 
10000 dekar hvert år i Oslomarka. De stør
ste fla tene er flere ganger større enn Frog
nerpark en, som er ca. 200 dekar. 

Innen Løvenskiold-Vækerø og Oslo kom
munes om råder i Oslomarka finner vi idag 
rundt 800 km skogsbilvei. Dette til svarer 
veistrekningen Oslo-Steinkjer. Skogsbilvei
nettet i Marka er av et slik omfang at det 
overstiger gjennomsnittet for skogfylkene på 
Østlandet. I Nordmarka og Bærumsmarka 
ligger ca. 70% av området mindre enn 500 m. 
fra bilvei og bare ca. 5% mer enn 1000 m. 
fra. 1de senere år er det bli tt bygget ca. 40 
km skogsbilvei pr. år i Oslomarka . Traseva l
gene har i stigende grad resultert i store og 
skjemmende sår i naturlandskape t. 

Hvor står Oslomarka idag? 
Oslomarka har i de senere år stått i sentrum 
for offentlighetens interesse. Debatten har 
avslørt forskjellige oppfatninger og syn på 
bruk og forvaltning av Marka. I første rekke 
har skogbruksinteresser kollidert med 
natur-og friluftsinteresser i området. Dette 
førte til a t Miljøverndepartementet i 1972 
nedsatte et rådgivende utvalg med oppgave 
å hjelpe departementet i arbeidet med en 
flerbruksplan for hele Oslomarka . Samtidig 
gav departementet en rekke faginstitusjoner 
og organisasjoner i oppdrag å utarbeide 
rapporter som hjelp og grunnlag for fler
bruksplanen. Universitetet i Oslo har utredet 
de botaniske, zoologiske og geologiske for
hold i M arka samt en oversikt over kultur
minner. Norges Landbrukshøgskole har 
vurdert alternative hogst- og driftsformer, 
ta tt for seg finansielle virkemidler som red
skap for en f1ersidig bruk av skogen samt en 
oversik t av følger av restriksjoner på virke
produksjonen. 
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Skog i bruk 
- ikke bare 
skogbruk 

Utsikt [i ·a Kjerkeberget , det nordligste og 
høyestliggende punkt i Oslo kommune , mot 
Sandungen og Hakloa. 

Oslomarka omfatter idag et område på ca. 
l 5001011 2 

, dvs. snaut 0,5% av landets totale 
areal (uten Svalbard). Omtrent 750000 men
nesker bor i de 16 kommunene som naturlig 
sokner til Oslomarka, dette utgjør nesten 
19"'/0 av landets befolkning på ca. 4 mill. 

Konkrete tall om Oslomarka: 
Det meste av Marka eies av Løvenskiold
Vækerø (ca. 450 km 2)ogOsl0 kommune (170 
km 2) . Totalt avvirkes omlag 250000 m 3 

tømmer i Oslomarka. Dette utgjø r ca. 3% 
av landets samlede avvirkning. Den del av 
landets produktive skogareal som faller på 

Oslomarka utgjør imidlertid bare ca. 1,9·%. 
Dette har til dels sammenheng med at skog
produksjonen i Oslomarka ligger noe over 
gjennomsnittet for landet, men først og 
fremst innebærer det at utnyttelsesgraden er 
stor, sett i nasjonal målestokk. 

Det hugges snauflater på tilsalmnen ca. 
10 000 dekar hvert år i Oslomarka. De stør
ste flatene er flere ganger større enn Frog
nerparken, som cr ca. 200 dekar. 

Innen Løvenskiold-Vækerø og Oslo kom
munes områder i Oslomarka finner vi idag 
rundt 800 km skogsbilvei. Dette tilsvarer 
veistrekningen Oslo-Steinkjer. Skogsbilvei
nettet i Marka er av et slik omfang at det 
overstiger gjennomsnittet for skogfylkene på 
Østlandet. J Nordmarka og Bærumsmarka 
ligger ca . 70% av området mindre enn 500 m. 
fra bilvei og bare ca. 5% mer enn 1000 m. 
fra. I de senere år er det blitt bygget ca. 40 
km skogsbilvei pr. år i Oslomarka. Traseval
gene har i stigende grad resultert i store og 
skjemmende sår i naturlandskapet. 

Hvor står Oslomarka idag? 
Oslomarka har i de senere år stått i sentrum 
for offentlighetens interesse. Debatten har 
avslørt forskjellige oppfatninger og syn på 
bruk og forvaltning av Marka. I første rekke 
har skogbruksinteresser kollidert med 
natur-og friluftsinteresser i området. Dette 
førte til at Miljøverndepartementet i 1972 
nedsatte et rådgivende utvalg med oppgave 
å hjelpe departementet i arbeidet med en 
flerbruksplan for hele Oslomarka. Samtidig 
gav departementet en rekke faginstitusjoner 
og organisasjoner i oppdrag å utarbeide 
rapporter som hjelp og grunnlag for fler
bruksplanen. Universitetet i Oslo har utredet 
de botaniske, zoologiske og geologiske for
hold i Marka samt en oversikt over kultur
minner. . Norges Landbrukshøgskole har 
vurdert alternative hogst- og driftsformer, 
tatt for seg finansielle virkemidler som red
skap for en flersidig bruk av skogen samt en 
oversikt av følger av restriksjoner på virke
produksjonen . 

Parallelt med dette arbeidet har Oslo og 
Omland Friluftsråd (et samarbeidsorgan 
mellom frilufts- og naturvernorganisasjone
ne og kommunene i Akershus samt de til
grensende kommuner i Oppland og Buske
rud) utredet egne forslag til friluftsplaner for 
de enkelte delområder av Oslomarka. Plane
ne er ment å gi planleggingsmyndighetene 
opplysninger om hvordan Oslo og Omland 
friluftsråd ønsker de enkelte områder i Mar
ka disponert i fremtiden. En av de største og 
mest interessante rapporter er utarbeidet av 
Norsk Institutt for By- og Regionforskning 
(NIBR). Utredningens tittel er: «Publikums 
krav til og bruk av Oslomarka», og består av 
ialt 8 delrapporter. En av disse tar for seg en 
stø rre intervjuundersøkelse som har til for
mål å kartlegge folks bruk av og krav til 

Hva krever folk 
av Oslomarka 

En intervjuundersøkelse gjennomJ0 rl av 
Norsk Institutt ror By- og Rcgio llrorsk
Iling ga i et nøtteskall dette resultatet når 
det gjelder folks bruk av og krav til 
Oslomarka: 
- av 750000 mennesker i Oslo og omegn 

går ca. 670000 på lur i Oslomarka 
minst en gang i årel 

- 500000 mennesker i Marka-kommu
nene går på ski i Oslomarka minSl en 
gang i årel 

- 95% av dem som bruker Oslomarka til 
frilurtsfonnål ønsker at områder i 
Marka skal vernes mot ytterligere inn
grep 

- 52% av dem som bruker Marka ønsker 
jorbudmotSlørreflalehugsl i hele Mar
ka 

- 83% av dem som bruker Marka ønsker 
forbud mot større flalehugst i halve 
Marka eller mer 

- 55% av dem som bruker Mark a ønsker 
til og med fin·hlld /1101 skogsdrifi i halvc 

Oslomarka. I egen ramme presenterer vi en 
del interessante resultater fra denne undersø
kelsen , som i sum skulle gi et klart uttrykk 
for hvilken holdning publikum har til Oslo
marka, samtidig som de også viser hvilken 
enorm betydning Marka har som rekrea
sjonsområde for befolkningen i Osloregio
nen. Denne erkjennelse må etter ØNV's opp
fatning bli tillagt stor og avgjørende vekt når 
flerbruksplanen blir utformet. Det overord
nede prinsipp/or denne planen bør derfor være 
at Oslomarka skal være en rekreasjonsskog 
der det drives skogskjøtsel som over fid vil 
sikre et landskapsbilde som er i takt med 
publikums {orventinger til en naturskog. 

Oslo og Omlands Friluftsråd har fremlagt 
sin friluftsplan for Oslomarka. ØNV har del
tatt i dette arbeidet som fast medlem av rådet. 

Marka eller mer 
- 70% opplever det som negativt å se 

utover vide områder med f1atehugst 
- 67% er avvisende til videre skogsbilvei

bygging i Oslomarka 
- 18% mener fortsatt veibygging bør til

lates 
- 84% har negativ holdning til skogsbil

veier sprengt ut i terrenget 
- 73% liker å gå i blandingsskog av små 

og store trær 
- 92% liker å gå i en variert skog (for

skjellige løvtrær som naturlig innslag i 
en skog preget av gran og furu) 

- 63% opplever det som positivt å gå i 
dunkel og gammel granskog 

- 91 % liker å komme frem til en åpen 
setervoll 

- 54% mener man bør forby til planting 
av setervoller i Marka 

- 84% ønsker forbud mot regulering av 
vann i halve Oslomarka eller mer 

- 57% ønsker hele Marka vernet mot 
kraftgater ved forbud 

- 79% ønsker hele Marka unntatt fra 
boligbygging 

- 70% ønsker forbud mot hyttebygging i 
hele Oslomarka 

135 



Det er forøvrig interessant å legge merke til 
at de områder universitetet i Oslo har funnet 
betydningsfulle og verneverdige utfra zoolog
iske, botaniske og geologiske kriterier, falle r 
hovedsakelig sammen med de mest benyttede 
turområder i Oslomarka. Dette viser at na
turvern- og friluftsfolk har sammenfallende 
interesser med fagfolk innen naturyidenskap 
og forskning med hensyn til Oslomarkas 
fremtid. 

Krav til den nye flerbruksplanen 
l. Miljøverndepartementet må få myndighet 

til å fastsette grenser for friluftsområder 
som går utover kommune- og fylkesgren
ser. 

2. Stat og kommuner må, for rekreasjonsfor
mål ved erverv og/eller båndlegging sikre 
skog- og naturområdene i Marka mot 

Til venstre: Fiske i Bjørnsjøen, 
Nordmarka. Motstående side: 
Utsikt fra Ringkollen over 
Ringerike. 

Planen kan fås ved henvendelse til Oslo og 
Omland Friluftsråd, Prinsensgt. 26 - Oslo l, 
tlf.: 41 3384. 

ØNV mener denne planen vil sikre og ivare
ta natur- og friluftsinteressene i Osloregionen 
på en tilfredsstillende måte. Talsmenn innen 
skogbruket hevder at planen vil umuliggjøre 
effektivt og rasjonelt skogbruk i området, og 
at produksjonen av fibervirke vil bli kraftig 
redusert. Til dette er å si at det bare i en liten 
del av Marka foreslås full stans i skogdriften 
(i reservatene), mens det i storparten av om
rådet kan drives full avvirkning med visse 
restriksjoner på driftsmåten. Det er fullt mu
lig å innføre mer skånsomme driftsmåter som 
vil tilfredsstille både skogbrukets og frilufts
livets folk. Her er det i første rekke snakk 
om vilje til omlegging av allerede etablerte 
produksjonsmåter. 

bebyggelse, anlegg og former for utnyttel
se som strider mot friluftslivets interesser. 

3. Marka må ikke gjennomskjæres av jern
bane og offentlige veier som deler Marka 
opp i flere mindre områder, og på den 
måten hindrer variert utnytting. Flere 
overføringslinjer for elektrisk kraft må 
ikke legges gjennom Marka. Storting, 
Regjering og departement må pålegge 
planleggerne å utarbeide andre løsninger. 

4. Flest mulig av Markas vann må frigis for 
bading og fisking. 

5. 	I Marka må skogsdriften ikke drives på en 
slik måte at den går ut over landskapets 
utseende, bevaring av kulturminner, al
menhetens muligheter til et variert frilufts
liv og dens muligheter til naturopplevelse. 

6. Fra tettbebyggelsene og ut ti l grensene for 
Marka må det reguleres turveier, slik at 
man kan komme til skoggrensen til fots 
eller på ski. Turveiene bør gjøres fram
kommelige snarest mulig ved enkel opp
arbeiding. Turveiene har stor betydning 
også som kommunikasjonssystem. 

7. På grunnlag av bl.a. ovenfor nevnte punk- ' 
ter må Miljøverndepartementet for hele 
Oslomarka la utarbeide en bruksplan. 
Planen må fastlåse retningslinjer for be
handlingen av skogen og landskapet. 
Skogbrukets driftsplaner og veibygging 
må tilpasses planen fo r denne varierte 
bruk av Marka. 
Det må opprettes et særskilt organ til å ha 
tilsyn med Marka, og komme med forslag 
om hva som ellers bør eller må gjøres for 
at planens hensikter skal bli oppfylt. Pla
nen for Marka må vedtas som lov. 

8. Da Stortingets henstilling om frivi llige 
ordninger ikke har ført fram, idet skogs
bilveier fremdeles bygges med ca. 40 km 
pr. år i Marka, må Stortinget omgående 
vedta en midlertidig lov gjeldende til Mil
jøverndepartementets plan er satt i kraft. 
Loven må gi hjemmel til å kunne: 
a) Fastlåse Oslo og Omland Friluftsråds 
forslag til byggegrenser mot Marka inntil 
kommunene og fylkene har endelig ved
tatt sine byggegrenser. 

b) Forby dambyggi ng og nye vannstands

reguleringer inntil spørsmålet om drikke

vannsforsyningen er avk lart på regional 

basis. 

e) Forby anlegg av offentlige veier, jern

bane og nye kraftledningstraseer. 

d) Forby bygging av skogsbilveier, myr

grøfting, bruk av kjemiske midler, hugst i 

foreslåtte reservater samt i andre områder 

av Marka. 
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bebyggelse, anlegg og former for utnyttel
se som strider mot friluftslivets interesser. 

3. Marka må ikke gjennomskjæres av jern
bane og offentlige veier som deler Marka 
opp i flere mindre områder, og på den 
måten hindrer variert utnytting. Flere 
overføringslinjer for elektrisk kraft må 
ikke legges gjennom Marka. Storting, 
Regjering og departement må pålegge 
planleggerne å utarbeide andre løsninger. 

4. 	Flest mulig av Markas vann må frigis for 
bading og fisking. 

5. 	I Marka må skogsdriften ikke drives på en 
slik måte at den går ut over landskapets 
utseende, bevaling av kulturminner, a l
menhetens muligheter til et variert frilufts
liv og dens muligheter til naturopplevelse. 

6. 	Fra tettbebyggelsene og ut til grensene for 
Marka må det reguleres turveier, slik at 
man kan komme til skoggrensen til fots 
eller på ski. Turveiene bør gjøres fram
kommelige snarest mulig ved enkel opp
arbeiding. Turveiene har stor betydning 
også som kommunikasjonssystem. 

7. 	På grunnlag av bl.a. ovenfor nevnte punk- . 
ter må Miljøverndepartementet for hele 
Oslomarka la utarbeide en bruksplan. 
Planen må fastlåse retningslinjer for be
handlingen av skogen og landskapet. 
Skogbrukets driftsplaner og veibygging 
må tilpasses planen for denne varierte 
bruk av Marka. 
Det må opprettes et særskilt organ til å ha 
tilsyn med Marka, og konune med forslag 
om hva som ellers bør eller må gjøres for 
at planens hensikter skal bli oppfylt. Pla
nen for Marka må vedtas som lov. 

8. Da Stortingets henstilling om frivillige 
ordninger ikke har ført fram, idet skogs
bilveier fremdeles bygges med ca. 40 km 
pr. år i Marka, må Stortinget omgående 
vedta en midlertidig lov gjeldende til Mil
jøverndepartementets plan er satt i kraft. 
Loven må gi hjemmel til å kunne : 
a) Fastlåse Oslo og Omland Friluftsråds 
forslag til byggegrenser mot Marka inntil 
kommunene og fylkene har endelig ved
tatt sine byggegrenser. 

b) Forby dambygging og nye vannstands Hva kan vi gjøre? re sine rettigheter og krav knyttet til Marka 
reguleringer inntil spørsmålet om drikke Utformingen av flerbruksplanen" ligger nå i som natur- og friluftsområde overfor de 
vannsforsyningen er avklart på regional Miljøverndepartementet og vil om ikke len politiske myndigheter. Det er klart a t disse 
basis. ge bli lagt fram for Stortinget til endelig rettigheter og krav må prioriteres i den nye 
c) Forby anlegg av offentlige veier, jern avgjørelse. Den pågående debatt har avslørt flerbruksplanen. Østlandske Naturvernfor
bane og nye kraftledningstraseer. interessekonflikter/motsetninger når det ening forsøker å bygge opp en opinion blant 
d) Forby bygging av skogsbilveier, myr gjelder fran1tidig bruk av Oslomarka. Dette almenheten til støtte for friluftsplanene. Jo 
grøfting, bruk av kjemiske midler, hugst i faktum gjør at vi står overfor et vanskelig flere vi får med oss, jo større mulighet er det 
foreslåtte reservater samt i andre områder spørsmål som skal løses, og det er derfor for at Osloregionens rekreasjonsmuligheter
av Marka. viktig at befolkningen står fram for å fOl'sva- og behov kan sikres for framtiden. ~ 



Jeg fant, jeg fant, på 

Supermarkedet 

der alt er gratis 


AV 
ØYVIND LARSEN 

I dagens sløsersamfunn er det rent utrolig 
hva som er å finne på en søppelhaug. 

Selvsagt varierer utvalget fra dynge til dyn
ge, alt etter størrelse og beliggenhet. Jeg har 
hatt anledning til å besøke flere dynger, og 
har plukka med meg litt av hvert som det er 
verd å ta vare på. Folk skal stadig ha noe 
nytt, og det giunle går på dynga selv om det 
er fullt brukbart. Statusjag og motehysteri er 
de! som bidrar sterkest til denne sløsergalop
pen. 

Det å rote på dynga er noe som ikke har 
vært så ansett i de flestes øyne. Dette tror jeg 
nok er på vei til å snu seg nå, fordi vårt 
enorme forbruk og sløseri mer er kommet i 
søkelyset, og fler og fler forstår at det ikke 
nytter å ture frcun slik lenger. Jeg mener det 
er prisverdig at noen kan nyttiggjøre seg det 
andre vraker, det er heller sløserne man skal 
se ned på. 

Jeg har i mange år vært fast «kunde» på 
dynga , og jeg har funnet svært mye som jeg 
ha r tatt i bruk. Mange gode klær har jeg 
funnet: Flere gensere, jakker, bukser, frak
ker, parkas, strømper, skjerf, luer, hatter, 
sko, støvler og gamasjer. Jeg har klær fra 
dynga som jeg har brukt i flere år, og som 
den dag i dag er gode. Videre har jeg funnet 
steikepanner, kjeler, kopper, asjetter, taller
kener og bestikk, alt helt og. fullt hrukbart. 

Tar man det bare med seg hjem og vasker 
det godt, så er det fin sort. Jeg har også 
funnet flere gode filleryer, duker, sengetep
per og gardiner. En gang fant jeg ei vekker
klokke som fortsatt går presis Ellers har jeg 
funnet trestoler , to krakker, to blomster
bord, tre kofferter, hammer, sag, lommelykt, 
ei stor trekiste, f1ere riunmer med glass (til å 
ha bilder i), hjulvisp, vaskebrett, to ryggsek
ker, flere vesker, postkasse, lim, ulltepper og 
mye annet rart. 

Møbler kaster folk mye av. Mange tenker 
i dag mer på utseendet enn på nytten av 
stuemøblementet. Ofte ser jeg folk som leter 
fram gode møbler som de bærer inn i bilene 
sine. Fortrinnsvis blir nok slikt brukt til 
hyttemøblemenl. Gamle ovner går ofte på 
dynga. Jeg vet om folk som daglig bruker 
komfyrer som er kasta på søppelhaugen av 
folk som Cl' gatt til innkjøp av mer moderne 
ting . .A v slike s tore ting er det mye som kan 
tas i bruk med en gang, og mye kan bli fullt 
brukbart hvis man fikser litt på det. Her 
stiller man sterkt hvis man er litt f1ink med 
hendene. 

Delelager for bil og sykkel 

Er det noen som trenger deler, til f.eks. en 
sykkel eller en bil , er søppelhaugen stedet. 

Der finner man nok av deler på a lle slags 
gamle vrak. Malingsslumper kastes det mye 
av. Mange gidder ikke ta vare på bokser med 
en slump igjen. Jeg har funnet slumper på 
opptil en liter i et 3-liters-spann. Slike slum
per tar jeg alltid med meg når jeg finner det. 
De kan ofte komme godt med, f.eks. hvis 
man har laget en krakk eller ei bok hylle, 
eller hva det nå enn måtte være som kan 
trenge et strøk maling. 

Litterære kupp 

.A v og til finner jeg bøker. Som regel 
begrenser bok utvalget seg til mindreverdig 
litteratur med skyting, vold o.l. Men av og til 
kan man gjøre et kupp også på det litterære 
området. Her i sommer fant jeg et parti med 
bøker som var ubetydelig brannskada. Blant 
disse var det en del gode Pax-bøker, 
bokklubb-bøker med forfattere som Falk
berget, Undset og Vesaas, «MiUøkunn
skap», «Litteratur og natur» og praktverk 
som «Norske gardstun» og Ragnar Frislids 
«Fjell i Norge». 

Forretninger og fabrikker sløser også 
voldsomt. Det stilles strenge kvalitetskrav, 
og det skal ikke mye til for at en vare blir 
regna som defekt. Som regel blir varene 

kjørt på dynga framfor å selges på billigsalg, 
og ofte blir de der ødelagt med vilje, brent 
eller overdoset under bevoktning. Som eks
empel kan jeg nevne at jeg en gang fant noen 
pakker med stearinlys som var kasta fra en 
forretning. Det var 10 lys i hver pakke, og 
grunnen til at de ble kasta, var at noen lys i 
hver pakke var knekt. Ved at man kasta det 
på bilen og dumpa det på dynga, ble selvføl
gelig flere lys knust, men jeg plukka allikevel 
ut over 30 lys som var hele og feilfrie. 
(Brenntid pL lys: over 5 timer). Jeg tok også 
med meg de andre lysene, for de var da 
brukba re selv om de var knekt. Strøm har 
jeg selvfølgelig ikke på hytta , så disse lysene 
var ekstra kjærkomne for meg. 

Dette var bare et lite eksempel. Jeg har 
hørt om og sett mye mer, og også grovere 
tilfeller av denne sløservirksomhet, men 
plassen tillater ikke å fortelle om alt dette. 

Store mengder mat havner også på dynga, 
og det i en verden der så mange mennesker 
sulter I Folk er kresne, og forretningene kjø
rer ut god mat i haugevis i stedet for å selge 
det ut til redusert pris. Det dreier seg her om 
f.eks. brød som er en dag eller to gammelt 
eller fruktkasser der noe kan være dårlig 
mens man kan plukke ut gode varer blant 
dem, skjære bort råtne f1ekker, mugg e.l. 
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Der finner man nok av deler på a lle slags 
gamle vrak. Malingsslumper kastes det mye 
av. Mange gidder ikke ta vare på bokser med 
en slump igjen. Jeg har funnet slumper på 
opptil en liter i et 3-liters-spann . Slike slum
per tar jeg alltid med meg nar jeg finner det. 
De kan ofte konu11e god t med, f.e ks. hvis 
man har laget en krakk eller ei bokhylle, 
eller hva det nå enn må tte være som kan 
trenge el strøk ma ling. 

Litterære kupp 

Av og til finner jeg bøker. Som regel 
begrenser bokutva lget seg til mindreverdig 
litteratur med skyting, vold o. l. Men av og til 
kan man gjøre et kupp også på det litterære 
området. Her i sommer fant jeg et parti med 
bøker som var ubetydelig brannskada. Blant 
disse var det en del gode Pax-bøker, 
bokklubb-bøker med fo rfat tere som Falk
berget, Undset og Vesaas, «Miljøkunn
skap», «Littera tur og na tur» og praktverk 
som «Norske gardstun» og Ragnar Frislids 
«Fjell i Norge». 

Forretninger og fabrikker sløser også 
voldsomt. Det stilles strenge kvalitetskrav, 
og det skal ikke mye til for a t en vare blir 
regna som defekt. Som regel blir varene 

kjørt på dynga framfor å selges på billigsalg, 
og ofte blir de der ødelagt med vilje, brent 
eller overdoset under bevoktning. Som eks
empel kan jeg nevne at jeg en gang fa nt noen 
pakker med stea rinlys som var kasta fra en 
for retning. Det var JO lys i hver pakke, og 
grunnen til at de ble kasta, var at noen lys i 
hver pakke var knekt. Ved at man kasta det 
på bilen og dumpa det på dynga, ble selvføl
gelig flere lys knust, men jeg plukka allikevel 
ut over 30 lys som var hele og fe ilfrie. 
(Brenn tid pr. lys: over 5 timer). Jeg tok også 
med meg de andre lysene, for de va r da 
brukbare selv om de var knekt. Strøm har 
jeg selvfølgelig ikke på hytta, så disse lysene 
var ekstra kjærkomne for meg. 

Dette var bare et lite eksempel. Jeg har 
hørl om og sett mye mer, og også grovere 
tilfeller av denne sløservirksomhet, men 
plassen tillater ikke å fortelle om a lt dette. 

Store mengder mat havner også på dynga, 
og det i en verden der så mange mennesker 
sulter! Folk er kresne, og for re tningene kjø
rer ut god ma t i haugevis i stedet for å selge 
det ut til redusert pris. Det dreier seg her om 
f.eks. brød som er en dag eller to gammelt 
eller fruktkasser der noe kan være dårlig 
mens man kan plukke ut gode varer blan t 
dem, skjære bort råtne nekker, mugg e.l. 

Når det gjelder mat, er jeg svært forsiktig 
med hva jeg tar fra dynga. Men ser jeg bilen 
komme fra en forretning, og varene attpåtil 
er godt innpakka, kan jeg trygt ta det. I 
sommer var jeg en del på dynga, og tok med 
meg og spiste Il brød , 10 bananer, 10 toma
ter, 5-6 kg. druer, l kg appelsiner, I kg 
gulrøtter, 100 «Vestlandslefser», 10 «Go
lefsen>, 10 pø lser, 10 liter appelsinjuice og 5 
formkaker. 

Varme fra dynga 
Materialer og ved finner man mye av på 

dynga. Den som har vedovn kan her hente 
mye gratis varme. Det er tr ist at slike store 
energiressurser blir ove rdoset med sand og 
jord og råtner bort blant annet søppel. 

En god del pan tbare flasker er det også å 
finne, og det er jo så godt som rene penger. 
Naturlig nok er det fles t polflasker, da disse 
innbringer lavere panl, samtidig som de kun 
kan pantes på polet. At folk kas ter brus- og 
ølflasker som kan pantes i enhver kiosk og 
kolonialforretning, er helt uforståe lig, men 
det skjer. Jeg tjente kr. 204,80 på nasker ved 
tilfeldige turer innom dynga i ferien . Til 
sammen ble dette 482 nasker av ulike stør
relser og kategorier som jeg berga unna 
«dyngedøden» . 

Når det gjelder Oasker og glass bør pant 
innføres i større utstrekning. Enten det nå er 
syltetøy, pulverkaffe eller sjokoladepålegg, 
så må det gå an å få det over på standard
glass som kunne pantes. Saft bør kjøres over 
på bms- og ø lOasker, og ikke slik som det er 
i dag at hver safttype ha r sin egen nasketype 
som kastes etter bruk . 

Det er også mye annet som forbruke
ren i svært mange tilfeller ik ke kan unngå 
å sløse. Dette gjelder engangsflasker og 
-glass. Et annet eksempel er papir. Det må 
bli organisert innsamling for resirkulering i 
langt større grad enn tilfellet er i da g. For
brukeren må ha god hjelp fra det offentlige, 
men kan også gjøre en del selv. Resirkule
ring og mye annet som har med avfallet vårt 
å gjøre kan jeg ikke utdype nærmere her. 
Dette ha r jeg imidlertid skrevet litt mer om 

i «Avfall og avfallsbehandling» som utkom 
i mai i år. Organisk avfall bør heller ikke 
havne på dynga, men gå tilbake til jo rda 
igjen. 

Det er så uendelig mye som ka n utnyttes 
bedre, mye kan også lages av avfa llsmateria

ler. Hvis man tenker seg om, trenger langt 
færre ting å ha vne i søplekassa . Det burde bli 
et mål at dynga besto av bare total t utnytt
bare artikler, og ikke slik som i da g, a t dynga 
er rene supermarkedet, med den forskjellen 
at man slipper å betale. Dess mer som ble 
utnytta bedre, dess mindre nye artikler 
trengte man å produsere , noe som igjen ville 
føre til at man sparte energi og ressurse r, 
samtidig som det ville bli en reduksjon av 
fOIlJrensninga som følger med produksjo
nen. Dyngene opptar også store a rea ler som 
kunne vært mer positivt utn ytta. 

Jeg har funnet adskillig mer på dynga enn 
det som her er nevnt, og jeg har også sett 
andre som ha r funnet mye ra rt. Sikkert er 
det at her ligger det enomle mengder av 
saker og ting som folk kan nyttiggjøre seg. 
Spennende er det også å rote omkring i håp 
om å gjøre et kupp i sløsersamfunne ts etter
latenskaper. Jeg skammer meg ikke ove r å 
ro te omkring her. Det er det ikke noe ned
verdigende i, snarere tvert imot! .:a 
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·Fuglereservatene 
på Svalbard 

Tekst og fotos Magnar Norderhaug 

Natnrvemarbeidet 

på Svalbard har i de senere år ført til vesent

lige, konkrete resulta ter. Selv om vi fortsatt 

star overfor uløste oppgaver, er de nye na

turverntiltakene viktige framskritt både for 

naturvernet i Norge og for vernet av livsmil

jøet i Arktis i videste forstand . 


I en artikkel (Norsk Natur nr. 3 1973) er 
det redegjort for de tre nasjonalparkene og 
de to store naturreservatene på Svalbard. I 
denne artikkelen skal de 15 fuglereserva te ne 
på øygruppen presenteres. 

Fuglereservatene 

ble opprettet ved kongelig resolusjon av l. 

juni 1973 (samtidig med nasjonalparkene). 

Dette vedtaket markerte sluttføringen av en 

lang forberedelsesprosess som startet allere

de tidlig i I 960-årene. I perioden 1962-70 


omfattet Norsk Polarinstitutts virksomhet 
blant annet kartlegging av mulige fuglereser
vater. Dette arbeidet ble intensivert i 
1968-1970, og førte til utarbeidelsen av rap
porten «Kartlegging og klassifisering av hek
keområder for ærfugl og gjess ved Spitsber
gens vestkyst.» (1971). 

Denne rapporten ble behandlet av «Ar
beidsgruppen for viltstell og naturvern på 
Svalbard» og av Statens Naturvernråd. På 
dette grunnlag utarbeidet så Miljøvernde
partementet 1972/73 ukast til kongelig reso
lusjon som trådte i kraft l . juni 1973. 

Med dette var 15 mindre øyer og øygrup
per sikret som hekkeplasser for ærfugl og 
gjess og andre av Svalbards fuglearter. 

Alle disse reservatene 
ligger langs Spitsbergens vestkyst, fra Sør

kapp i sør og helt opp til nordkysten. Samt
lige reservater, med ett unntak (Kapp Linne) 
består av småøyer og skjær utenfor «fastlan
det». De fleste av dem ligger værhardt til og 
er uten økonomisk interesse (noe som i en 
ikke uvesentlig grad lettet gjennomføringen 
av vernetiltakene) . øyene er gjennomgående 
lave og fl a te (5- 10 m.o.h.) Vegetasjonen 
består av mose, gras og ulike høyarktiske 
planter som finner eksistensbetingelser på 
disse utsatte holmene. 

Flere av dem ronUTler små ferskvanns
dammer, som bl.a. er viktige for gjess. 

Fuglelh'et 
i disse reservatene er svært rikt. De 15 reser
vatene representerer i virkeligheten et prio
ritert utvalg av 66 ulike lokaliteter som ble 
forhåndsundersøkt. M ålsettingen med reser

vatene har ikke vært å prioritere særlig ri ke 
fuglelokaliteter generelt , men å utvelge om
råder som har særlig stor betydning som 
hekkereservater for ærfugl, ringgjess og hvit
kinngjess. (Viktige fuglefjell m.v. er således 
ikke med i denne reservatrekken.) Disse 
artene er i hekketiden ytterst sårbare for 
forstyrre lser og er tildels så redusert i antall 
p.g.a. menneskelig uvett at arbeidet med å 
bygge opp igjen tidligere tiders store stam
mer neppe vi l lykkes om ikke de viktigste 
hekkeplassene får et effektivt vern. Andre 
fuglearter som er typiske for disse reservate
ne er forøvrig smålom, rødnebbterne, po
larsvømmesnipe, fjæreplytt og polarmåke. 

Bestemmelsene 
for reservatene er strenge. Områdene er fre
det mot a lle tekniske inngrep og an legg av 
enhver , lr[ . Ocronering: av S0PI~cl og: ,Ivlidl 
er lorbudt. All dyreliv er totalfrede t. Videre 
er all ferdsel forbudt i hekketiden, 15. mai 
15. august. 

Spesielt ferdselsforbud i hekketiden er vik
tig for fuglelivet. Økende menneskelig tra
fikk i sommerha lvåret kan nå lett fø re til at 
ungeproduksjonen av ærfugl og gjess skades. 
Dette skjer ikke minst ved den kombinerte 
virkningen av menneskelig forstyrrelse på 
hekkeplassene og polarmåkenes lynraske 
eggrøving der ærfugl reir og gåsereir blir 
blottlagt. 

Forvaltningsoppgavene 
nar det gjelder disse reservatene i tiden 
framover er flersidige. Viktig er det na å 
bidra til at reservatene og bestemmelsene for 
disse blir ti lstrekkelig kjent og respektert av 
dem som ferdes på Svalbard. Dernest ma en 
i arene framover følge med i utviklingen av 

Motstående side: Hvitkinngås. Til høyre. 
Ærfuglkoloni i et av Svalbards J5 fuglere

servater. Hensikten med opprettelsen av disse 
reservatene har i første rekke vært cl sikre 
hekkeområder for ærfugl, ringgjess og hvit
kinngjess. 
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, fra Sør

kapp i sør og helt opp til nordkysten. Samt
lige reservater, med ett unntak (Kapp Linne) 
består av småøyer og skjær utenfor «fastlan
det». De fleste av dem ligger værhardt til og 
er uten økonomisk interesse (noe som i en 
ikke uvesentlig grad lettet gjennomføringen 
av vernetiltakene). øyene er gjennomgående 
lave og flate (5-10 m.o.h.) Vegetasjonen 
består av mose, gras og ulike høyarktiske 
planter som rinner eksistensbetingelser på 
disse utsatte holmene. 

Flere av dem rommer små ferskvanns
dammer, som bl.a. er viktige for gjess. 

Fuglelivet 
i disse reservatene er svært rikt. De IS reser
vatene representerer i virkeligheten et prio
ritert utvalg av 66 ulike lokaliteter som ble 
forhåndsundersøkt. Målsettingen med reser

vatene har ikke vært å prioritere særlig rike 
fuglelokaliteter generelt, men å utvelge om
råder som har særlig stor betydning som 
hekkereservater for ærfugl, ringgjess og hvit
kinngjess. (Viktige fuglefjell m.v. er således 
ikke med i denne reservatrekken.) Disse 
a rtene er i hekketiden ytterst sårbare for 
forstyrrelser og er tildels så redusert i antall 
p.g.a. menneskelig uvett at arbeidet med å 
bygge opp igjen tidligere tiders store stam
mer neppe vil lykkes om ikke de viktigste 
hekkeplassene får et effektivt vern. Andre 
fuglearter som er typiske for disse reservate
ne er forøvrig smålom, rødnebbterne, po
larsvørrunesnipe, fjæreplytt og polannåke. 

Bestemmelsene 
for reservatene er strenge. Områdene er fre
det mot alle tekniske inngrep og anlegg av 
enhver :lr!. Deponering :IV s0ppcl og <I vl":iI I 
er lorbudl. Alt dyreliv er totalfredet. Videre 
er all ferdsel forbudt i hekketiden, 15. mai 
15. augus t. 

Spesielt ferdselsforbud i hekketiden er vik
tig for fuglelivet. Økende menneskelig tra
fikk i sommerhalvåret kan nå lett føre til at 
ungeproduksjonen av ærfugl og gjess skades. 
Dette skjer ikke minst ved den kombinerte 
virkningen av menneskelig forstyrrelse på 
hekkeplassene og polarmåkenes lynraske 
eggrøving der ærfuglreir og gåsereir blir 
blottlagt. 

Forvaltningsoppgavene 
når det gjelder disse reservatene i tiden 
framover er llersidige. Viktig er det nå å 
bidra til at reservatene og besterrunelsene for 
disse blir tilstrekkelig kjent og res pek tert av 
dem som ferdes på Svalbard. Dernest må en 
i årene framover følge med i utviklingen av 

Motstående side: Hvitkinngås. Til høyre: 
Ælfuglkoloni i et av Svalbards 15 fuglere

servater. Hensikten med opprettelsen av disse 
reservatene har i første rekke værl å sikre 
hekkeområder for ærfugl, ringgjess og hvil
kinngjess. 

fuglefaunaen i reservatene. Dette er nødven
dig både for å se om en oppnår de tilsiktede 
resultater, og dels for å vurdere hvilke kon
krete tiltak som bør settes i verk i reservate
ne. Et spesielt og vanskelig problem er i 
denne sanunenheng problemet med polar
måkenes beskatning av ærfugl og gjess. 
Blant annet på gillnn av økende avfalls
mengder på Svalbard i de senere år synes 
polannåkebestanden å ha økt. Lokalt øver 

den idag et uforholdsmessig stort beskat
ningspress på utsatte og reduserte bestander 
av ærfugl og ringgjess. 

Selv om disse fuglereservatene nå er opp
rettet, er således ikke alle problemer løst. 
Den langsiktige forvaltningen av slike områ
der er like viktig. Men grunnlaget er nå lagt 
for å bøte på endel av den skaden som 
menneskelig uforstand gjennom århundre
der har forårsaket langs Svalbards kyster. Ø1 
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Atomkraftverk 
- hasardspill medFe1171 iden 

P resident Ford fikk varen 1975 en henstilling om å revurdere forslaget om å intensivere 
utviklingen av kjernekraftverk i USA. Henstillingen, som er undertegnet av Ralph 

Nader og en gruppe amerikanske vitenska psmenn , er i sin helhet gjengitt nedenfor. 

Til President Ford. 

Vi har bitt merke i Admi nistrasjonens uttal

elser om den plass kjernekraftverk vil få i 

landets fremtidige energiforsyning. Det er 

va rt ansvar - fordi vi alle kjenner ti l de 

problemer som er knyttet til kjernekraft

teknologien - å gjøre Dem oppmerksom pa 

vå re synspunkter. 


Meget vesentlige og helt spesielle risikoer 
er knyttet til de enolme mengder av radioak
tivt materiale som uunngåelig vil bli produ
se rt ved full om legging til kjernekraft. Ut
slipp ved ulykker av selv små partikler fra et 
av de mange radioaktive og uhyre farlige 
stoffene, vil kunne få grusomme og langva
rige følger for mennesket og dets miljø. Slike 
ulykker kan skje i selve reaktoren, under 
transporten av brukt brenstoff til gjenvin
ningsanleggene, og der et hvilket som helst 
lagringssted for rad ioaktivt avfall er eller blir 
etablert . FordI nedbrytningen av de radioak
ti ve stoffene tar så lang tid , vil vå re barn og 
barnebarn i generasjoner fremover stå over
for de farer nåtidens kjernekraftverk ska per 
i [olm av radioaktivt avfall. 

Det er videre klart at striden om kjerne
kraft ikke bare dreier seg om tekniske spørs
mål, men i høyeste grad spørsmål som vedrø
rer hele vår t samfunn . Selv om det rent 
teoretisk skulle være mulig å konstruere et 
sik kert kjernekraftverk, vi l dette neppe la seg 
gjennomføre i praksis - fordi det ofte renon
seres på kravene til sikkerhet under utbyg
gingen, vedlikeho ldet eller driften av kjerne
kraftverket. De institusjoner som står som 
eiere av et kjernekraftverk bedyrer kraftver
kenes sikkerhet. Men det finnes ingen ga ra nti 
I'o r dette, tvert imot får vi flere og flere bevis 
på at profitt-orienterte foretagender priorite
r·c r egeninteresser fremfor offentlig sikkerhet. 

Vi er videre særlig engstelige for en massiv 
forserin g av kjernekra ftutbyggingen fordi 
denne kan forverre dagens tendens til å over
se nødvendige sik kerhetsforskrifter. Allerede 
nå - med den korte erfaring vi har når det 
gje lder kommersiell drift av kjernekraftverk 
i USA, viser det seg at det legges større vekt 
på å kunne bygge ut kjernekraftverk i høyt 
tempo enn å bygge dem sikre. 

Engang var begeistringen for kjernekraft
verk stor blant vitenskapsmenn, og man 
mente at kjernekraft ville bety en verd ifull ny 
energikilde for menneskeheten . Denne tidli
ge re opt imisme e r jevnt over utvisket ette r
som problemer knyttet til risikoen for kata
strofale ulykker, langsiktig lagring av avfa ll 
og de helt spesielle farer som pluton ium 
representerer, praktisk talt er fu llt ut aner
kjent. 

Det er også kla rt at tidligere kjernekraft
forkjempere ikke ville erkjenne de praktiske 
problemer som sto i ve ien for en sikker 
gjennomføring av deres ideer. Det man SLO 

overfor var en teknologisk elites faglige hov
mod. De nektet å innse at et system ska pt av 
førsteklasses vitenskapsmenn lett kunne ska
pe a lvorlige problemer for samfunnet om det 
ble underlagt enkel te selskapers normale 
drift. 

Vi ber Dem derfor personlig å se tte Dem 
inn i konsekvensene av å gjøre seg avhengig 
av kjernekraft, og å revudere, på basis aven 
grundig ana lyse, Administrasjonens forslag 
om ytterligere utbygging av kjernekraftverk. 

Ralph Nader, Hannes Alfven, Barry Com
maner, John T. Edsal/, Henry W. Kendall, 
Linus Pauling, Harold C. Urey, George Wald, 
James D. Watson. 

latur- ~ 
kalenderen 
1978 
går unna på løpende bånd. Men vi har 

fremdeles en til deg også. 

Og vi er like glade (minst) over å selge den 

som du vil bli for å få den - eller for å 

gi den bort. 

NaturkaJenderen 1976 koster kr. 28,- . 

Bruk gjerne bestillingskupongen på nes te 

siste side. 

Maken til bjørn 
får du ingen andre steder - bare i 
Naturvernforbundet. Den måler sine 
2 1 cm fra snute til halestump og veier 
gode halvannen kilo . Eivind Stmksnes 
har laget den - i terrakotta - og den er 
din for 300 kroner, 

o
NNAIK 

MEDLE 


NORGES NATURVERNFORB 
er en landsomfattende, ideell organisasjon med 
av 18 kretsforeninger fra Agder til Finnmark, de f 
et fylke som arbeidsområde, og dessuten av 
organisasjonen «Natur og Ungdom». Medie 
forbundet er automatisk medlem også av den kre 
hun/han geografisk sogner til. 

NORGES NATURVERNFORB 
har som formål å vekke forståelse hos almenhet o 
heter for nødvendigheten av vern om landets 
fremsynt disponering av naturressursene. 

NORGES NATURVERNFORB 
baserer sitt arbeid på økologiske prinsipper og g 
• 	 å hindre rovdrift på naturressurser og skadevi 

forbindelse med forurensninger og naturinngre 

• 	 at all ressursutnyttelse må baseres på utholde 
gjenvinningsprinsippet 

• 	 at balanse mellom folketall og tilgjengelige 
tilstrebes 

• 	 at naturens estetiske, rekreative og vitenskapeli 
vernes, og at naturområder, kulturlandskap, 
komster og arter av vekster og dyr sikres, 

NORGES NATURVERNFORB 
utgir bl. a. tidsskriftet «NORSK NATUR», som 
seks ganger årlig, og publikasjonsserien ~nn ; sor 
førlig behandler spesielle temaer innen natur- og rr 
Arskontingent for personlige medlemmer er kr. 40 

tidsskrift . 
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lator ~ 
kalenderen 
1978 
gå r unna på løpende bånd . Men vi har 

fremdeles en til deg også. 

Og vi er like glade (minst) over å selge de n 

som du vi l bli fo r å få den - eller for å 

gi den bort. 

Na turkalenderen 1976 koster kr . 28 ,- . 

Bruk gjeme bestillingskupongen på neste 

siste side. 

Maken til bjørn 
få r du ingen andre steder - bare i 
Naturvernfo rbundet. Den må ler sine 
21 cm fra snute til halestump og veier 
gode ha lvannen kilo. Ei vind Struksnes 
har laget den - i terrakotta - og den er 
din fo r 300 kroner. 

A 
o 

IKKE 
MEDLEM? 

NORGES NATURVERNFORBUND 
er en landsomfattende, ideell organisasjon med tilslutning 
av 18 kretsforeninger fra Agder til Finnmark, de fleste med 
et fylke som arbeidsområde, og dessuten av ungdoms
organisasjonen «Natur og Ungdom». Medlemmer av 
forbundet er automatisk medlem også av den kretsforening 
hun/ han geografisk sogner til. 

NORGES NATURVERNFORBUND 
har som formål å vekke forståelse hos almenhet og myndig
heter for nødvendigheten av vern om landets natur og 
fremsynt disponering av naturressursene. 

NORGES NATURVERNFORBUND 
baserer sitt arbeid på økologiske prinsipper og går inn for 
• 	 å hindre rovdrift på naturressurser og skadevirkninger i 

forbindelse med forurensninger og naturinngrep 

• 	 at all ressursutnyttelse må baseres på utholdenhets - og 
gjenvinningsprinsippet 

• 	 at balanse mellom folketall og tilgjengelige ressurser 
tilstrebes 

• 	 at naturens estetiske, rekreative og vitenskapelige verdier 
vernes, og at naturområder, kulturlandskap, naturfore 
komster og arter av vekster og dyr sikres. 

NORGES NATURVERNFORBUND 
utgir bl. a. tidsskriftet «NORSK NATUR», som utkommer 
seks ganger årlig, og publikasjonsseriennn, som mer ut 
førlig behandler spesielle temaer innen natur- og miljøvernet. 
Arskont ingent for personlige medlemme r er kr. 40,- , inklusiv 
tidssk rift . 

I 	DAG 
har Norges Naturvernforbund 

30000 MEDLEMMER 
Det er et stort tall som er 

ALTFOR LITE 
Riktig nok mener vi at det er 

GRENSER FOR VEKST 
(og at grensen snart er nådd) 
Men Norges Naturvernforbund 

MÅ VOKSE 
- fordi økt innsats for vern om natur, miljø og 
ressurser er tvingende nødvendig i dag, 

Norges Naturvernforbund 

MÅ BLI STØRRE 
- fordi høyt medlemstall gir oss økt slagkraft 

som opinionsskapende organisasjon - mot 

grenseløs vekst, sløsing og rovdrift . 


Husk at selv passivt medlemsskap er en aktiv 

naturverninnsats. 

Men glem ikke at innsatsen blir enda større om 

du også verver andre og deltar i vervekon

kurransen som vi presenterer her. 




A VER NE NATU REN 
ER A V ERNE V ART 
EGET MILJØ 

Norges Naturvernforbund vil verne naturen 
ø luften vi puster i 
ø vannet som er en forutsetning for liv 
ø jorden som vi alle lever av 

Norges Naturvernforbund vil at 
ø grenda eller gaten der du bor 
ø byen eller bygda der du hører hjemme 
ø hele kloden, som er den eneste vi har, skal gi 

levelige kår for mennesker - inn i en fjern fremtid . 

Dette er vi for. Derfor er vi bl.a. mot 
ø sløsing med energi og ressurser 
ø forurensninger som kan redusere naturens 

produksjonsevne 
ø inngrep som gir utbytte i dag, men skaper van 

trivsel i nærmiljø og natur i morgen. 

STAR DU pA VAR SIDE? 
DA TREN GER VI DEG 
SOM M EDLEMI 

VERV OG VINN 
- premier til alle! 

Men bare en får «No rges Dyr» 

Alle som vil delta aktivt i årets medlemsverving og 
som benytter seg av kort A (<<Jeg har vervet disse 
medlemmene»), er ' med i konkurransen om disse ti 
hovedpremiene : 
1. 	«Norges Dyr». Seksbindsverket om vårt lands 

fauna. J. W. Cappelens Forlag,. 
2. «Fossestryk». Fargelitografi av Reidar Fritzvold . 
3. 	«Fru Pigalopp». Den naturvennlige fruen i tusen 

dørshuset kjent fra barne-TV. Original farge
tegning av Vivian Zahl Olsen. 

4. To seilskutebilder. Fargereproduksjoner etter origi
naler i Bergens Sjøfartsmuseums skutegalleri . 
J . M . Stenersens Forlag. 

5. og 6. Som 4. 
7. Bokpakke inneholdende Olaf 	Heitkøtter: «Rein

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

8. 9. og 10. Som 7. 

Den som verver flest nye medlemmer i løpet av 1975, 
fram til 1. desember, sikrer seg hovedpremie nr. 1. 
Den verver som oppnår det nest beste resultat får 
hovedpremie nr. 2 osv. 
Ververne må sende inn oppgave over nye medlemmer 
etter hvert som de verves. Forbundets sekretariat vil 
registrere alle ververe og føre oppgave over hvor 
mange medlemmer den enkelte deltaker til enhver 
tid har vervet. 
1. desember er altså den magiske dato. Det antall 
medlemmer du har vervet inntil da avgjør hvilken 
premie du får. Men ikke alle kan nå toppen. Derfor 
kan det være godt å vite at alle ververe vinner, selv 
om resultatet bare blir ett medlem ! Og de som 
verver flere, får sin ekstrapremie hver gang de sender 
inn liste over nyvervede. Dette er ekstrapremiene: 
1 nytt medlem : Forbundets sølvnål 
2 nye medlemmer : Forbundets gullnål 
3 nye medlemmer : Plakat «Perleugle» 
4 nye medlemmer : Plakat «Perleugle» og «Rådyr» 
5 nye medlemmer: Plakat «Perleugle», «Rådyr» og 
«Svalestjert». 
1O nye medlemmer : Naturvernugla i keramikk. 
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JEG HAR VERVET DISSE 
MEDLEMMENE 

,1 	 De nyvervede medlemmenes navn og nøyaktige c 
(postnummer!) skrives med blokkskrift eller skriverr 
Kontingenten innkasseres og sendes samlet til Norges: 
vernforbund . Portoutgifter tas av den innkasserte kontif 
De nyvervede medlemmer får straks tilsendt materie 
opplysninger om forbundet. MEDLEMSKAPET GJE 
FOR 1976 (og gjenværende del av 1975) 
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PRØV Å VERVE DISSE 
er teksten på det andre svarkortet. Dette kan brukes av dem 
som vil gjøre forbundet en tjeneste, men som kvier seg for å 
gå til direkte verving. På dette kortet fører man opp navn og 
adresse på venner og kjente som kan tenkes å ville bli medlem. 
Disse vil så få tilsendt prøveeksemplar av tidsskriftet og annet 
materiell fra forbundet. 



i 

Nedenståe nde pe rsoner er interesse rt i naturvern, og kan tenkes 
å ville bli medle mmer av forbundet : 

Navn : 

Adresse : 

Poststed : 

Navn : 

Adresse : 

Poststed : 

Navn: 

Adresse: 

Poststed: 

Navn: . 

Adresse: 

Poststed: 

Navn: 

Adresse: 

Poststed : 

Navn: 

Adresse : 

Poststed : 

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

Jeg har vervet følgende nye medlemmer. Arskontingent for 
1976 ( + gje nvæ re nde de l av 1975) kr. 40,- pr. medle m, til s. 
kr. se nd es over Postgiro 94 60 
Bankgiro 6001 -05 -70835 

Navn : 


Adresse : 


Poststed : 


Navn: 


Adresse: 


Poststed : 


Navn: 


Adresse : 


Poststed : 


Navn : 


Adresse : 


Poststed : 


Navn : 


Adresse : 


Poststed : 


Navn : 


Adresse : 


Poststed: .. , . .. . . . . . 


DU KAN ALTSÅ VELGE MELLOM TO FREMGANGSMÅTER I VERVEKAMPANJEN 
SOM PASSER FOR DEG (Men husk at bare direkte verving gir premie !). 

VELG DEN 


HUSK KONTINGENTSATSENE : 
Arskontingent for personlige med lemmer kr. 40, 
Livsvarig medlemskap k r. 800,- (inkl. tidsskrift). 
Familiemedlemsskap (hovedmedlems ektefelle eller 
hjemmeværende barn under 25 å r) kr. 10,- . 

Årskontingent for orga nisasjo ner , bedrifter o . I. minimum 

bø r være minst kr. 400,-. 

Medlem av forbundet er a utoma tisk medlem av den krets

forening vedkommende geogra fisk sogner til. 


NYTT 
FRA NATUR 
OG UNGDOM 

Natur og Un gdom kjem til il satsa sterkt pil 
studie- og o rganisasjonsarbeid denne haus
ten. F le ire viktige seminar er planlagde, og 
arbeidet med studiemateriell er i full gong. 
T il no er det utarbeidd to studiesirklar, om 
energ i og om økolor;i, som me berrc vcnt:1 P:I 

at ska l verta godkjente. Ann:1 llldl C' 1"1l11 eT 

også laga . 

Sur nedbør 
Su r nedbør kan stå som stikko rd fo r eit 
viktig arbeidsfe lt fo r NU i tida framover. 
Arbeidet med å infonnera om kva skade
verknade r den sure nedbø ren forå rsaka r, vil 
vonlegvis på lengre sikt fø ra til nedgang i 
utsleppet av svovelsyre frå industrie n. 

«D e t regner svovelsyre» stod de t på lø pe
se tla ne na turvemungdom frå he ile Europa 
delte ut under NU-aksjo nen mot sur nedbø r 
i H amburg (sjå No rsk Natur nr. 4) denne 
somma ren . M en svovel regnet slutta ikkje 
med det, og heller ikkje arbeidet vå rt. I tida 
framover skal m e fy lgja opp denne aksjonen 
med å arrangera eit seminar om sur nedbør, 
dette skal vera i Arendal i midten av okto
ber. Her vil a rbeidet vidare verta diskutert, 
ko rleis aksjo nen best kan fylgjast opp, kva 
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har vervet følgende nye medlemmer. Årskontingent for 
(+ gjenværende del av 1975) kr. 40,- pr. medlem, tlls . 

.. sendes over Postgiro 94 60 
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R I VERVEKAMPANJEN - VELG DEN 
remie!). 

gent for organisasjoner, bedrifter o. I. minimum 
inst kr. 400,-. 
forbundet er automatisk medlem av den krets

edkommende geografisk sogner til. 

NYTT 
FRA NATUR 

OG UNGDOM 


Natur og Ungdom kjem til il satsa sterkt pa 
studie- og organisasjonsarbeid denne haus
ten. Fleire vik tige seminar er planlagde, og 
arbeidet med studiemateriell er i full gong. 
Til no er det utarbeidd to studiesirklar, om 
energi og om økologi, som me berre \'en Ll prl 
at skal verta godkjente. Ann,l Ill,llc'rlc·1I l'I" 

også laga. 

Sur nedbør 
Sur nedbø r kan stå som stikkord for eit 
viktig a rbeidsfelt for NU i tida framover. 
Arbeidet med å informera om kva skade
verknader den sure nedbøren forårsakar, vi l 
vonlegvis på lengre sikt føra til nedgang i 
utsleppet av svovelsyre frå industrien. 

«Det regner svovelsyre» stod det på løpe
setlane naturvemungdom frå heile Europa 
delte ut under NU-aksjonen mot sur nedbør 
i Hamburg (sjå Norsk Natur nr. 4) denne 
sommaren . Men svovelregnet slutta ikkje 
med det, og he ller ikkje arbeidet vårt. l tida 
framover skal me fylgja opp denne aksjonen 
med å arrangera eit seminar om sur nedbør, 
dette skal vera i Arendal i midten av okto
ber. Her vil arbeidet vidare verta diskutert, 
korleis aksjonen best kan fylgjast opp, kva 

som vidare bør gjemst og like eins korleis me 
best kan utnytta den situasjonen me oppnåd
de m.a. gjennom Hamburg-aksjonen, nem
leg at folk flest her i landet er vortne klar 
over a t problemet eksisterer. 

Miljøverndepartementet v/miljøvernmi
nisteren vil verta innbedne til seminaret, som 
Torgeir Anda, leiar for aksjonen i Hamburg, 
er ansvar leg for. 

Organisas.jonsseminar 
Natur og Ungdom har eksistert i mange år 
no, men me er like fullt ein organisasjon på 
barnestadiet. Det har lenge vore ynksje om 
ei t organisasjonsseminar, og endeleg har det 
gått i orden. Seminaret er viktig på mange 
måtar, både for å styrkja den einskilde lokal
foreningen og organisasjonen som heilskap. 

Seminaret vert på Gjøvik i tida 7.-12. 
november. 

Emna for seminaret er i korte trekk: in
struksjon, leiarskap, foren ingsdrift - herun
der innoverretta og utoverretta verksemd-, 
aksjonar og sjølvsagt aktuelt naturvern. Dei 
fleste av foredragshaldarane er erfarne NU
medlemmer som har drive med dette arbei
det i mange år, men me har og fått med oss 
folk utanfor organisasjonen . 

Me har store forventin gar til dette semi
naret, og har god tru på at det vi l gje resultat 
som vil syna seg i praktisk naturvernarbeid. 

Saman med organisasjonshandboka vår 
som no er ferdig, vil dette seminaret vera ei 
styrking på det organisasjonsmessige områ
det. 

Sjølberging 

Sjølv om leiartrening og instruksjon er vik

tig, så inneber ikkje dette at NU ikkje også 
driv med meir <~ordnære», men likeså ak
tuelle og viktige saker. Eit av a rbeidsområda 
våre denne hausten, går ganske uhøgtidleg 
under namnet «treenigheten vår», eller retta
re sjølvberging, ernæring og jordvern. 

Når NU tek opp desse sakene er det ei 
naturleg fylgje av den politikken me går inn 
for, nem leg ein politikk som set økologisk 
tenkjing over i handling. Reint konkret in

neber dette vern av ressursar, av dyrka og 
dyrkbar mark, rett ernæringspolitikk osv. 
Kort sagt krev denne politikken at me satsar 
på mest mogeleg sjølvberga lokalsamfunn. 

l samband med utforminga av denne poli
tikken har NU utarbeidt eit temahefte om 
sjølvberging. Heftet er meint som infonna
sjon for dei medlemmene som kjenner seg 
usikre på dette om rådet, og er eit uttrykk for 
NU's standpunkt. Også om dette temaet vil 
det verta arrangert sem inar, og fleire loka l
foreningar er a lt i fu ll gong med planleggin
gane av kursa. 

Arbeidet med jordvern og motstand mot 
jordøyding er ikkje eit nytt område for NU , 
fleire lokalforeningar har lenge drive aktivt 
her. Eit godt eksempel er Jæren NU som i 
haust, saman med fleire andre organisasjo
nar, arrangerte e it møte om jordvern, der 
representantar frå fleire politiska parti la 
fram synspunkta sine på jordvern i dei tre 
jærkommunane Klepp, Time og Hå. 

Ellers så kan også Asker NU nemnast, dei 
har denne sommaren drive eit jorddyrkings
prosjekt, dvs. teke i bruk unytta jord, der dei 
sjølve har dyrka poteter og grønsaker. Mes
tede len av jorda overlot dei til blokkbebua
rane omkring som fekk eit fint høve til å ha 
eigen kjøkkenhage. 

Våtmarker 
Når det gjeld feltbiologien så er våtmarker 
framleis det viktigaste arbeidsfeltet. Heller 
ikke dette er ei t nytt eller ukjendt område, 
som døme kan nemnast at Tønsberg NU har 
arbeidt med nettopp dette, stikkordet her er 
Presterødkilen. Fleire andre lokalforeningar 
er også opptekIle av våtmarksarbeidet. 

På sentra lt plan dreiar arbeidet seg her om 
oversetjing av ei aksjonsbok om våtmarker 
som lYF har uta rbeidt. Frå våren av kjem 
NU til å gå sterkare inn for dette. 

Trass i a t aktivi teten i NU er på topp, har 
me store økonomiske vanskar, og må berre 
seia oss leia for at det diverre er heilt naud
synt å sløyfa eit nummer av Skog og M ark 
dette året , slik at medlemmene våre berre vil 
få eit nummer til før nyttår. a 
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No om dagane er vi vitne til ein heftig 
debatt. Stortinget har gjort vedtak. 

Kyrkja sine menn reiser bust. Skal religionen 
vera overordna politikken eller politlkken 
religionen? Det synes å gå mot skjerpa klima 
i spursmål om tru og livssyn. Abortdebatten 
har vori innleiar. 

Naturvern eller miljøverndebatten har 
også fått eit preg av totalvurdering. Skal 
samfunnet styrast etter dei økologiske 
grunnlovene, eller etter dei økonomiske? 
Dei fremste på økoskansene set seg jamvel 
inn i ulike religionar og trusmønster for å 
finne grunndrag til eit livssyn som ser all 
naturen i samanheng. Både buddhismen og 

norrøn mytologi vert studert ut frå denne 
synsstaden. 

Den såkalla vitenskaplege objektiviteten 
er ikkje heilt ut gangbart standpunkt lenger. 
Vi står andsynes grunnleggjande verdival. 

Det er eit godt norsk uttrykk som heiter å 
tenkje etter. Eit atterblikk under ljos av 
tankjen kan finne så mangt du Id i hendingar 
som var. 

Det er ein merkjeleg ting ved inngangen til 
den tekniske tidsalderen at vi tok til å lage 
muse. Ikkje berre kunst, men alt som høyrde 
våre fedres livsform til , vert sette bak tykke 
murar, som om desse halvmorkne kvardags
tinga er dyre skattar. Vi hengde glade sålau-

Landbruk 
livsrøkt 
eller forbruk 
av 
livsgrunnlag? 

AV 
JON GODAL 

pen, arden, sigden, seglet og geitskinnstak
ken i si tid på gamleloftet. Livet vart lettar 
når maskinene kunne gjera arbeidet. Men no 
tildags vert folk elleville når dei kan finne att 
ei ryngje, ein rokk eller eit bogatre til å pynte 
stoga si med. Ein hunger liksom, etter det 
gamle. Samstundes gjer vi stendigt nye freist
nader på å gøyme bort det som høyrer vår 
eiga tid til Fjernsynet i eit gamalt skåp. 
Hytta bak skogholdt, med torvtak og utan 
flaggstong. Demningar får form og vegeta
sjon som om det var isen og ikkje ingeniøra
ne som hadde stelt dei til. Bilvegen med 
isådde skjeringar. 

Er vi redde oss sjølve? 
Er musea våre det systematiserte uttrykket 

for trongen til ein ariadnetråd ut av den 
labyrinten samtida byggjer opp rundt oss? 
Er det dei kvite steinane vi kan fylgje heim a tt 
frå vilska? 

Når ein har gått vill er det oftast lurt å 
finne tilbake til den staden ein var på når 
vinglinga tok til Ei slik vendsnuing er ikkje 
alltid uttrykk for romantisk paradislengt el
ler nostalgi som ein gjerne vil kalle det i dag. 
Ein er ikkje bakstreversk fordi om ein vil 
attende til den staden der ein på nytt kan 
velje ein med veten kurs. 

Naturvemtanken spring fram på same 
måte som musea våre. Alt i 1872 såg ameri
kanarane kva lei det bar med «det nye 
landet.» Yellowstone Nasjonalpark vart 
oppretta det året. Seinare har land etter land 
fylgd opp. Vi er nettopp inne i ei periode 
med ei storstila freding av naturdokument 
typiske for naturtilstanden før den tekniske 
revolusjonen. 

Vi er tydeleg redde for å misse noko 
vesentleg og startar vandringa ut av tekno
labyrinten med å seta dei mest symbolkraf
tige naturovringane innafor fredningsgjer
det. Sjølve ordet nasjonalpark hevjar dei til 
ein slags høgstatusområde. 

I den norrøne kulturkrinsen har alltid 
treet hatt ein sentral plass. Kva er det for ein 
gard som ikkje har tuntre. Treet gjev ætte
kjensle. Vi er som greiner på slektstomnen. 
I gudeheimen var det aski Yggdrasil som bar 
livsformene. Soleis er det vel ikkje eit tilfelle 
at naturvernet i Norge kom tidleg ut med å 
frede store og vakre tre. Vi har ca. 200 
einskildtre og lunna r som er freda. Er det 
lengt etter stabilitet og tryggleik? 

Vi lagar nasjonalparkar i Rondane, Har
dangervidda, Børgefjell, Finnmarksvidda, 
Dovre. Her talar liksom Mor Norge siu 
reinaste språk til oss. Dovrefjell og grunnlov 
er liksom to sider av saka. Landskapsvern vil 
vi ha på Veøy, i Femundsmarka, Møsvass
tangen og i fleire stauls- og gamaldagse 
gardsgrender. Her tykkjer vi at nordmenn 
før oss har stukkji sting i naturveven på ein 
harmonisk og interessant måte. 

K va er det i grunnen vi held på med her? 

Skal MOI 
ho ikkje : 
produksj, 
synte kar 
harmoni~ 

Det Ii~ 
medvitne 
kalla har 
Då er del 
Antikvite 
kanskje s 

No kal 
uttrykk f( 
gangstida 
jet fram 
viss på li 
Sosialpol 
som alko 
no vel ik 
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Nei, e~ 
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leggjande 
omgjev c 
teknororr 
ei kriseti( 

Då vil 
haldning~ 

av. Ikkje 
noreg anl 
men av ( 
tidlegare 
til nytte i 
våre. Må 
til å utn) 
landet vå 
Hegd fra 
du har la: 
ein heil ~ 

på alumi 
dre klod 
forbruk 
nye gras 

Person 
ein slik 
leiting ett 
dei har n 
til å leite 

148 



:rå denne 

:ktiviteten 
kt lenger. 
erdival. 
TI heiter å 
r ljo!> av 
:lendingar 

gangen til 
til å lage 

m høyrde 
Jak tykke 
kvardags
ide sålau-

Landbruk 
livsrøkt 
eller forbruk 
av 
livsgrunnlag? 

AV 
JON GODAL 

pen, arden, sigden, seglet og geitskinnstak
ken i si tid på gamleloftet. Livet vart lettar 
når maskinene kunne gjera arbeidet. Men no 
tildags vert folk elleville når dei kan finne att 
ei ryngje, ein rokk eller eit bogatre til å pynte 
stoga si med. Ein hunger liksom, etter det 
gamle. Samstundes gjer vi stendigt nye freist
nader på å gøyme bort det som høyrer vår 
eiga tid til. Fjernsynet i eit gamalt skåp. 
Hytta bak skogholdt, med torvtak og utan 
flaggstong. Demningar får form og vegeta
sjon som om det var isen og ikkje ingeniøra
ne som hadde stelt dei til. Bilvegen med 
isådde skjeringar. 

Er vi redde oss sjølve? 
Er musea våre det systematiserte uttrykket 

for trongen til ein ariadnetråd ut av den 
labyrinten samtida byggjer opp rundt oss? 
Er det dei kvite steinane vi kan fylgje heimatt 
frå vilska? 

Når ein har gått vill er det oftast lurt å 
fin ne tilbake til den staden ein var på når 
vinglinga tok til. Ei slik vendsnuing er ikkje 
alltid uttrykk for romantisk paradislengt el
ler nostalgi som ein gjeme vil kalle det i dag. 
Ein er ikkje bakstreversk fordi om ein vil 
a ttende til den staden der ein på nytt kan 
velje ein medveten kurs. 

Naturvemtanken spring fram på same 
måte som musea våre. Alt i 1872 såg ameri
kanarane kva lei det bar med «det nye 
landet.» Yellowstone Nasjonalpark vart 
oppretta det året. Seinare ha r land etter land 
fylgd opp. Vi er nettopp inne i ei periode 
med ei storstila freding av naturdokument 
typiske for naturtilstanden før den tekniske 
revolusjonen. 

Vi er tydeleg redde for å misse noko 
vesentleg og startar vandringa ut av tekno
labyrinten med å seta dei mest symbolkraf
tige naturovringane innafor fredningsgjer
det. Sjølve ordet nasjonalpark hevja r dei til 
ein slags høgstatusområde. 

I den norrøne kulturkrinsen har alltid 
treet hatt ein sentral plass. Kva er det for ein 
ga rd som ikkje har tuntre. Treet gjev ætte
kjensle. Vi er som greiner på slektstomnen. 
I gudeheimen var det aski Yggdrasil som bar 
livsformene. Soleis er det vel ikkje eit tilfelle 
at naturvernet i Norge kom tidleg ut med å 
frede store og vakre tre. Vi har ca. 200 
einskildtre og lunnar som er freda. Er det 
lengt etter stabilitet og tryggleik ? 

Vi lagar nasjonalparkar i Rondane, H ar
dangervidda, BørgeGeIl , Finnmarksvidda, 
Dovre. Her talar liksom Mor Norge sitt 
reinaste språk til oss. DovreGeIl og grunnlov 
er liksom to sider av saka. Landskapsvern vil 
vi ha på Veøy, i Femundsmarka, M øsvass
tangen og i fleire stauls- og gamaldagse 
gardsgrender. Her tykkjer vi at nordmenn 
før oss har stukkji sting i naturveven på ein 
hannonisk og interessant måte. 

Kva er del i grunnen vi heId på med her? 

Skal M or Noreg inn på gamleheimen for a t 
ho ikkje skal stå i vegen for eit meir oppjaga 
produksjonsliv enn det slike logne og lang
synte kan vera med på? Er det ikkje lenger 
harmonisk nok landet? 

Det ligg eit konfliktstoff her. Vi er fullt 
medvitne at livsforma vår ikkje kan verta 
kalla harmonisk. Utrygge på botn liksom. 
Då er det godt å ha noko å kjenne seg att i. 
Antikvitetar og natursymbol. Fyrlykter 
kanskje som visar veg i vilska. 

No kan ei slik frykt vera blind. Berre eit 
uttrykk for ei kortvarig misstilpassing i over
gangstida. Snart står det moderne mennesk
jet fram likeså trygt og hannoniskt, likeså 
viss på liv og lagnad som fedrene var det. 
Sosialpo litikk og omse tning for døyver 
som alkohol, hasj is og nervetablettar tydar 
no vel ikkje på at e it slikt vendepunkt har 
meldt seg over horisonten. 

Nei, eg vil bestemt hevde at både kultur
og naturmusea våre er oppretta i ein grunn
leggjande misstillit til den kulturfoilli vi 
omgjev oss med. Alle anar liksom at den 
teknoromantiske epoken vil verta avløyst av 
ei krisetid. 

D å vil fedrenes livsform, teknologi og 
haldningsmønster vera ein skatt vi kan ause 
av. lilje av di vi kan opprette eit bygde
noreg anno 1790 eller 1930 ettersom ein vi l, 
men av di det enonne kunnskapshavet dei 
tidlegare livsfonner bygde på, kan koma oss 
til nytte i utstikking av ein ny veg for borna 
våre . Måtehald, kroppsbruk i arbeid, evna 
til å utnytte praktisk talt alle slag vokstrar 
landet vårt byd på, allsidighet, med-ansvar. 
Hegd fra lokkja (rasjoner like mykje som om 
du har lageret fullt), sa dei i Meldal. Det ligg 
ein heil kulturform i ein slik setning. Brus 
på aluminiumsboks høyrer til på den an
dre kloden. Der veks radien i takt med 
forbruk og folketal. Ein herleg stad. Alltid 
nye grassletter og o ljekjelder å gå laus på. 

Personleg har eg den faste trua at det er 
ein slik veksande klode romfararane er på 
leiting etter. Dei finn han vel, men neppe før 
dei har nytta all energien som finst på jorda 
til å leite . 

Naturvernet har for lenge sidan gått vida
re enn dette syrnbolvernet som nokre vil 
kalle romantikk. Andre vi l kalle det visjonar 
og idear til ei ny grunnhaldning for tilhøvet 
mellom mennesket og medskapningen . Enno 
Iyt desse grunnst.raumane få vekse seg sterke 
i oss, jamvel om vi i fleire år har vo ri inne i 
ei meir praktisk og handlingsretta fase. 

Det er ikkje berre haldnin ga til livet 
som er truga i dag. Sjølve g ru n n I age t for 
liver det. M ange livsformer stå r i fare for å 
verta gravlagde for godt av vår generasjon. 
Ved at naturvernet no har vorti praktisk i 
høve til dagleglivet har vi fått eit nytt ord. 
Mi lj ø ve r n. Menneskje Iyt verne om sin 
egen omgjevnad. Vi kan ikkje slå hol i 
veggen og samtstundes vente at huset skal 
verta tett og varmt. 

Ordet naturvern har vorti hengande 
ved det vekkjande symbolvernet. I lov om 
Naturvern er det serleg områdevernet som 
har fått ein brei plass. Reglar for oppretting 
av nasjonalparkar, landskapsvern område, 
naturreservat og natunninne. Tenk det. Na
tur MINNE. «Til minne om natur». Dei 
store praktiske oppgåvene med å reingjera 
det ureine vatnet og den grågu le lufta, å 
hindre byane i å symje ut over matfatet av 
dyrkajord, å planleggje samfunnet slik at det 
vert leve legt. Det kallar vi miljøvern. Vi talar 
også om ressursproblem . Vi kan kome til å 
drikke opp oljen og tørne fjella for utvinn
bare stoff. 

Det kan vera freistande å kikke litt nærare 
på språkfloraen her. Natur kjem av latin og 
tyder det som er fødd , eller det som har vorti 
til. Det leidar tanken mot noko lltilvirka. 
Såleis passar det godt å nytte ordet natur
vern om områdevern. Her skal vi i serleg 
grad spara oss for påverknad. 

Ordet miljøvern er det verre med. Miljø 
kjem av fransk og tyder omgjevnad og mil
jøvern tyder ignll1nen ikkje a t vi skal verne 
omgjevnaden. Det vi vil er a t vårt mennes
kelege liv skal koma i ei t varigt og gllns tigt 
smTIspel med omgjevnaden. Vi skal vellle 
omgjevnaden mot oss sjølve. Å lære seg til å 
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verne seg sjølv mot seg sjølv kalla dei gam le 
å «sida.» Enno heiter det sed og skikk. 

l dag kallar vi helst ei t godt sida men
neskje for kultivert. Men dette å kultivere 
heiter på godt norsk også dyrke, å røk te eller 
å skjøtte ... 

Kvifor ikkje røkt. Det leidar tanken mot 
ein.syssel som stiller krav til røktaren. Islen
dingane talar om skogrøkt. Vi om husdyr
røk t. Det tyder å sja etter, stelle og utnytte. 
Ikkje å vanstelle. 

K va er det sa vi skal røkte. Naturen? Pa 
sett og vis ja. Samstundes lyt vi for å kunne 
gjera dette ha i mente heile den menneskje
lege kulturen. Det er heller ikkje naturtil
standen upåverka, vi ska l passe på, men 
grunnlaget for li vsutfaldinga for både mik
roorganismer, planter, dyr og menneske. Ei 
hole i fjellet ødelegg ikkje livsgrunnlaget. 
Men på ein klote utan fosfor i konsentrert 
fonn er mennesket vanskelegare stilt enn på 
ein med . Soleis vi l ordet livsrøkt omfatte 
både klassisk naturvern , ressursvern og mil
jøvern. Samstundes sti ller ordet røkt krav til 
den einskilde av oss. Vi får ikkje så lett slå 
oss til ro med at dette vernet får alle dei 
andre ordne med. 

Med dette er servert forslag om å nytte 
LIVSR0KT som nytt samleomgrep for alt 
som går inn under naturvern , ressursvern og 
miljøvern. Det er meir aktivt enn vern og 
meir kvalitativt enn bmk . Det gjev ei viss 
kjensle av heilag plikt. 

Temaet for denne artikkelen vert da om 
landbmket er eller skal vera livsrøkt eller det 
motsette, representere eit forbruk av livs
grunnlag. 

Før vi går over til landbmket lyt ordet 
li vsrøk t brettast noko meir ut. I naturvern
lovi heiter det: 

« 	 Naturen er en nasjonalverdi som må 
vernes. Naturvern er å disponere natur
ressursene ut fra hensynet til den nære 
samhørighet mellom mennesket og natu
ren, og til at naturens kvalitet skal beva
res for fremtiden. Enhver skal vise hen
syn og varsomhet i sin omgang med 

naturen. Inngrep i naturen bør bare fo
retas ut fra langsiktig og allsidig ressurs
disponering som tar hensyn til at na turen 
i fremtiden bevares som gmnnlag for 
menneskenes virksomhet, helse og triv
sel.» 

D et står klart at siktemålet med natur
vernlovi er å sikre eit framtidig liv i mang
fald. 

Det har i naturvernkrinsar vo ri e in del 
munnhoggeri om kor vidt ein ska l verne 
livet for menneskjet eller menneskjet 
for I i vet. Altså om ein skal hevde eit 

vernast for all framtid av omsyn til kvarand
re . 

Det vi lyt vergje oss mot er gen e r a
sjonsego ismen . 

Generasjonsegoismen gjev seg sjølv betre 
levevilkår enn det som kan vera vamgt. Han 
brenner opp meir olje enn det målet som kan 
tildelas t alle. Han bmker meir jord enn det 
som kvart år kan verta fornya gjennom 
forvitring og avleiring. Han dyrkar turkeom
råde slik at det vert ørken av dei. Han gjev 
seg sjølv rett til å klyppe av livs tråd ar. Han 
er dauv og kan ikkje høyre skrikjet frå alle 

menneskjesentra eller tota løkologisk syn. 
Totaløkologane er redde for at eit mennesk
jesentra syn kan føre til ei viss fOlm for 
artsegoisme. Personleg tmr eg at det her ligg 
føre ei forveksling mellom artsegoisme og 
generasjonsegoisme. Andsynes heilskapen er 
det vel vår største oppgåve å bera vår egen 
livss traum vidare. Det er vanskeleg å ikkje 
hevde såpass til rasebyrgskap som å seie at 
også menneskjerasen har ei livsoppgåve . Det 
er nettopp for å kunne fu llføre denne opp
gava at vi vil verne om livsgmnnlaget. På 
lang sikt er det ingen forskjell på økomodel
.len og den menneskjesentra. Vi tek sikte på 
at alle livsformer, inklusive vår ega skal 

dei ufødde. Anten det no er ulven vi talar 
om , geirfuglen, ork ideane på GjeBebekk el
ler fivrelda i Valdres. 

Kanskje er det mannsætti sine eigne barn 
som skrik høgast ? Korleis var det med han 
Mumle Gåsegg? Rett nok arbeidde han for 
ti , men han åt opp og øydela samtstundes for 
100. 

Så vidt eg kan sjå det, har naturvernet, 
miljøvernet, ressursvernet, li vsrøkta, e itt sik
temål. Det er å bekjempe generasjonsegois
men i alle hennar yttringsformer. 

Naturvernlova gjet ingenting om kor lang 
tid ein skal verne om livet. Some tykkjer a t 
50 år fram i tida er langt. Tilbake er det til 

mellomkrigstida. Eit ressurshushald som tek 
sikte på dei næraste 50 åra Iyt vera svært 
kortsynt. 

K va med 100 gonger 50 år. For 5000 år 
sida vart det kulturella grunnlaget for hUI1

gerskatastrofen i Nordafrika lagd. D å byrja 
den livsforma som har ført til ein samanhen
gande voks ter av ørkenen Sahara . Vi tykkjer 
det hadde vori betre ugjort. 

500 år er ikkje langt nok for det komande 
livet. 

500.000 år er fjordeparten av den tida om 
lag då vi kaBar vår livsstraum for menlleskje. 
500.000 år er berre fjerdeparten av den tida 
der menneskjegenerasjon etter menileskege
nerasjon har gjevi livet vidare. Berre i I%av 
denne tida kjenner vi til at generasjonar har 
tært på grunn laget for dei neste. 500.000 å r 
ligg ved grensa av vår fatteevne . Høgare tal 
vert reine abstraksjonar. 

D esse tala markerar på ein god måte 
kvifor soka lla naturvernromantikarar og so
ka lla jordnære næringslivsmenn har så van
skeleg for å møtast i sakleg samta le. 

r det økonomiske livet er som regel 50 år 
lenger fram enn dei mest langsiktige kalky
lene. I naturvernet eller livsrøkta er tidsbol
kar av storleiksorden som den arten men
neskjet hittil har levd i (2 millionar år) 
rimelege siktemål for praktisk politikk. Be
driftsøkonomen vil synes at livsrøkta ren er 
ein merkjeleg skapnad. Ytterst flegmatisk og 
kynisk andsynes menneskjeleg naud i dag. 
Hunger tek han med den største fatning og 
ein svak t moraliserande pekefinger: «Sjå 
der, var det ikkje det eg sa. Slik arter nettopp 
økoka tastrofen seg som vi a lle må igjennom. 
Ja vi er midt oppe i ho. Ho kjem vel til å vare 
til ut imot år 2100. «Samstundes er han 
hysterisk om det er eit fivreld, eit udyr som 
ulv, ørn eller jerv som har vorte drepi. 
Jamvel rare og unyttelege plantar skrik han 
høgt om, hvis dei vert øydelagde. 

Likeeins tykkjer naturvernaren a t tekno
hyslrikaren er ufatteleg: «Janunen drep han 
ikkje gmnn laget for mange årsli v (ei t års li v, 
kan til dømes vera grunn lagt av eit dekar 
dyrkande jord som kan fø eit menneskelivsår 
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· bare fo vernast for all framtid av omsyn til kvarand mellomkrigstida. Eit ressurshushald som tek kvart år i all framtid) berre for å koma litt gjeva munaleg bedriftsøkonomisk vinst. 
g ressurs re. sikte på dei næraste 50 åra lyt vera svært fortare fram med bilen sin. Jammen tappar Fuglane derimot er berre for verdensGeme 
t naturen Det vi lyt vergje oss mot er genera kortsynt. han ikkje ut fossilt brenne i form av olje med ornitologar. Dei kan då vel stoppe dei ut i 

111 lag for sjonsegoismen. Kva med 100 gonger 50 år. For 5000 år så raskt aukande takt at jamvel borna hans museet sitt, dersom dei er så løglege å sjå på. 
: og triv- Generasjonsegoismen gjev seg sjølv betre sida vart det kulturella grunnlaget for hun lyt koma til merkje skorten. Jammen slær Vi kan i generelle og mindre karikerte 

levevilkår enn det som kan vera valUgt. Han gerskatastrofen i Nordafrika lagd. Då byrja han ikkje i hel om lag alle husdyrrasane i vendingar avslutta med å sei at det praktiske 
:d natur brenner opp meir olje enn det målet som kan den livsfonna som har ført til ein samanhen landet berre for il få fram ein som med innsats naturvernet tek utgangspunkt i tre hovud
I J mang tildelast alle. Han blUker meir jord enn det ga nde vokster av ørkenen Sahara. Vi tykkjer avenonne importerte kraftfonnengder får haldningar: 

som kvart år kan verta fornya gjennom det hadde vori betre ugjort. til å levere litt meir mjølk enn om vi hadde Den eine er nyttetenkjande. Livsfonner og 
-i ein del forvitring og avleiring. Han dyrkar turkeom 500 år er ikkje langt nok for det komande haldi på det gamle mangfaldet. ressurser er til for menneskjet. Vi lyt difor 
(al verne råde slik at det vert ørken av dei. Han gjev livet. Har du no sett på maken. Orkideane på taka vare på alt. Fordi om vi ikkje i da g kan 
neskjet seg sjølv rett til å klyppe av livstrådar. Han 500.000 år er fjordeparten av den tida om Gjellebekkmyrane interesserar han ikkje det nyttiggjera oss løvetan n i praktiske og øko
hevde eit er dauv og kan ikkje høyre skrikjet frå alle lag då vi kallar vår livsstraum for menneskje. minste. Han veit då god t at orkideane har eit nomiske storleikar, er det ingen gjev i å spå 

500.000 år er berre fjerdeparten av den tida merkjeleg samarbeid med sopptrådar. Eit om kva framtida kan finne ut. 
der menneskjegenerasjon etter menneskege hav av uoppdaga kunnskap attom. Kanskje Den andre er moralsk. Vi har ikkje rett til 
nerasjon har gjevi li vet vidare. Berre i 1% av til nytte, kanskje berre til glede. Har han alt å fjerne livsgrunnlaget for etterkommarane 
denne tida kjenner vi til at generasjonar har gløymt at Flemming vann ut antibotika av jamvel i ei mykje fjern framtid. Vi har ikkje 
tært på glUnnlaget for dei neste. 500.000 år det til då så hata myglet. Ja , ikkje berre hata greidd å skape ein einaste livsstraum . Vår 
ligg ved grensa av vår falteevne. Høgare tal forresten. Også budeiene på Vestlandet laga fyrste plikt er å syte for at ingen av vår skuld 
vert reine abstraksjonar. seg myggel i fjøset av ost som dei klinte på vert klypt av. 

Desse tala markerar på ein god måte veggene. Dette myggelet brukte dei som Den tredje kan vi med Albert Sweitzer 
kvifor sokalla naturvernromantikarar og so sårsalve. Har då teknohystrikaren alt gløymt kalle ærefrykt for livet. Vi veit at livet på 
kalla jordnære næringslivsmenn har så van at pennisellumsoppane er ein av dei ytterst få jorda er som ei einaste stor organisme. Å 
skeleg for å møtast i sakleg samtale. kulturvokstrar det moderne mennskjet i det ureingjera luft, vatn, jord , og å lata vår rase 

I det økonomiske li vet er som regel 50 år heile har klart å få fram. Resten av dei har dominere totalt over anna liver eit hovmot 
lenger fram enn dei mest langsiktige kalky vi fått i gåve av steinaldennannen. andsynes LIVET. 
lene . I naturvernet eller livsrøkta er tidsboI Korn , mais, banan, potet, nepe, kål, sa Vernet om livsgrunnlaget sprengjer ram
kar av storleiksorden som den arten men man med husdyra våre, er altsaman ting som mene for nytte og skade. Vi kan ikkje sei 
neskjet hittil har levd i (2 millionar år) mannaætti tok til sin bruk lenge før vår kvitc)!". Livet i sitt mangfall ER og Men
rimelege siktemål for praktisk politikk. Be lidsreikning byrjar. Eg trur beint fram tck neskjet, du og eg, ein liten bivrande augne
driftsøkonomen vil sy nes at livsrøktaren er nohysterikaren ikkje er så reint lite både blink av kjØl og blod og medvit. Mennesk
ein merkjeleg skapnad. Ytterst Oegmatisk og generasjonsegoistisk og generasjonshovmo jesamfunnet vil endre seg om ei slik grunn
kynisk andsynes menneskjeleg naud i dag. dig.» haldning fekk gjennomsyre oss. Soleis har 

gisk syn. dei ufødde. Anten det no er ulven vi talar Hunger tek han med den største fatning og Det har for litt sida vori ein heil del ordet ø k o p o l i tik k kome på marknaden. 
mennesk om, geirfuglen, orkideane på Gjellebekk el ein svakt moraliserande pekefinger: «Sjå oppstyr omkring vern av våtmarksområder Vi treng ein politikk som siktar mot eit 
foim for ler fivrelda i Valdres. der, var det ikkje det eg sa. Slik arter nettopp mot jorddyrking. Panservernet i norsk land livsrøktande samfunn. Viktuge særd rag har 
~t her ligg Kanskje er det mannsætti sine eigne barn økokatastrofen seg som vi alle må igjennom. bruk Hans Borgen har vori involvert i den vori arbeidet for oppbygging av berekraft i
;oisme og som skrik høgast? Korleis var det med han Ja vi er midt oppe i ho. Ho kjem vel til å vare debatten. Det langsiktige perspektivet lyt her ge, sjølbergande lokalsamfunn . Motstand 
skapen er Mumle Gåsegg? Rett nok arbeidde han for til ut imot år 2100. «Samstundes er han sjølsagt prioritere dei truga og sjeldne fug mot ekspertvelde og pengehushald. Mot
vår egen ti , men han åt opp og øydela samtstundes for hysterisk om det er eit fivreld, eit udyr som leartane. Det hastar då vel ikkje så med å stand mot sentralstyring. Når livsopphaldet 

:g å ikkje 100. ulv, ørn eller jerv som har vorte drepi. dyrke akk urat der. Vi har då så mykje er knytt til den jorda vi trør på, kjem ho 
I å seie at Så vidt eg kan sjå det, har naturvernet, Jamvel rare og unyttelege plantar skrik han udyrka jord andre stader i landet. Derimot ikkje under asfa lt. 
.gåve. Det miljøvernet, ressursvernet, livsrøkta, eitt sik høgt om, hvis dei vert øydelagde. hastar det svært med å sikre våre mest Når vi sjølve skal bruke dei mask inene 
:nne 0PP temål. Det er å bekjempe generasjonsegois Likeeins tykkjer naturvernaren at tekno sjeldne våtmarksfuglar deira siste leveområ som vert sette inn i arbeidsprosessen, vert dei 
llaget. På men i alle hennar yttringsfonner. hystrikaren er ufatteleg: «Janunen drep han de. ikkje så umenneselege. 
;komodel Naturvernlova gjet ingenting om kor lang ikkje glUnnlaget for mange årsliv (eit årsliv, Bedriftsøkonomen ser det sjølsagt mot Når vi sjølve får ansvaret for samfunnsut
( sikte på tid ein skal verne om livet. Some tykkjer at kan til dømes vera glUnnlagt av eit dekar sett. Våtlendet i nordre 0yeren ligg godt viklinga rundt oss, vert vi ikkje så tanke
ega skal 50 år fram i tida er langt. Tilbake er det til dyrkande jord som kan fø eit menneskelivsår inntil aktive jordbruksområde. Dyrk ing vil lause. (Forts. i neste nummer). 
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Høyt spill om 
Saltfjellet 
Rapport fra en 
demokratisk 
turnoppvisning 

AV TORILL MUNTER 

D et brenner et blått lys for et av de siste 
store urørte områder i Norge, Salt

fjellet i Nordland. Statskraftverkene har i 
denne feltsesongen avsluttet sine undersøkel
ser, og i løpet av 1976 vil konsesjonssøk
naden for regulering av de viktigste vassdrag 
på Saltfjellet foreligge. 

Daværende miljøvernminister Olav Gjære
voll tok i sin tid initiativet til at dette områ
det , som det førs te av slike områder, skulle 
gjøres til gjenstand for en totalvurdering. 
Det såkalte SaltfjelljSvartis-utvalget ble ned
satt av Nordland fylke, og stortingsmann 
Håkon Kyllingmark ble oppnevnt som for
mann . Mange pustet litt lettere da . 

Nå hadde myndighetene sagt klart fra at 
ingenting skulle skje med vassdragene i 
Saltfjellet før alle forhold var registrert og 
vurdert. Uhyre mange interesser krysser 
hverandre i disse traktene, og på tvers av de 
fleste kommer reguleringsinteressene. Indu
stridepa rtementet og Miljøverndepartemen
tet fikk sine rådgivere i utvalget, og sammen 
med de fylkesoppnevnte representanter sku l
le man således være gara ntert en totalvurde

ring av natur- og ressursgrunnlaget i Saltfjel
le t. 

Det har imidlertid bredt seg en sterk frykt 
for at Saltfjellutvalget sku lle vise seg å bli et 
skuebrød som man kaster for naturvernul
vene, og mange har hevdet dette åpent. 

Hendelsene på Nordland Fylkestings smn
Iing våren 1974 i Mo i Rana, ga i alle fall 
ytterligere næring til denne angsten. Et prak
tisk talt enstemmig Fylkesting ga da sin 
tilslutning til det såkalte Glomfjord-utval
gets innstilling. Glomfjordutvalget, hvis 
mandat var å utrede K obbelv- og Hellemo
vassdragene i henholdsvis Sørfjord og Tys
fjord som aktue lle utbyggingsområder for 
supplering av kraft til Hydros anlegg i 
Glomfjord, hadde uten videre tiltatt seg et 
helt nytt manda t. Noen få dager foran Fyl
kestingets åpning, la utvalget frem et nota t 
for fylkesordføreren. Her slår utvalget fast at 
Hellerno, ved en eventuell utbygging, skal 
stilles til disposisjon for dekning av den 
alminnelige forsyning. Derfor er «i steden 
Ramsgjel i Beiarn tatt inn som kraftkilde» I 

Ramsgjelvassdraget er et av de store vass

dragene i Saltfjellområdet. Stikk i strid med 
si tt mandat, i strid med Stortingets fonltset
ninger og i strid med miljøvernminister Olav 
Gjærevolls forutsetninger, hadde dette utval
get plukket til seg et av vassdragene i et 
område med flere vassdrag som skulle un
derkastes en helhetsvurdering I 

Under truselen om a t Hydro kunne finne 
på å skrinlegge sine aluminiumsplaner i 
Glomfjord, lot Fylkestinget seg ta på senga. 
Mange hadde ikke engang fått lest doku
mentet, og de t var ikke på forhånd forelagt 
noen kommunal eller regional instans. Top
pen av den demokratiske saltomortale opp
levde man da representanter i Salten Region
planråd forsøkte å få rådet til å applaudere 
voldtekten. Her skulle grasrota få lov å 
tilkjennegi sin sympati med diktatet fra de 
høye herrer (der er en kvinne) i Nordland 
Fylkesting og Norsk Hydro. Men flertallet i 
rådet nektet å gå med på å snu demokratiet 
på hodet. 

Men. Og dette er selve kilden til uroen: 
Saltfjell/Svartis-utvalget har seks medlem
mer pluss formannen. Tre av disse medlem

mene er medlemmer av Nordland Fylkes
ting. De samme personer, som har påtatt seg 
ansvaret for en analyse og helhetsvurdering 
av alle kryssende interesser i Saltfjellområ
det, de samme personer har avgitt stemme i 
fylkets høyeste politiske organ for at vass
drag kan plukkes enkeltvis etterhvert som 
Norsk Hydro har behov for kraftkilder. 
Dertil er et av medlemmene i utvalget en av 
de største kraftverksentreprenører i landet 
med millionkontrakter på utbyggingsopp
drag. 

Er det noen som synes det er underlig man 
er redd for å bli kastet «blå hår i auan», som 
vi sier i nord? Selvsagt kan man ikke stole på 
at en helhetsvurdering blir foretatt, når per
soner som dette innehar dobbeltroller, og 
dertil ikke er i besittelse av så mye gangsyn 
at inha biliteten skjærer i øynene. 

Et annet blått lys som blaffer, er NYE 's 
Hovedstyre . Det synes klart at konsesjons
søknaden vil foreligge før innstillingen fra 
SaltfjelljSvartis-utvalget. Professor Gjære
voll, som leder de botaniske undersøkelsene, 
har uttalt at programmet ikke vil være av
sluttet før etter feltsesongen 1976. NYE 's 
opprinnelige plan var å fremme konsesjons
søknaden i 1975. Dette er fraveket, sannsyn
ligvis av teknisk/økonomiske årsaker. Nå er 
1976 årstallet. Dette betyr at Hovedstyret vil 
kunne legge frem sin innstilling for departe
mentene før den endelige innstilling fra Salt
fjell-utvalget foreligger. Hvis Saltfjell
utvalget godtar en slik fremdrift, har depar
tementet brukt noen hundre tusen kroner 
forgjeves. Nordland Naturvernforening har 
protestert og forlangt at søknaden ikke 
fremmes før alt materiale foreligger samlet. 
Prosjektlederen for utvalget, Arne Olav Ny
berg, har fremmet et notat for utvalget, der 
han anbefaler at utvalget ikke kan akseptere 
en slik fremgangsmåte. Hvilken stilling ut
valget vil ta til denne innstillingen, vites ikke 
i skrivende stund. Her håpes bare. 

Hvordan konsesjonssøknaden vil se ut, 
kan man fo reløpig bare gjette. NYE har 
holdt informasjonsmøter i berørte kommu
ner, som Saltdal, Beiarn, Skjerstad, Meløy 
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mene er medlemmer av Nordland Fylkes og Rana, og syv utbyggingsalternativer er de to vatn har Bodø Turistforening en hytte, 
ting. De samme personer, som har påtatt seg lagt frem. Hvilke av disse som blir de ende og ved Nordre Bjøllåvatn har foreningen 
ansvaret for en analyse og helhetsvurdering lig, vet ingen før ved årsskiftet. Men verdi den helt nye, velutstyrte Bjøllåvasstua. 
av alle kryssende interesser i Saltfjellområ fulle områder er sterkt truet. Det gjelder Men neddemming av Bjøllådalen vil fra
det, de samme personer har avgitt stemme i først og fremst Ramsgjel, som synes å ha fått røve reinen viktig vinterbeiteland og skjære 
fylkets høyeste politiske organ fo r at vass dommen. Ran1sgjeldalen er en sidedal til av trekkveier fra vest mot øst til Rebbevagge 
drag kan plukkes enkeltvis etterhvert som Beiardalen, og en av de vakreste perlene på og kalvingslandet. 
Norsk Hydro har behov for kraftkilder. Saltfjellet. Her er store skogområder rundt Stormdalen i Rana er tegnet inn som 
Dertil er et av medlemmene i utvalget en av det vakre Ramsgjelvatnet, hvorfra Gjeddåga innsjø på NVE's kart. Her renner Stonndals
de største kraftverksentreprenører i landet kaster seg ned fjellsiden mot Beiarelva. I elva stor og bred, plante- og dyrelivet er rikt, 
med millionkontrakter på utbyggingsopp Ramsgjeld drives idag to gårder, og opp og mange mener dette er den fineste dalen i 
drag. demming her vil ødelegge fullstendig for Saltfjellområdet. 

Er det noen som synes det er underlig man fortsatt drift. NVE's planer om regulering av den store 
er redd for å bli kastet «blå hår i auan», som I Beiarn er også det enestående våtmarks lakselva, Saltdalselva, vakte en slik protest
vi sier i nord? Selvsagt kan man ikke stole på området, Rebbevaggen i Tollådalen, truet av storn1, at planene ble forlatt. Denne elva 
at en helhetsvurdering blir foretatt, når per oppdemming. Her kan man om noen år synes nå å være reddet. En sideelv til 
soner som dette innehar dobbeltroller, og kanskje finne en 14 km 2 stor innsjø med Saltdalselva, Dypenåga, planlegges derimot 
dertil ikke er i besittelse av så mye gangsyn navnet Tollåsjø. Rebbevagge (Revdalen) har overført til Kjemåvatnet i Lønsdal, og noe 
a t inhabiliteten skjærer i øynene. stor betydning for fugletrekkene fra nord til redusert vannføring blir resultatet for Salt

Et annet blått lys som blaffer, er NVE's sør og sør til nord, og området er hekkeplass dalselva. 
Hovedstyre. Det synes klart at konsesjons for ender og gjess. Også for samene på Nordland naturvernforening fremmet for 
søknaden vil foreli gge før innstillingen fra Saltfjellet har Rebbevagge enorm betydning. 30 år siden forslage t om Saltfjellet Nasjonal
Saltfjell/Svartis-utvalget. Professor Gjære Disse traktene er reinens viktigste kalvings park. Men Verneplanen for Vassdrag delte 

t i Saltfjel dragene i Saltfjellområdet. Stikk i strid med voll, som leder de botaniske undersøkelsene, plass og vårbeiteland, og reinen har sine vassdragene i Nordland i to deler, og hverken 
sitt mandat, i strid med Stortinge ts forutse t har uttalt at programmet ikke vil være av trekkveier her. Neddemming av Rebbevagge nasjonalparkplaner eller andre hensyn kunne 

;terk frykt ninger og i strid med miljøvernminister Olav sluttet før etter feltsesongen 1976. NVE's vil sannsynligvis gjøre slutt på reindriften på forhindre Stortinget i å vedta den for Nord
eg å bli et Gjærevolls forutsetninger, hadde dette utval opprinnelige plan var å fremme konsesjons Saltfjellet, og denned sette en endelig strek land ulykkelige plan. Noen vassdrag ble ved
turvernul get plukket til seg et av vassdragene i et søknaden i 1975. Dette er fraveket, sannsyn for en årtusen gammel næringsdrift her. De tatt vernet i 10 år, men de betydeligste, og 
ipent. område med flere vassdrag som skulle un ligvis av teknisk/økonomiske årsaker. Nil er mange samiske navn i disse traktene vitner største, som Abjøravassdraget og vassdra
tings sam derkastes en helhetsvurdering ! 1976 årstallet. Dette betyr at Hovedstyret vil om at vi har med gamelt sameland å gjøre, gene på Saltfjellet, ble underlagt konsesjons
i alle fall Under truselen om at Hydro kunne finne kunne legge frem sin innstilling for departe og idag beiter mer enn 1000 rein i området behandling. 

I. Et prak på å skrinlegge sine aluminiumsplaner i mentene før den endelige innstilling fra Salt mellom kysten i vest og svenskegrensen i øst. Saltfjellet er for en stor del Statens umat
?a da sin Glomfjord, lot Fylkestinget seg ta på senga. fjell-utvalget foreligger. Hvis Saltfjell Bjøllådalen i Rana er også foreslått som rikkulerte eiendom. Med et pennestrøk kun
ord-utval Mange hadde ikke engang fått lest doku utvalget godtar en slik fremdrift, har depar magasin . Dalen går parallell med Beiardalen ne Staten ha gjort Saltfjellet til den nasjonal
.get, hvis mentet, og det var ikke på forhånd forelagt tementet brukt noen hundre tusen kroner og Bjøllåga har sitt utløp fra Søndre Bjøllå park så mange mennesker ønsker seg her i 
Hellemo noen kommunal eller regional instans. Top forgjeves. Nordland Naturvernforening har vatn . De to Bjøllåvatnene, Søndre og Nord Nordland. Det ville ha blitt en av de største 

d og Tys pen av den demokratiske saltomorta le opp protestert og forlangt at søknaden ikke re har vært fremme i bildet som magasinom og mest interessante naturområder i hele 
tråder for levde man da representanter i Salten Region fremmes før alt materiale foreligger samlet. råder, men ennå er det uklart i hvilken ende Europa. . 

anlegg i planråd forsøkte å få rådet til å applaudere Prosjektlederen for utvalget, Arne Olav Ny av Bjøllådalen NVE velger å legge magasi Trass i drømmen om arbeidsplasser til de 
:att seg et voldtekten. Her sku lle grasrota få lov å berg. har fremmet et notat for utvalget, der net. Dalen er en av de frodigste dalfører vi omkringliggende kommuner, er det mange 
:oran Fyl tilkjennegi sin sympati med diktatet fra de han anbefaler at utvalget ikke kan akseptere finner i Nordlandske fjell, noe som blant som etterhvert har forstått at noe uerstattelig 
n et notat høye herrer (der er en kvinne) i Nordland en slik fremgangsmåte. Hvilken stilling ut annet skyldes den rike kalksteinsjorden her. er iferd med å gå tapt. Dessuten er det 
1get fast at Fylkesting og Norsk Hydro. Men flertallet i valget vil ta til denne innstillingen, vites ikke Bodø og Omegn Turistforening, Rana Tu overveiende sannsynlig at de ca. 4 milliarder 
ging, skal rådet nektet å gå med på å snu demokratiet i skrivende stund. Her håpes bare. ristforening og Lappevesenet har felles hytte kiJlowatt-timer som kan vinnes ut av vass
g av den på hodet. Hvordan konsesjonssøknaden vil se ut, sør for Søndre Bjøllåvatn, og den gamle dragene på Saltfjellet vil bli en ny eksportrå
«i steden Men. Og dette er selve kilden ti l uroen: kan man foreløpig bare gjette. NVE har ferdselsvei mellom Rana og Saltdal blir idag vare fra nord til sør. Råvareeksporten fra 

'aftkilde» ! Saltfjell/Svartis-utvalge t har seks medlem holdt informasjonsmøter i berørte kommu flittig benyttet av fotturister fra kommunene Nord-Norge er det etterhvert mange som 
;tore vass mer pluss formannen. Tre av disse medlem ner, som Saltdal, Beiarn, Skjerstad, Meløy som sokner til Saltfjellet. Også midt mellom begynner å reagere kraftig imot. a 
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Vi presenterer 

Styret i Norges Naturvernforbund 

Ragnhild Sundby, 53 år - formann 
På mange mater er snyltevepsen selve symbolet 
på Ragnhild Sundby og hennes arbeid som for
sker ved Norges Landbrukshøgskole på ÅS. I en 
årrekke har hun ført en utretleli g kamp mot 
ensidig bruk av kjemiske plantevernmidler, og 
hun har vist at det nytter å bruke insek tenes egne 
metoder i plantevernet. Hennes a rbeid på dette 
felt ha r gitt henne en d yp forståelse for natur
vern , og hennes viten som fo rsker ble omsatt til 
klar kamp i de t øyeblikk hun påtok seg vervet 
som NNVs formann. Hun har vært form an n i tre 
år og åre ts representantskapsmøte ga henne for
mannsk lubba for nye tre år. 

Oddlaug BrunnvoIl, 60 år 
er en av Naturvernforbundets nestorer. Hun har 
vært aktiv i Nordland Naturvern og Naturvern 
forbu ndet fra 40-årene, fonnann i Nordland 
N a turvernforening 1966--70 og styremedlem i 
Norges Naturvernforbund siden 1971. Sa ltfjellet 
står hennes hjerte nærmest , og i denne fOJbindel
se arbe idet med na tural folkehøgskole i Be ia rn . 
Brunvo ll er fylkeshagearkitekt i Nordland og 
bosa tt i Bodø. 

Kaare Kopreitan, 35 år 
kjemper på sjuende året for et økopolitisk Nor
ge, og det ser ikke ut til at han vil gi seg med del. 
Kopreitan er bosatt i Ålvundeid på Nordmøre 
og har vært formann i Møre og Romsdal N a tur
vern siden 1971. Han ble valgt inn i NNVs 
landsstyre i år. Ellers har han i den siste tiden 
vært sterk t engasjert i problemer forbundet med 
o ljeutvinning i Nordsjøen. Han er lærer. 

Roy Carlsen, 54 år 
basker med la ndets største fylke og sitter som 
fo rma nn både i Finnmark og Sør-Varanger Na
turve rn . Han har arbeidet for naturvern siden 
1955, med vassdragsvern og opprettelse av nasjo
nalparker som merkesaker. Han er styremed lem 
i Norges N aturvernforbund siden 1973. 

Hans J . Engan, 38 år 
er overlege ved Tynset fylkessykehus. Tidligere 

var Engan bosatt i Trondheim og var formann i 
Sør-Trøndelag Naturvern i årene 1969- 71. Han 
ble styremedlem i NNV i 1970. Engan har arbei
det for naturvern i ca. 20 å r, spesielt med fauna
ve rn , landskaps- og vassdragsvern samt energi
spø rsmå l generelt. 

Bredo Berntsen, 38 år 
er unive rsitetsbiblio tekar av yrke. Han er med
lem av styreutvalget og nestformann i Østland
ske Naturvernforening. Berntsen karakteriserer 
seg selv om «generalist» - like 0rrt;ltl ;IV vern 
om våtmarker som motstand mOl atomkraft 
verk. Berntsen har vært med på utgivelsen av 
«Vern våre vassdrag», 1969, står som forfatter av 
forbundets «Litteratur og natum, 1972, og som 
redaktør og forfatter av ØNVs jubileumsskrift 
«Fra blomsterfredning til økopolitikk», 1975. 
Han er bos<l lt i Oslo. 

Tore Killingland, 22 år 
er yngste styremedlem og en av «Natur og 
Ungdoms» mest aktive medlemmer gjennom Oe
re år. Han studerer naturressursforva ltning og 
ha r naturvernarbeid blant ungdom, befolknings
po litikk og sjølberging/jordvern som merkesa
ker. Killingland har vært formann i «Natur og 
Ungdom» og tok i sin tid initiativet til en reor
ganisering og aktivisering av ungdomsorganisa
sjonen. Han er bosatt i Oslo. 

Inger-Lise Haug Skarstein, 38 år. 

Oslo-jente og bosa tt i Bergen. Landstyremedlem, 

og spesielt opptatt av la ndskapsvern og lokal

miljøet. Hun har arbeidet for na turvern i 12 år 

og har vært innom Vestlandske N aturvernforen

ing som fomlann og nestfolmann. Skarstein er 

husmor av yrke. 


Sigvall Rørtveit, 48 år, 

er fylkesgartner og bosatt i Skien. Han har som 

nestformann i Telemark Natur- og Miljøvern 

arbe idet med Rafsnes-saken i Bamble og har 

tyde lig vist at vern om dyrka mark og industri

utslipp til luft og vann er hans store merkesaker. 


Rø rtveit er nestfolmann i Norges Naturvernfor

bund og medlem av styreutva lge t. 


Jon Tvedt, 37 år, 

er formann i Oppland Na turvern og har tidligere 

vært fonnann i et av våre mest aktive lokallag, 

Lillehammer Natur- og M iljovc rnl'orcnin g. Mer

kesaker er rik tig utnytting av vannressursene, 

bekjempelse av forurensning, bevaring av jord

bruksarealene og energispørsmål generelt Tvedt 

har arbeidet for naturvern i 6 år, er lærer og 

bosatt på Lillehammer. 


Jens-Anton Andersen, 50 år, 

er grodd opp med naturvernta nken ; han husker 

selv ikke i hvor ma nge år han har arbeidet for 

naturvern. Han tok del i det aktiviserte natur

verna rbeid tidlig i 50-åra gjennom Nordland 

Naturvern . Nå er han nestforma nn i Nord

Trø ndelag Na turve rn og formann i foreningens 

arbeidsgruppe fo r Namdalsområdet. Andersen 

er mest opptatt av klassisk na turvern og bedring 

av lokalmiljøet ved å kjempe mot vannforurens

ning og forgiftnin g av Namsen. Han er bosatt i 

Bangsund og er a rbeidskontorbestyrer av yrke. 


Knut Are Tvedt, 23 år, 

er stud.philoL, aktiv «Natur og Ungdommer» og 

varamann i la ndsstyret. Gjennom «Natur og 

Ungdom» har ha n arbeidet for na turvern i 8 å r, 

og er nå spesielt opptatt av internasjonalt sam

arbeid med andre og likesinnede ungdomsorga

ni sasjoner. Me rkesaker : Sur nedbø r, energi , vern 

a v vå tmarker. Knut Are er bosatt i Bærum. 


Hans Kristian Eriksen, 42 år, 

har i 20 år arbeidet for naturve rnsaken, og er nå 

varam,lnn til NNVs Iflndsstvre. Han har vært 

sckrct,cr i Trom s ]\I,lllll'vc'rll i flere ilr. Merke

saker er Skibotnutbyggingen og opprettelse av 

nasjonalparker. Eriksen er forfa tter og skolesty

rer og bosatt på Stonglandseidet, Senja. 


Thorleif Hagensen, 48 år, 

er varama nn til la ndsstyre t og formann i Troms 

Naturvern . Ha n er bosa tt i Andselv, M å lselv og 


Ragn hild Sundby 


er rutebileier av yrke . Gjennom sju år har ha n 

a rbeidet for vern av vassdrag i Troms fylke og 

for opprettelsen av Øvre Divida le n nasjonal

park. 


Asbjørn Simonsen, 36 år. 

er bosatt i Stavanger og kjenner oljen og olje

byens mange ulemper. Ha n har tidligere vært 

formann for Rogaland Naturvern og er for tiden 

med i redaksjonen for medlemsbladet «Ryggja 

vern». Han er varamann til NNVs la ndsstyre. 

Simonsen har arbeidet for naturve rn i 5 å r, 

spes ielt med jordvern og vassdragsvern, med 

Ulla-førre-utbyggingen som desidert stø rste 

sak. Simonsen er konservator av yrke. 


Per Olav Tveita, 31 år. 

kom som e t skudd i Rafsnes-saken, men har 

a rbeidet for natur- og miljøvern i 10 år. Han er 

lek tor ved Skien gymnas, fo rma nn i Telema rk 

Natur- og Miljøvern og varamann til landsstyret. 

Det er spesielt utslipp fra industrien til luft og 

vann samt miljøet på arbeidsplassene som opp

tar ham. 


Ivar Moen, 34 år, 

er nå bosatt i Oslo, men bodde tidligere i Trond

heim, der han var styremedlem av Sør-Trøndelag 

Naturvern. Han er nå varamann til landsstyret 

og forbundets konsulent i skolespø rsmåL Ha n er 

adjunkt av yrke og er engasjert i innføringen av 

natu r- og miljøvern i sko lene. 


Olaug Brunvo ll 

Bredo I3cmtsen 

Jon Tvedt 

Thorleif Hagens 
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Naturvern 
1 
• andre land 

20 000 ender i ny nasjonalpark 
Området omkring Myvatn og elva Laxa 
i Nord-Island er nå sikret som nasjonal
park. Det dreier seg om et absolutt ene
stående fugleområde. Man regner med at 
mellom 10 000 og 20 000 par ender hek
ker her, og man finner bl.a. den eneste 
europeiske bestanden av herlekinand og 
islands-kvinand. Naturvernfolk i Nord
Island har ført en lang og hard kamp for 
å få vernet dette området, godt støttet av 
flere internasjonale naturvernorganisa
sjoner og ornitologiske sammenslutnin
ger. 

Sel-reservater i østersjøen 
Det svenske Naturvårdsverket har fore
slått at det opprettes 22 områder for vern 
av sel langs 0stersjøkysten. Bakgnl11nen 
for forslaget er at selstammene har min
ket kraftig i løpet av de siste tiårene. Når 
selene er på vikende front, er årsakene 
trolig miljøgifte r, forstyrrende båttra
fikk , overflyvninger og jakt. De foreslåtte 
sel-verneområdene ligger i mange tilfelle 
i tilknytning til eksisterende fuglereserva
ter eller naturreservater. Prinsippet er at 
skjær eller banker der selene hvi ler eller 
yngler, og farvannet omkring i opptil en 
kilometers avstand, skal vernes. 

20 pattedyrarter truet i Europa 
I en oversikt utarbeidet av Europarådet 
heter det a t 20 europeiske pattedyrarter i 
dag er truet av utryddelse. Blant artene er 
isbjørn, brunbjørn, ulv, gaupe, oter, 
steinbukk, mumon, ringsel , bever og 
hamster. Av de norske artene som fo re

kommer i oversikten er det flere som 
neppe kan sies å være direkte truet, spe
sielt gjelder dette bever, som tvert i mot 
er inne i en ekspansjonsperiode her i 
landet. Men i det europeiske utbredelses
området som helhet er situasjonen a ltså 
en annen. 

Lang reise for bever 
I tilknytning til meldingen om at bever 
regnes blant truede dyrearter i europeisk 
sammenheng, kan det nevnes at det i 
årenes løp er gjort mange forsøk på å 
innføre bever i gamle beverlokaliteter i 
forskjellige europeiske land. F.eks. ble et 
beverpar sluppet i et gammelt beverom
råde i Bayern i fjor , og i år fikk de to 
dyrene selskap aven hunn bever med 
årsgammel unge. Alle disse dyrene er 
innført fra Sverige. Det hører med til 
historien at den svenske beverstanden i 
sin tid ble utryddet, men at en ny bestand 
ble etablert på grunnlag av dyr importert 
fra Norge. 

Bare tretti igjen avarten? 
Den minste av de fem neshornartene, 
Sumatra-neshorn, har en siste sjanse til å 
overleve i Gunung Leuser-reservatet i 
den nordlige delen av Sumatra. En sveit
sisk zoolog har gjennomført en undersø
kelse som konkluderer med at bestanden 
teller mellom 30 og 50 dyr, spredt over et 
område på omkring 3 000 kvadratkilo
meter. Arten hadde tidligere størst utbre
delse i lavtliggende sletteområder. Nå 
forekommer Sumatra-neshorn bare i util
gjengelig regnskog. 

Politi som krypskyttere 
I det samme reservatet på Sumatra fore
kommer også to andre truede pattedyrar
ter, tiger og orangu tang. Tigrene på øya 
tilhører en egen rase, Sumatra-tiger, som 
i fø lge ferske undersøkelser neppe teller 
mer enn 800 dyr. Tross fredning blir 
omkring hundre tigre drept årlig. Fortset
ter denne hardhendte beskatningen vil 
Sumatra-tigeren være utryddet om ta å r, 
hevder sakkyndige . Og det er slett ikke 
bare innfødte som driver jakt på tiger, 
også folk fra hæren, poli tiet og dessuten 
tilreisende jegere gjør si tt beste for å gjøre 
slutt på Sumatra-tigeren. De høye skinn
prisene - som har steget ytterligere etter 
at omsetning ble ulovlig - gjør si tt til å 
bringe tigeren i faresonen . Det foreli gger 
nå forslag om tiltak med sikte på å redde 
bestanden. Forslaget går bl.a. ut på opp
rettelse av et større tigerreservat, kontroll 
med preparanter, erstatning ti l eiere av 
husdyr som blir drept av tiger, forsvarlig 
jakt organisert av myndighetene på tigere 
som beviselig er mannd rapere, og gene
rell opplysningskampanje om naturvern. 

Stadig flere nasjonalparker 
lUeNs (Den internasjonale naturvernor
ganisasjonen) liste over nasjonalparker 
og tilsvarende reservater utvides stadig. I 
1974 omfattet den 11 20 områder. I år er 
tallet kommet opp i 1352. Alle disse 
områdene tilfredsstiller bestemte krav 
når det gjelder fredningsbestemmelser og 
forvaltning. En forutsetning er f.eks. at 
det fredede området skal være under full 
kontroll av staten eller av lokale myndig
heter. Samtidig med at nye navn årlig 
føyes til listen over nasjonalparker og 
reservater, blir det også strøket områder 
som aven eller annen grunn ikke lenger 
fyller kravene. I år er 29 områder strøket 
av listen. 

1\ 
Nasjonalparker N; 

i Norge på 
«F 

nå som prospektkortserie 


vår nye prospektkortserie pre
sentreres ni av landets nasjonal
parker - Øvre Dividal , Ånderdalen, 
Rago, Børgefjell, Dovrefjell , Ron
dane, Femundsmarka, Gutulia og 
Ormtjernkampen. 

Kortene, som er i vanlig postkort
format 10,5 x 15 cm, selges ikke 
enkeltvis, bare i komplette sett ti 
9 stk. 
Pris pr. sett kr. 12,-. 
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Politi som krypskyttere 
I det sanune reservatet på Sumatra fore
kommer også to andre truede pattedyrar
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Stadig flere nasjonalparkerstand 
lUeNs (Den internasjonale naturvernorpartert 
ganisasjonen) liste over nasjonalparker 
og tilsvarende reservater utvides stadig. l 
1974 omfattet den 1120 områder. I år er 

rtene, tallet kommet opp i 1352. Alle disse 
til å områdene tilfredsstiller bestemte krav 

ltet i når det gjelder fredningsbestemmelser og 
sveit forvaltning. En forutsetning er f.eks. at 
ersø det fredede området skal være under full 
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er et heter. Samtidig med at nye navn årlig 

tkilo føyes til listen over nasjonalparker og 
tbre reservater, blir det også strøket områder 
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av listen. 

Nasjonalparker 
i Norge 

nå som prospektkortserie 

vår nye prospektkortserie pre
sentreres ni av landets nasjonal
parker - Øvre Dividal, Ånderdalen, 
Rago, Børgefjell, Dovrefjell, Ron
dane, Femundsmarka, Gutulia og 
Ormtjernkampen. 

Kortene, som er i vanlig postkort
format 10,5 x 15 cm, selges ikke 
enkeltvis, bare i komplette sett cl. 
9 stk . 
Pris pr. sett kr. J2,- . 

NOE Å HA PÅ VEGGEN? 
Naturvernforbundets fotoplakater på firefargetrykk, format ca. 65 x 95 cm, venter 
på en plass på din vegg. Motivene er «Perleugle», «Rådyrkalv», «Svalestjert» og 
«Fjellbakkstjerne». Pris pr. stk. kr. 17,-. 
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ka~ndereD 

1978 
- det nye årets månedskalender 

- utgitt av Norges Naturvernforbund. 


• 	 13 gnistrende fargefotos fra norsk natur. 

• 	 Totalformat (med kalendarium) 30 x 40 cm, 
bildeformat 30 x 30 cm. 

• 	 Bildetekster på norsk og engelsk. 

• 	 Noen bedre julehilsen til venner i inn- og utland? 
Ett år i norsk natur for kr. 28,-, og samtidig støtter 
du naturvernarbeidet. 

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

• Bruk gjerne bestillingskupongen på nest siste side. 

Til alle våre kjøpere! 

Fra 20. oktober innfører vi et porto- og 
ekspedisjonsgebyr på våre forskjellige 
salgsartikler. Gebyret er gradert eUer 
den samlede sum for det enkelte kjøp. 
Følgende gebyrsatser vil bli fulgt: 

Samlet kjøp for inntil kr. 
kr. 2.--. 

15,- - gebyr 

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

- gebyr 

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

Ved forskuddsbetaling - vær vennlig selv 
il plusse på gebyret I 

Miljøleksikon 
• 	 , 200 oppslagsord 
• 	 Oversikt over organisa

sjoner og lovverk 
• 	 250 greske og latinske 

ord og stavelser 
Bestilles gjennom 

N atu rve rnfo rbu ndet. 

Bruk gjerne kupongen. 


"'~ Stiftelsen NKl ~ FORLAGn & 
NORGES 
NATURVERNFORBUND W 

Bestillingskupong 

Fra 20. oktober innfører vi et porto- og ekspedisjons 

Samlet kjøp for inntil kr. ] 5,- - geb~ 

Samlet kjøp for inntil kr. 40,- - geb~ 

Samlet kjøp for over kr. 40,- - geb: 

NB! Hvis du nødig vil klippe i tidskriftet, blir vi minst 
på annen måte! 

Til Norges Naturvernforbund , Postboks 8268 I 
Postgiro nr. 9460. - Bankgiro nr. 60' 

Jeg best iller med dette: 

eks. «Naturkalenderen 1976» il kr. 28 
eks. Prospek tk ortserie «Nasjonalparker» 

eks. plakat «Fjellbakkestje rne» il kr. 17 
eks. plaka t «Svalestjerl» ,i kr. 17 

eks. plaka t «Perleugle» il kr. 17 

eks. plakat «Rådyrka lv» il kr. 17 

eks. «Bjørn i keramikk» il kr. 300 
eks. «Ugle i keram ikk» il kr. 55 

eks. «Alternativ til vannkraft» ,i kr. 10 

eks. M. Segnes tam : «Den første naturboka 

il kr. 10 
eks . P. Skoog: «Økologi» ,i kr. 15 
eks. ø. Da lla nd : «Finnma rksvidda 

for hvem 'I» il kr. 12 
B. Berntsen: «Litteratur om natu m it kr. 

eks. O. Skre: «Sur nedbøm il kr. 13 

eks. A .- I. Jansen: «Hvem gjør hva 

miljøvernet» it kr. 72 
se tt it 5 stk. sy-pa-reflek s «U nna meg» il kr 

sett it 4 stk. klebemerker (s tickers) «Du 

il kr. 10 pr. se tt 

eks. medlemsnål i sølv il kr. 5 
eks. medlemsnå l i gull il kr. 15 

eks. «Miljøleksiko n» it kr. 32 

NB I Send ikke forskuddsbeta ling ved bestilling av « 


Navn: 

Ad resse: 

P(l'lStcd: 

D~t sa llliede bc!"p ~ r . (inkl. ckspcdisjo l 
sendes samtidig pr. bank giro/ postgiro/ postanvisning 

Bes sendt i oppkrav. NBI Ved oppkravsbestilling korr 
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Til alle våre kjøpere! 

Fra 20. oktober innfører vi et porto- og 
ekspedisjonsgebyr på våre forskjellige 
sa lgsartik ler. Gebyret er gradert etter 
den samlede sum for det enkelte kjøp. 
Følgende gebyrsatser vil bli fulgt: 

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

Samlet kjøp for innti l kr. 40,- - gebyr 
kr. 4,-. 

Samlet kjøp for over kr. 40,- - gebyr 
kr. 6,-. 

Ved forskuddsbetaling - vær vennlig selv 
å plusse på gebyret! 

Miljøleksikon 
• 	 1200 oppslagsord 
• 	 Oversikt over organisa

sjoner og lovverk 
• 	 250 greske og latinske 

ord og stavelser 
Bestilles gjennom 
NatuNernforbundet. 
Bruk gjerne kupongen . 

a~~nNK' a
NORGES 
NATURVERNFORBUND VI 

Bestillingskupong 

F ra 20. oktober innfører vi et porto- og ekspedisjonsgebyr etler disse satsene: 


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

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

Samlet kjøp for over kr. 40,- - gebyr kr. 6,-. 


NB! Hvis du nødig vil klippe i tidskriftet, blir vi minst like glade over å få bestillingen 


på annen måte! 


Til Norges Na turve rnfo rbund , Postboks 8268 Hammersborg, Oslo 1. 


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


Jeg best ille r med delte : 

eks. «Na tu rka lenderen 1976» a kr. 28 tils . 
eks. Prospek tkorlser ie « Nasjonalparken> il kr. 12 tils. kr 

eks . plakat « Fjellbakkestjerne» it kr. 17 tils. k r. 

eks. plakat «Svalestjerl» il kr. 17 li ls. kr. 

eks. pla kat «Pe rleugle» it kr. 17 til s. kr. 

eks. plakat «Rådyrkalv» it kr. 17 tils. kr. 

ek s. «Bjørn i keramikk» å kr. 300 tils. kr 
eks. «Ugle i keramikk» il kr. 55 til s. kr . 

eks. «Alternati v til van nkraft» it kr. 10 til s. kr. 

eks. M. Segnestalll : «Den fø rs te naturboka» 

il kr. 10 ti ls. kr. 

eks. P . Skoog: «0kologi» it kr. 15 tils. kr. 

eks. 0. Dalland : «Finnmarksvidda 

for hvem ?» it kr . 12 ti ls. kr. 

B. Berntsen: «Litteratu r o m natur» it kr . 16 tils. kr. 

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

eks . A.-I. Janse n : «H vem gjør hva i natur og 

miljøve rnet» it kr. 72 til s. kr . 

se IL it 5 , Ik . sy-pa-rc fl eks «Un na meg» il kr. IS,  ti Is. kr. 

sett it 4 stk . klebemerker (st ickers) «Du sle tte lid» 

a kr. 10 pr. sett tils. kr. 

eks. medlemsnå l i sølv it kr. 5 tils. kr. 

eks. medlemsnå l i gull it kr. 15 tils. kr. 

eks. «Miljøleksikon» il kr. 32 
NB I Send ikke forskuddsbe taling ved bestilling av «Miljøleks iko n» I 

N avn: ... . . .. ... . . . . . ... . .. . . . . ...... . 

Adresse: . ... . .. ... . . .... ... . . .. . ... . . ... .. . . . . . . . . 

Pos tsted: 

Det S<lllllcde bdl>p kr . (inkl. ekspedisjo nsgebyr) sendes ved lagt i sjekk! 
sendes samtidig pr. bank gi ro /postgiro/ posta nvisn in g (stryk det som ik ke passer) . 

Bes sendt i o ppkrav. NB' Ved oppkravsbestilling ko mmer oppk ravsgebyr i tillegg. 

ENDA MER AInni LESE FRA 
NATURVERNFORBUNDET 

KILDEN TIL KILDENE 
I NATURVERNET 
«Litteratur om nalUn> er det selvskrevne 
hjelpemidlet for alle som vi l skaffe seg 
en allsidig orientering om natur- og miljø
ve rnproblemene - som læ rere, fored rags
holdere og artikkelforfattere . Bibliografien 
gir en kort karakte rist ikk av hve r enkelt 
bok, og er altså mer enn en snau bokliste . 

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

FINNMARKSVIDDA I FARE 
«Finnmarksvidda - for hvem]» gjør rede 
fo r planene om kraftutbygging og for de 
problemene som knytter seg til dette 
unike naturom rådets fremt id . En bre nn
aktue ll bok om et brennaktuelt tema . 
Illus tre rt med fotos og kart . 

Øystein Dalland : «Finnmarksvidda 
for hvem 7» 48 sider . Format A5. 
Pris kr . 12,-. 

DET REGNER FORTSATT 
SVOVEl ... 

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

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

HVEM GJØR HVA? 
HER ER SVARET! 
I «Hvem gjør hva i natur - og miljø 
ve rnet?» presenteres 300 norske organi
sasjoner og institusjoner og deres befat
ning med natur- og miljøvernproblemene . 
Et grunnleggende verk, uunnværlig for 
alle som søker konta kter i naturvern
arbeidet. 

Alf- Inge Jansen : «Hvem gjør hva i 

natur- og miljøvernet?» 252 sider. 

Format A4. Pris kr . 72,-. 
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Bli, (ugle)sett .~. , 
med Naturnvernfor

bundets refleks, mens vi . 

venter på bilfrie byer, 

trafikksikre veier og rent 

miljø, 

Sy-på-refleksene av stoff selges i 

sett it 5$tk, - Størrelse : 10,5 x 8,5,. ,
Pris pr. sett kr,. 18,- , 

l'atDr~,~ *-*\
kalenderen 
1978 
Blåstrupen fra Fokstu
myra lyser opp på mai
bladet i «Naturkalende
ren 1976», Men den er 
ikke alene, Som vanlig 
er kalenderen en utsøkt 
fargekavalkade gjennom 
norsk natur - kanskje 
enda bedre enn før. Se 
etter selv. 
Den koster kr. 28,- . 


