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Nordisk miljøvern
konvensjon i kraft 

Miljøvernkonvensjonen mellom Danmark, 
Finland, Norge og Sverige trådte i kraft 5. 
oktober 1976. For den enkelte borger i disse 
land betyr det at han nå er likestilt med borger
ne i nabolandet når det gjelder miljøverninte
resser. Han har rett til å reise sak ved nabolan
dets domstoler dersom han utsettes for miljø
skadelig virksomhet derfra . Han kan også kre
ve erstatning av vedkommende «miljøforstyr
rer" i nabolaget. 

Nabolandenes miljøverninteresser sidestil
les med tilsvarende interesser i eget land. Dette 

, er mulig ettersom miljøvernstandarden er for
holdsvis lik i de nordiske land. 

Med miljøskadelig virksomhet forstår kon
vensjonen «utslipp av fast eller flytende avfall, 
gass eller annet stoff fra jord, bygning eller 
anlegg i vassdrag , sjø eller i havet og bruk av 
jord, havbunn, bygning eller anlegg på annen 
måte som medfører eller kan medføre forstyr
relse av omgivelsene gjennom vannforurens
ning eller annen innvirkning på vannforholde
ne, sanddrift, luftforurensning, støy, rystelse, 
temperaturforandring, ionisert bestråling, lys 
eller annet tilsvarende " . 

Når tillatelse for miljøskadelig virksomhet 
vurderes skal de skader som kan oppstå i nabo
landet sidestilles med skader i eget land . 

De fire land skal tilsette en særlig myndighet 
som får til oppgave å ivareta de allmenne mil
jøverninteresser i landet i forbindelse med for
styrrelser fra miljøskadelig virksomhet i annen 
kontraherende stat. 

Miljøvernkonvensjonen er inn~ått etter in
itiativ fra Nordisk Råd. Rådet anbefalte i 1972 
Nordisk Ministerråd å legge fram et forslag til 
konvensjon . Dette ble presentert i oktober 
1973 i en sluttrapport fra Nordisk Miljøvern
komite . Konvensjonen ble undertegnet 19. fe
bruar 1974 av de nordiske miljøvernminstrene 
og er nå ratifisert av alle fire land. Island står 
foreløpig utenfor dette samarbeid. 

kontroll! 
«Med avfallet midlertidig lagret under kon

troll . er man sikret rom tid til på basis av 

forskning og fortsatte forsøk å komme frem til 

metoder for permanent lagring som ikke bare er 

økonomiske, men også sikre. " 

Sitat fra " Kjernekraft og annen energi " av Dø

derlein og Rose. 

Foto Trond A. Svensson 


Siste nummer! 
Dette er siste nummer av «Norsk Natur" 
for dem som ikke har fornyet sitt 

medlemsskap eller abonnement. 

VI MINNER OM 
at opplysningsutvalget om IEA , som Natur
vernforbundet står tilsluttet har utarbeidet en 
studiesirkel om IEA-saken. PRIS PR. SIR
KEL: kr . 25,-. Studiesirkelen og «Nei! Til 
IEA .. jakkemerker (kan også settes andre 
synbare steder) og annet materiell bestilles 
gjennom 

,Opplysningsutvalget om IEA 
Postboks 1299- Vika- Oslo I 
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oktober 1976. For den enkelte borger i disse 
land betyr det at han nå er likestilt med borger
ne i nabolandet når det gjelder miljøverninte
resser. Han har rett til å reise sak ved nabolan
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vernforbundet står tilsluttet har utarbeidet en 
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KEL: kr. 25.-. Studiesirkelen og «Nei' Til 
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En dverg blant departementer 
Ved om hyggelig studium av siste statsbudsjett vi l man ette r hvert oppdage at Miljøvernde

partemente t slett ikke e r glemt. Det er der fremde les. bare man ser godt e tter. en pyntelig 
liten kul i landskapet ved fote n av e t ru vende fj e ll som heter Samfe rdse lsdepartemen tet og 
er 21 ganger høyere . , 

Vårt samfunnsmaskine ri e r i dag hundre prosent innstilt på å utvikle Norge i retning av 
avansert industrinasjon. Enten man e r blant dem som jbuler ove r dette. eller man befinner 

seg på den s iden der den sunne skepsis rår. må det være klart for alle at den utviklinge n de t 
legges opp til krever et ste rkt. handlekraftig og holdningspreget Miljøverndepartementet. 
Å hevde at del er en forutsetning for å overleve e r ikke e ngang å sette saken på sp issen . 

Vern om li vsgrunnl aget er de t al toverskyggende problem i verden i dag. Den kommersi
elle utnyttelsen av det greier vi de rimot fint. så lenge det va rer. Derfor er det grunn til å 
unders treke - tlansett hvor bana lt og selvfø lge lig det i virkeligheten er - at i et land som er 
inne i den utviklingen Norge befinner seg i idag. må det departe me nte t so m skal ve rne om 
livsgrunnlaget væ re et overordnet og dominerende organ i statsforvaltningen. Storti.ng og 
styringsverk bør snarest oppdage denne e nkle sannhet. 

Som del ji"emgår av hildef./e fills del håde sWre og små depilriemelller. Til 
venl'lre kan mali skimle Miljøverndepariemelllel. del minSil' (JI' dem alle. 
med 36/ millioner kroner. Neder.l} /'ln'er del SlØrsle , S{//n!c'rdselsdeparle
menlei, med 7728 millioner. 8/w/I de slore.fillller l'i o!!så /Ildusirideparle
1111'1111'1 (5585 millioner). 

-+ Miljøverndepartementet 

Industridepartementet 

Samferdselsdepartementetn. 
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U0NS EDE KONSEKVENSER 
AV DERNE TEKNOLOGI 

Av 
TORE THONSTAD 

Anikkel h.:ntet fra Tcklll~k Uk.:h lad 

Her gis en oversikt OI'er noen motjoresrillinger mor den indusrripolirikk og handelspolitikk som 
har priOl'irerr energikrel'ende. kapira/krevende og eksporrreller slOrindusrri. Til stull drøfres de 
srore ekspansjonsplaner for den oljebaserre indusrri. Den rilsyne/arende paradoksale påsrand 
frem serres ar oljefunnene fakrisk raler imor ar vi bygger ur o/jebaserr industri. I en slik korr artikkel 
blir nødvendigvis fremsrillin8en av disse kontroversielle emner noe mer unyansert enn hva som 
kunne være ønskelig. 

For energiintensivt næringsliv? 
Den kraftkrevende industri bruker svæn mye 
av vår samlede krafttilgang , men betyr likevel 
mindre i vår økonomi enn de fleste forestiller 
seg. Blant de mest kraftkrevende er sektorene 
Råjern og stål, Ferrolegeringer og Primær alu
minium. I 1972 hadde disse sektorer ca. 30% 
av landets samlede elektrisitetsforbruk. Men 
deres bidrag til brutto nasjonalproduktet var 
bare ca. 17.000 sysselsatte, dvs. bare vel 1% 
av sysselsettingen I). En skal forøvrig merke 
seg at en del av inntektene i disse næringer går 
til utenlandske eierinteresser. Vi har også noen 

andre kraftintensive bransjer, bl.a. diverse me
tallproduksjon og treforedlingsindustri. I 1973 
utgjorde samlet elektrisitetsforbruk i industri 
og bergverk vel 63% av totalforbruket. 

Mange er av naturvernhensyn motstandere 
av at vi har så mye kraftslukende industri, og 
mener av den grunn at vår produksjonsstruktur 

er for energi intensiv . I tillegg til 'dette moment 
vil mange økonomer hevde at vi har for energi
krevende produksjon, ut fra er tradisjonell 
økonomisk vurdering. I dag får nemlig deler av 
den kraftkrevende industri kjøpt kraft i henhold 
til gamle kontrakter som bygger på meget lave 
priser. Prisene ligger langt under det en idag 
kunne få for kraften i alternative anvendelser 
(f.eks. direkte eksport av elektrisitet til Sveri
ge), og enda lenger under det det ville koste å 

bygge ut nye kraftkilder. f.eks. varmekraft
verk. Det er da også klart erkjent i innstillingen 
om energiøkonomisering at den kraftkrevende 
industri får kraften for billig2). Økonomer ved 
Norges Handelshøgskole har dessuten anslått 
at det at kraften kalkuleres til for lav pris i 
praksis innebærer en subsidiering av alumini
umsdivisjonen ved Årdal og Sunndal verk på 
hele 75.000 kr. pr. sysselsatt i 1975 3 

) . Dette 
anslag kan selvsagt diskuteres. Men selv om 

det må modifiseres noe. står det fast at subsidi
ering av denne størrelsesorden har mange kon
sekvenser. For det første kan det tenkes at den 
enkelte bedrift ikke gjør nok for å utvikle og ta i 
bruk kraftsparende prosesser. For det annet 
trekker subsidieringen i retning av at vi får for 
mye kraftkrevende industri - på bekostning av 
annen industri. Siden den kraftkrevende indu
stri stort sett e r eksportrettet storindustri. har vi 
her en favorisering av denne type industri. 

For kapitalintensiv næringsliv'? 
En sier at produksjonen e r kapitalintensiv når 
det benyttes relativt mye k<tpital pr. sysselsatt. 
Støtten til distriktsutbygging har i Norge i det 
alt vesentligste væn i form av støtte til produk
sjonskapitalen, ikke av arbeidskraften. En 
kombinasjon av investeringstilskudd og gun
stige fondsavsetnings- og avskrivningsregler 
har medført at den reelle pris på kapital bl.a . i 

Nord-Norge i mange tilfelle har vært meget 
lav4 

). Den offentlige distriktspolitikk har altså 
bidratt til en klar vridning i konkurranseforhol
det mellom arbeid og kapital i visse distrikter. 
Mange distriktsutbyggingstiltak har derfor gitt 
få arbeidsplasser i forhold til det anleggene har 
kostet. 

Da kapitalintensiv industri ofte (men ikke 
alltid) er storindustri, har dette trukket i retning 
av sentralisering i distriktene ved at en har fått 
få store istedenfor mange små anlegg. 

Mye av den kapitalintensive industrien i 
Norge er dessuten sterkt eksportrettet. Dette 
henger selvsagt noe sammen med at de kapita
lintensive bedriftene ofte er meget store. Der
med har nok den distriktspolitikk som har favo
risert kapitalintensiv industri i noen grad virket 
som en subsidiering av eksportrettet virksom
het. En har derved fått bedrifter ute i distriktene 
som kan være sårbare ved internasjonale kon
junkturti Ibakeslag . 

Jeg hevder altså at vi her i Norge har satset 
for mye på kapitalintensive næringer. En annen 
sak er at kapital intensiteten nok vil stige i flere 
av våre næringer i de nærmeste år, i takt med 
oppgangen i lønnsn i vået. 

For eksportrettet og sårbart næringsliv? 
Jeg har i en annen artikkel gått nøyere inn på 
dette tema , og skal her nøye meg med noen 
hovedpunkter. 5) 

Den sterkt eksportrettede næringsstruktur vi 
har i Norge skyldes nok i noen grad at vi histo
risk sett har hatt naturlige fortrinn i noen av 
eksportnæringene. Men ekspansjonen i de siste 
tiår sky ldes nok også at noen av eksportnæ

ringene har vært favorisert av myndighetene , 
bl.a . ved den direkte og indirekte subsidiering 
som jeg nettopp har drøftet. Det -finnes også 
flere andre ordninger som virker som eksport
subsidiering . I den nåværende krise har dess
uten myndighetene stilt milliardgarantier for 
sk ipsfarten og verftene, og gitt lagringsstøtte , 
begrenset til eksportnæringer. 

En del av eksportnæringene er for øvrig ster
ke forurensere. 6 ) Dette er en minuspost som 
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annen industri. Siden den kraftkrevende indu
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For kapitalintensiv næringsliv'? 
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Nord-Norge i mange tilfelle har vært meget 
lav4 

). Den offentlige distriktspolitikk har altså 
bidratt til en klar vridning i konkurranseforhol
det mellom arbeid og kapital i visse distrikter. 
Mange distriktsutbyggingstiltak har derfor gitt 
få arbeidsplasser i forhold til det anleggene har 
kostet. 

Da kapitalintensiv industri ofte (men ikke 
alltid) er storindustri , har dette trukket i retning 
av sentralisering i distriktene ved at en har fått 
få store istedenfor mange små anlegg. 

Mye av den kapitalintensive industrien i 
Norge er dessuten sterkt eksportrettet. Dette 
henger selvsagt noe sammen med at de kapita
lintensive bedriftene ofte er meget store. Der
med har nok den distriktspol itikk som har favo
risert kapitalintensiv industri i noen grad virket 
som en subsidiering av eksportrettet virksom
het. En har derved fått bedrifter ute i distriktene 
som kan være sårbare ved internasjonale kon
junkturtilbakeslag . 

Jeg hevder altså at vi her i Norge har satset 
for mye på kapitalintensive næringer. En annen 
sak er at kapitalintensiteten nok vil stige i flere 
av våre næringer i de nærmeste år, i takt med 
oppgangen i lønnsnivået. 

For eksportrettet og sårbart næringsliv? 
Jeg har i en annen artikkel gått nøyere inn på 
dette tema, og skal her nøye meg med noen 
hovedpunkter. 5) 

Den sterkt eksportrettede næringsstruktur vi 
har i Norge skyldes nok i noen grad at vi histo
risk sett har hatt naturlige fortrinn i noen av 
eksportnæringene. Men ekspansjonen i de siste 
tiår skyldes nok også at noen av eksportnæ
ringene har vært favorisert av myndighetene , 
bl.a. ved den direkte og indirekte subsidiering 
som jeg nettopp har drøftet. Det finnes også 
flere andre ordninger som virker som eksport
subsidiering. I den nåværende krise har dess
uten myndighetene stilt milliardgarantier for 
skipsfarten og verftene, og gitt lagringsstøtte, 
begrenset til eksportnæringer. 

En del av eksportnæringene er for øvrig ster
ke forurensere. 6 ) Dette er en minuspost som 

ikke har vært tatt med i tilstrekkelig grad i 
overveielsene ved anlegg av bedriftene. Enn 
videre ser det ut til at deler av den norske 
eksportrettede produksjon har flere minusfak
torer m.h.t. arbeidsmiljø enn mye av den im
portkonkurrerende produksjon. Dette burde 
nok undersøkes nærmere, men det kan nevnes 
at det forekommer svært mye skiftarbeid i deler 
av den eksportrettede produksjon, og det er 
relativt mange arbeidsulykker. Det er således 
relativt langt flere ulykker f.eks. i smeltever
kene og treforedlingsindustrien enn i TEKO
industrien. Alt i alt medfører deler av den ek
sportrettede produksjon skadevirkninger so m 
gjør at den samfunnsøkonomiske lønnsomhet 
kan være lavere enn den rent privatøkonomi
ske. 

En skulle tro at en så eksportrettet økonomi 
som den norske var svært sårhar ved konjunk
turkriser. Det er den også, men det finnes noen 
dempende faktorer. For det første kan som 
kjent en del norske eksportvarer lagres i dårlige 
tider, slik at produksjonen kan holdes i gang i 
påvente av bedre tider. For det annet er syssel
settingen i eksportnæringene forholdsvis liten 
(siden de er så kapitalintensive), slik at en 
eventuell produksjonssvikt ikke behøver gi så 
store utslag i sysselsettingen. Når krisen blir så 
sterk som den nåværende , blir likevel ar
beidsløshet og permitteringer i eksportnæ
ringene uunggåelig, til tross for at myndighe
tene har forsøkt å holde produksjonen oppe ved 
hjelp av lagringsstøtte, likviditetslån og garan
tiordninger. 

l en så åpen økonomi som den norske, er 
dessuten de importkonkurrerende næringer 
svært utsatt i dårlige tider. De møter nemlig da 
skjerpet konkurranse fra utenlandske bedrifter, 
som får vanskeligheter på sine hjemmemarke
der. For å hjelpe de importkonkurrerende bran
sjer har myndighetene søkt å stimulere den 
innenlandske etterspørsel. Dette har imidlertid 
begrenset effekt for norske bedrifter, da mye av 
etterspørselsøkningen, i en så åpen økonomi 
som vår, retter seg mot utenlandske varer. Til
takene har derved medvirket til at vi i 1975 fikk 
et kjempeunderskudd på vår driftsbalanse 
overfor utlandet. Det er ikke sikkert at vi i 

fremtiden kan satse på denne linje , da de inter
nasjonale krisene kan bli sterkere og langvari
gere enn den vi har nå. Dessuten er det slett 
ikke sikkert at oljeprisene vil holde seg oppe , 
slik at vi risikererå miste mye av grunnlaget for 
å finansiere de store betalingsunderskuddene. 

Sårbarheten merkes mest i områder der alt er 
satset på ett kort, f.eks. ved at stedet har bare en 
stor eksportbedrift. Det er derfor åpenbart 
uheldig å basere hele virksomheten i et lokal
samfunn på en slik bedrift. Det er som kjent 
også andre hensyn som taler mot en-bedrift
sa mfunn, bl.a. at det kan medføre ensidighet i 
stillingstilbudet. Det kan f.eks. bli god tilgang 
på typiske mannsarbeidsplasser - men dårlig 
tilgang på kvinnearbeidsplasser. Dette fører da 
til dårlig utnynelse av arbeidskraften - og util
fredsstillende forhold fordem som ikke får arbeid. 

I tillegg til konjunkturelI sårbarhet, er selv
sagt en sterkt spesialisert og eksportrettet øko
nomi også meget sårbar ved avstengning av 
tilførslene, f.eks. ved boikott eller krig. Den 
gradvise liberalisering av utenrikshandelen har 
nok medført en spesialisering som i noen grad 
har svekket vår beredskapssituasjon. De to ty
per sårbarhet som den sterkt eksportrettede 
økonomi medfører, er momenter som har vært 
tillagt for liten vekt i Norge i etterkrigstiden. 
Etter mitt skjønn taler det for at vi bør ta vår 
nærings- og handelspolitikk opp til revisjon . 

For mye oljebassert virksomhet'? 

Jeg skal til slutt si litt om den aktuelle situasjon, 

som jo er preget av tendens til økende usikker

het og ustabilitet i verdensøkonomien. 


Det er etter min mening dristig av de norske 
myndigheter å sette sin lit til frihandelssyste
met i den grad at de ak se pterer at vi blir stadig 
mer avhengige av utenrikshandel - slik at vi 
blir mer og mer sårbare ved internasjonale kon
junkturtilbakeslag , og slik at vår produksjon 
blir stadig mer spesialisert. Som nevnt svekkes 
derved også vår beredskap. Deler av hjem
meindustrien (bl.a. TEKO-industrien) er blitt 
og blir rasert og erstattet med storindustrielIe 
anlegg slik som smelteverk, raffinerier, petro
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kjemiske bedrifter , og store mekaniske verk
steder. 

Hvordan kommer så oljen inn i dette bilde? 
Det er erkjent av myndighetene at bruken av 
oljeinntektene innenlands vil føre til en sterk 
økning av arbeidskraftforbruket i de tjeneste
ytende næringene , bl.a. hel sevesen7

). Det er 
ganske stor enighet om at dette er en av de 
viktigste virkninger oljen vil få for sysse lset
tingen . Dette trekker i retning av at industrisys
selsettingen må begrenses og kanskje gå ned. 
Sett på denne bakgrunn er det meget uheldig at 
vi har fått så mye oljebase rt virksomhet. for det. 
vil ytterligere fortrenge eldre industri og gi 
ytterligere omstillingsproblemer. Det at vi har 
funn et olje , taler altså ut fra dette sy nspunkt for 
at vi ikke burde bygge ut oljebasert vi rksomhet 
(bortsett fra det som trengs for å ta oljen opp). 
Det virker kan skje paradoksalt. men oljefun
nene taler altså imot oljebasert virksomhet. 
Den ville lettere kunne forsvares hvis vi ikke 
hadde funnet olje og derfor ikke hadde fått den 
sterke inntektsøkning som oljefunnene inne
bærer. Men som vi a lle vet, bygges kjempean
legg på Rafnes og Mongstad , og en rekke verft 
har fått en meget kortvarig oppblomstring 
p.g.a. byggi ng av borerigger og lignende . De
ler av denne virksomhet medfører ganske ster
ke negative bivirkninger, bl. a. arbeidsulykker 
og forurensningsfare . 

Jeg kjenner ikke nok tillønnsomhetsutsikte
ne for petrokjemisk industri. Men vi har jo ikke 
vesentlig spesielle fortrinn i oljebasert virk
somhet fordi om vi har funnet olje, idet vi bør 
regne den olje vi bruker i petrokjemi-anleggene 
som en kostnad vurdert til verdens-markedets 
priser (vi kunne jo ha eksportert oljen i stedet) . 
Vi bør altså ikke regne som om vi har billig olje 
selv om vi har funnet den like utenfor stuedøra. 
Det er imidlertid kanskje noe som taler for 
oljebasert virksomhet i mindre omfang, for å 
dekke det Norge vil trenge av slike produkter i 
en eventuell kri sesituasjon . Vi er nemlig sikret 
tryggere oljetilgang enn før ved en eventue ll 
oljeboikott av den type vi opplevde for et par år 
siden. Men leveransene fra feltene i Nordsjøen 
blir neppe sikre i en eventuell krigssituasjon. 

Hvis bruken av de inntektsøkninger som 

skyldes oljerikdommen skal få kreve så mye 
arbeidskraft at det fortrenger en del industri. 
burde det etter mitt skjønn i hovedsak gå ut 
over eksportrettet virksomhet, ikke import
konkurrerende næringe r. Derved kan en rekke 
ting oppnås: 
(a) Vi begrenser vår så rbarhet ved konjunktur
bevegeise r ute i verden. 
(b) Vi begrense r ensidigheten i vårt næring sli v, 
og sikrer derved vår beredskap bedre. 
(c) Vi reduserer en del av den storindust ri som 
har de !leste negati ve bivirkninger. Etterspør
selen etterelektri sk kraft bremses, slik at vi kan 
utsette e ller stanse ytterli gere vannkraftutbyg
ging, og utsette bygg ingen av varmekraftverk. 

For å oppnå dette , trenges en målbe viss t 
politikk. som avviker ganske sterkt fr<l den 
industripolitikk som hittil har vært ført. Ned
byggingen av eksportindustrien bør selvsagt 
skje gradvis , slik at omstillingene ikke blir for 
kostbare, og slik at en rekker å skaffe alternati
ve arbeidsplasser i de aktuelle områder. 

Henvisninger 
' )Norsk industris utvikling ogframtid. St. meld . nr. 

67 (1974-75), s. 102 . 

2) Om tiltak for energiøkonomisering . NOU 

1975:49. 

3) Aftenpostens aftennr. . 3/2-1976 . 

4) Dette har væ rt belyst i tlere arbeider av professor 

Jan Serck-Hanssen. samt i Truls Lind: Subsidiering 

av arbeidskraft og kapital i utbvggil/gsomrdåel/e. 

Memorandum fra Sosialøkonomisk institutt , Uni

versi tetet i Oslo. 10.8.1972 . Se s. 59 ff. 

') Tore Thonstad: . Har Norge for åpen økonomi? 

Norges Industri, nr. 6, 1976. 

6) F. R. Førsund og S. Strøm: Spil/produkter i den 

norske økonomien. En makroøkonomisk analne . 

Memorandum fra Sosialøkonomisk institutt , Uni

versitetet i Oslo, 2ljuni 1974. 

7) Petrolellms\·irksomhetens plass i det norske sam

fun n. St. meld. nr25 (1973-74). 

Hardangervidda 
kraftutbygging 
eller 
ressursutnytting 

Hardangerviddegruppa i (S nm ) har i samarbeid 
med NU laget et hefte om den planlagte utbyg
gingen av Dagali- og Veig-vassdragene. Heftet 
setter kraftutbygging inn i en energipolitisk 
sammenheng . Er økning i energiproduksjonen 
absolutt nød ve ndig for å trygge arbeidsplasse
ne? Mye tyder på at svaret er nei. Det meste av 
den kraften som forbrukes idag går til sæ rlig 
kraftkrevende industrier. l de samme industrier 
planlegges en dras ti sk nedskjæring av ar
beidsstokken i årene fremover, mens energi
forbruket skal øke. Hardangervidda vil m.a.o. 
bli ofret til ingen nytte. Samtidig vet vi at 
Vidda vil ikke få videre fordeler av utbygging. 
og at den dertil gir muligheter for sterkt økt 
produksjon av kjøtt og for. Er det riktig å øde
legge en slik ressurs for all fremtid i en verden 
med stadig større mangel på mat? 

Heftet slår fast at motstanden mot utbygg ing 
er stor i lokalbefolkningen. Bygde ne rundt 
Vidda vil ikke få videre fordeler av ytbygging. 
Eventuelle arbeidsplasser vil ikke strekke seg 
ut over anleggsperioden, og etter det er det bare 
skadevirkningene som er igjen . 

Sist men ikke minst påpekes det at Vidda har 
stor betydning som rekreasjonskilde for en be
folkning som i stadig større grad fratas mulig
heten for kontakt med uberørte naturomgivel
ser. 

Heftet kan fås ved henvendelse til Natur og 
Ungdom, Boks 8268, Hammersborg , Oslo I, 
eller Hardangerviddagruppa i (snm), Boks 
8293 , Hammersborg, Oslo I, og koster kr. 5,-. 

Lvnet slo antagelig ned i def/ne mer enn 200 år gamle ekel/ J 
vil/marks·stemning i Ullern-området innen Oslo by' 

Vandring i Ull 

TEKST OG FOTO: PER SCHUU WILHELMSEN 

Etter hven som urbaniseringen griper om seg, forsvinn er n 
Dyrkbar mark og gammel løvskog bygges ned i asfalT og t 

Ullern- hittil en naturperle innen Oslo by- er eT typisk e 
pletten soveT in Tornerosesøvn. I dag banker en ny tid på . 
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Hardangervidda 
kraftutbygging 
eller 
ressursutnytting 

Hardangerviddeg ruppa i (Snm) har i samarbeid 
med NU laget et hefte om den planlagte utbyg
g ingen av Dagali- og Veig-vassdrage ne. Heftet 
setter kraftutbygging inn i en energipoliti sk 
sammenheng. Er økning i energi produk sjonen 
absolutt nødvendi g for å trygge arbeidspl asse
ne? Mye tyder på at svaret er nei . Det meste av 
den kraften som forbrukes idag går til sæ rlig 
kraftkrevende industrier. I de samme industrier 
planlegges en drasti sk nedskjæring av ar
beidsstokken i årene fremover, mens energi
forbruket skal øke. Hardangerv idda vi l m.a .o . 
bli ofret ti l ingen nytte. Samtidi g ve t vi at 
Vidda vil ikke få videre fordeler av utbygging. 
og at den dertil gir muligheter for sterkt økt 
produksjon av kjøtt og for. Er det riktig å øde
legge en slik ressurs for all fre mtid i en verden 
med stadi g større mangel på mat? 

Heftet slår fas t at motstanden mot utbygg ing 
er stor i lokalbefolkningen. Bygdene rundt 
Vidda vil ikke få videre fo rdeler av ytbygg ing. 
Eventuelle arbeidsplasser vil ikke strekke seg 
ut over anleggsperioden. og etter det er det bare 
skadev irkningene som er igjen. 

Si st men ikke minst påpekes det at Vidda har 
stor betydning som re kreasjonskilde for en be
folkning som i stadig større grad fratas mulig
heten for kontakt med uberørte naturomgivel
ser. 

Heft et kan fås ved henvendelse til Natur og 
Ungdom. Boks 8268, Hammersborg . Oslo l . 
e ller Hardangerviddagruppa i (snm ), Boks 
8293 , Hammersborg, Oslo l . og koster kr. 5, -. 

Lynet slo al/ lagelig I/ed i del/ne mel' el/n 200 ål' gamle eken for 90- 100 år siden, treet som skaper 
villmarks-stemning i Ullern-områder inl/en Oslo by! 

Vandring 1 
• Ullern 

TEKST OG FOTO : PER SCHULZ WILHELMSEN 

ETler hvert som urbaniseringen griper om seg, f orsvinner nær-miljøet og byens grønne lunger. 
Dyrkbar mark og gammel løvskog bygges ned i asfalt og betong . 

Ullern- hiTlil en naturperle innen Oslo by- er et typisk eksempel . Lenge har denne fredelige 
p/eTlen sovet in Tornerosesøvn . I dag banker en ny lid på døren. 

En mørk høs t-kve ld . da regnet ende lig er 
kommet etter tørke-som meren. og vinden 
krenger bladene på trærne rundt Ullem gård , 
sy nes tiden egnet til en vandring tilbake i det 
gaml e Ullern . Og ti I å la vemodi ge tanker fam
le seg frem mot andre tider. Jeg åpner døren og 
går ut - sjoet fra løvtrærne i rusk væ ret strøm
mer mot meg . 

Ja . de mekti ge lø vtrærne var allt id et sæ r
merke for di sse traktene. Jeg hu sker at det 
fø rste inntrykket jeg som liten gutt fi kk da vi 
!lyttet hi t ut i 1934 , det var den veld ige løvsko
gen som tlommet over bakkene . Om kve lden 
stod de n lik en mørk mur . og plutse li g skrek det 
der inne fra: 

- Kli vitt , klivitt ' 
Det var kattugla som skrek - så sk ingrende 

skarpt at det mest fikk nakkehårene til å reise 
seg . Den hadde bolig og tilhold mellom de 
grove stammene; helst holdt den seg i skoghol
tene rundt Ullern gård . 

Mellom de frodi ge løvskog- parti ene svaiet 
kornet på åkrene. og ovenfor Bærumsve ien 
utover mot Jar. beitet kuer fra gå rden. Jeg 
våget meg fo r langt ut på jordet en dag , og 
sprang for li vet for oksen so m ikke likte inn
trengere på sine enemerker. 

Over Ull ern ligger Ull ernåsen - den gang 
ubebygget og preget av mørk , hemmeli ghets
full nåleskog. Jeg gikk meg vill der oppe en 
vinterk veld , og virret omkring mell om stam
mene mens månen lyste. Da møtte jeg elgene , 
som hadde fast tilhold i åsen. Fe m stykker 
diltet i rad og rekke ove r et jorde. Månelyset 
farget dem bl å-svarte mot snøen; jeg stod med 
bankende hjerte bak en trestamme og så. -

På min høst-vandring er jeg kommet til re
stene etter den gamle låve n som brant ned i 
1970. Straks nord for de gjenståe nde murbl ok
kene skimtes en kompakt masse av løvtrær i 
mørket. Jeg vet det er de gamle trærne rundt 
«Andedammen» - en liten pytt nærmest, men 
en spennende pytt med yrende li v av frosk, 
igler og salamandre . Begge de to salamander
artene - den store og den lille vannsalamander 
- er å finne i denne dammen når de om våren 
søker ned til den fra en ubemerket til væ relse på 
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SETT NORGE PÅ SPAREBLUSS 

og vis verden at det nytter! 

- Er det.f(mlekt nll.ljonalisme cl føre en re
striktil' oljepolitikk? 

«Norsk Natur » retter spørsmålet til Tom 
Turner redaktør i mi Ijøvernorganisasjonen 
«Friends of the Earth». i USA, Turner var en av 
foredragsholderne på Naturvernforbundets 
«Alternativ Oljedebatt» i Stavanger i høst. 

- Oljen er helt uerstattelig og denned en 
usedvanlig verdifull ressurs, Det eneste fornuf

landjorden. til brullypstidens hektiske liv mel
lom svaiende siv. Vi gutt-unger lå ofte pa bred
den og stirret mot gjørmebunnen der hesteigl e
ne huktet seg gjennom vannet. og hannsala
mandre med blålige . viftende haler kurtiserte 
de mer grå og hverdagslige hunner. Dammen 
ligger der den dag i dag - som et lite . naturhi
storisk Illuseum. en levende lærebok for alle 
interesserte . 

Etterpå løp vi bort til stallen i låven , Hestene 
på gården - Svarten. Brona. Texas og Brand . 
skulle til hamnehagen ved Bekkefaret rett sØr 
for Radiumshllspitalet. Vi smågutter stod ivri
ge og ventet. for vi skulle få ri dem ned. På 
rekke og rad diltet hestene ned Ullernchausse
en med hver sin guttunge på ryggen. De veldi
ge aske- og lindetrærne langs alleen ned fra 
gården viftet farvel i vinden. 

De samme trærne står der i dag. hortsett fra 
enkelte gamle kjemper som hle tatt aven hvir
velvind under krigen . 

Tidene tok snart til å forandre seg i selve 
Ullernåsen. Granskogen ble ryddet. Elg og orr
fugl forsvant. Nye veier trengte seg fram. og 
gilde villaer grodde opp SOIll paddehatter. Men 

tigc cr derfor il bruke den opp så sakte ()g ,å 
gjcnnllilltenkt ,om mulig. Hvis dette kalk, for
dekt na'ionall,mc ,it la det bli det~ En slik 
påstand har (OI"\,,\Tlg "n parallell i USA. Når 
våre Illllhlandcrc mangler gode argumenter i 
di,ku'ionen. blir \ I plut,eiig fremstilt som en 
elitegruppc ,Olll \'iI redde et ,tykke naturelleren 
verdi full rc"ur, for o", sel v. Dette eret kjent og 
gallll11e1t lnb. Kan du ikke angripe din 1110t

fremdeles lå traktene rundt Øvre Ullern gård 
urørt. og Mærradalen der hauk og svartspett 
hekket. 

Så sent som i 1963 observerte jeg uttløyne 
hønsehaukunger på østsiden av dalen. I dag er 
bebyggelsen trengt fram også dit. 

Jeg famler meg fram i den gamle hestehagen 
litt vest for Ullernåsen holdeplass på Kohåsba
nen. Regnet prikker mot ansiktet. og vann du
sjer fra trekronene, Nå går jeg over den gamle 
hamnehagen til Texa,. Brand (lg de andre 
hestene. Her dunket heste-bein i marken om 
sommernettene - hvis da ikke hestene var på 
arbeid. eller på «ferie» i den tidligere omtalte 
hamnehagen ved Bekkefaret. 

Her lå - og ligger også i skrivende stund 
kattuglenes hekkeområde. Her visker hese 
unge-stemmer i mai-natten. mens løvskogen 
suser rundt den gamle potetkjelleren fra 1700
tallet. en kjeller som ligger like nedenfor 
Kolsåsbanens linje mellom Ullernåsen og 
Åsjordet holdeplass. 

Fra hestehagen vandrer jeg hjemover. forbi 
de store jordene nord for gården. Kornet er 

stander, argumenter. Ja må du angripe han, 
mlltlver. 

- HI'i/ket rappetempo I'i/ du Cllltl'dej(J/' Ilorske 
oljeressurser ? 

- Når man snakker om tappetempo kommer 
man straks i definisjonsvansker. Det som synes 
moderat for en engelskmann synes usedvanlig 
raskt for en nordmann. Det som går under 

skåret. og det minner meg om at disse områder. 
de har ikke bare historisk og miljømessig inter
esse. men også en realistisk interesse når det en 
gang kommer en krisesituasjon. 

Jeg har foretatt en vandring i det gamle Ul
lern . og er kommet tilbake til mitt barndoms
hjem der en gammel ek suser i vinden. Den står 
full av nøtter. og har greid tørkesommeren fint. 
Den minner meg om at jeg må ta med et siste 
Ullern-glimt. et glimt jeg som gutt fikk en 
tidlig morgen: 

Jeg lå i sengen. halvvåken. og festet meg 
etter hvert ved noen slafsende låter nedenfor 
vinduet. Jeg kikket ut og oppdaget en velvok
sen grevling som stod i komposthaugen og 
kjørte i seg av innholdet der. Min far hadde helt 
restene etter produksjon av nypevin i denne 
komposthaugen. og jeg syntes sannelig grev
lingen ikke var helt stø på bena da den til slutt 
tuslet ut gjennom porten mot hiet sitt i nærheten 
av Ullern gård. 

Høsten 1976 hvisker fremdeles løvtrærne 
rundt Ullern. Men reguleringsplanen forelig
ger. Skal åkrene og de gamle kjempetrær er
stattes med asfalt og betong? '81 

begrepet moderat for den norske regjering. sy
nes klart å være for fort for norske naturverne
re , Selv vil jeg foreslå en streng SOO-års plan 
for uttapping av norske oljeressurser. Det er 
midt på treet av regjeringens oppsatte tids
skjema og Jordens egen endringssyklus: dvs, 
når jordens polområder endres og derved setter 
Norge tilbake til tropiske tider så en ny olje
dannende prosess kan ta til, En SOO-års plan vil 
sikre at oljen fremdeles vil være tilstede for 
fremtidige generasjoner som vil trenge den 
mye mer enn det vi gjør nå. 

- Hvorfor skal Norge føre en så restriktiv 
oljepolitikk når andre nasjoner har det så tra
velt? 

- Dersom Norge tar ledelsen i en slik en
dring i verdens holdning til bruken av ikke 
fornybare ressurser, vil landet stå fram som den 
modell vestlige land så depserattrenger. USA 
har spilt falitt som modell. Det er uhyre interes
sant når to av USAs mest populære politikere
Jimmy Carter og Jerry Brown - står fram og 
advarer mot overfobruk. USA er et av ver
dens rikeste land og ble det fordi landet valgte å 
tyne ut sine ikke fornybare ressurser så raskt 
som overhodet mulig. Det vi nå står tilbake 
med er et land med en vaklende økonomi og en 
befolkning som stort sett ikke er særlig for
nøyd. En ung fotograf ved navn Pete Martin ga 
meg første gang ideen om Norge som en mo
dell for USA. Han ville lage en fotobok med 
formål å verne uberørt natur i Alaska, og ville 
stille opp bilder av urørt Alaskanatur mot bilder 

«NORSK NATUR» 
intervjuer 
Tom Turner 

Tegning Richard Willson 
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- Når man snakker om tappetempo kommer 
man straks i definisjonsvansker. Det som synes 
moderat for en engelskmann synes usedvanlig 
raskt for en nordmann. Det som går under 

skåret. og det minner meg (lm at disse områder. 
de har ikke bare historisk og miljømessig inter
esse. men også en realistisk interesse når det en 
gang kommer en krisesituasjon. 

Jeg har foretatt en vandring i det gamle Ul
lern . og er kommet tilbake til mitt barndoms
hjem der en gammel ek suser i vinde n. Den står 
full av nøtter. og har greid tørkesommeren fint. 
Den minner meg om at jeg må ta med et siste 
Ull ern-glimt. et glimt jeg som gutt fikk en 
tidlig morgen: 

Jeg lå i sengen. halvvåken. og festet meg 
etter hve rt ved noen slafsende låter nedenfor 
vinduet. Jeg kikket ut og oppdaget en velvok
sen grevling som stod i komposthaugen og 
kjørte i seg av innholdet der. Min far hadde he lt 
restene etter produksjon av nype vin i denne 
komposthaugen. og jeg syntes sannelig grev
lingen ikke var helt stø på bena da den til slutt 
tuslet ut gjennom porten mot hiet sitt i nærheten 
av Ull ern gård. 

Høsten 1976 hvisker fremdeles lø vtrærne 
rundt Ullern. Men reguleringsplanen forelig
ger. Skal åkrene og de gamle kjempetrær er
stattes med asfalt og betong ~ '& 

begrepet moderat for den norske regjering, sy
nes klart å være for fort for norske naturverne
re . Selv vil jeg foreslå en streng SOO-års plan 
for uttapping av norske oljeressurser. Det er 
midt på treet av regjeringens oppsatte tids
skjema og Jordens egen endringssyklus: dvs. 
når jordens polområder endres og derved setter 
Norge tilbake til tropiske tider så en ny olje
dannende prosess kan ta til. En SOO-års plan vil 
sikre at oljen fremdeles vil være tilstede for 
fremtidige generasjoner som vil trenge den 
mye mer enn det vi gjør nå. 

- Hvorfor skal Norge føre en så restriktiv 
oljepolitikk når aruire nasjoner har det så tra
velt? 

- Dersom Norge tar ledelsen i en slik en
dring i verdens holdning til bruken av ikke 
fornybare ressurser, vil landet stå fram som den 
modell vestlige land så depserat trenger. USA 
har spilt falitt som modell . Det er uhyre interes
sant når to av USAs mest populære politikere
Jimmy Carter og JeITY Brown - står fram og 
advarer mot overfobruk. USA er et av ver
dens rikeste land og ble det fordi landet valgte å 
tyne ut sine ikke fornybare ressurser så raskt 
som overhodet mulig. Det vi nå står tilbake 
med er et land med en vaklende økonomi og en 
befolkning som stort sett ikke er særlig for
nøyd. En ung fotograf ved navn Pete Martin ga 
meg første gang ideen om Norge som en mo
dell for USA . Han ville lage en fotobok med 
formål å verne uberørt natur i Alaska , og ville 
stille opp bilder av urørt Alaskanatur mot bilder 

«NORSK NATUR» 
intervjuer 
Tom Turner 

Tegning Richard Willson 

fra norsk natur og landskap - en natur som i stor 
grad likner den man finner i Alaska og som har 
utviklet seg harmonisk. Oljeutvinningen kom 
for fort til Alaska. Alaska står derfor som en 
modell for Norge, noe som for enhver pris 
må unngås . For utnyttingen av Alaska er blitt 
en oppskrift på alt som kan gå galt med en 
hvilken som helst plan for ressursuttak. Trage
dien er bare den at Alalska er mer enn en 
modell . Alalska er et sted som vil lide under 
følgene aven forsert og overdreven utvikling i 
mange år fremover. 

- Men Norge har klare forpliktelser overfor 
aruire land som trenger oljen nå. Skal vi bare 
se bort fra dette? 

- Norge synes, i hvert fall for en utenforstå
ende, å være i den stilling USA var for ca. et 
halvt århundre siden: En liten og stabil befolk
ning, en sunn økonomi, et absolutt storslagent 
landskap og store ubrukte naturressurser. Der
som Norge velger en utvikling som legger vekt 
på måtehold og forsiktighet, og som verner om 
de verdier som gjør Norge til det fantastiske 
land det er, vil ikke landet bare tjene seg selv, 
men også resten av verden . For uansett hvor 
ressursrikt Norge er idag, har ikke landet nok 
ressurser til å forsyne hele verden . Om Norge 
skulle tro det, vil landet kjøre hodet i veggen 
like fort som andre land i verden har gjort det. 
Fordekt nasjonalisme? La det stå opplyst na
sjonalisme, og vær stolt av det. 

- La meg tilslutt få komme med en optimi
stisk spådom. Som Amory Lovins (en av Jor

dens Venners energieksperter) har pekt på, be
finner verden seg nå ved en gaffel formet skil
levei. En vei fører til høyenergisamfunnet med 
stadig flere kjernekraftverk, kull- og oljekraft
verk og med hurtig forbruk av ressursene. Den 
andre veien fører til et lav-energisamfunn med 
stabilisering av energi- og ressursforbruket 
som mål så fort som mulig, med satsing på de 
såkalte "bløte energiformer» sol , vind, biogass 
osv. Å velge høy-energisamfunnet vil være 
selvmord foruten at det rett og slett vil koste for 
mye. Verden må derfor gå inn for et lav
energisamfunn enten vi vil eller ikke. Men vi 
har ingen tid å miste. Vi må begynne nå. 

- Og hva har så alt dette å gjøre med norsk 
oljepolitikk? 

- En hel del. Dersom Norge beslutter å bru
ke opp sine oljeressurser så fort som mulig, vil 
dere hjelpe verden mot høy-energisamfunnet. 
Graden av energiforbruket i de landene som 
Norge eksporterer til vil fortsette å stige, og 
slutten på oljealderen vil nærme seg hurtigere, 
og vil selvsagt gjøre overgangen til et likevekt
samfunn enda vanskeligere . Dersom verden 
våkner om 20 år og finner seg selv omringet av 
motorveier og biler uten brensel, trenger vi 
ikke å takke dagens ressursledere som gjorde 
denne utviklingen mulig. Skulle nasjonene der
imot legge om kursen og sin økonomi, og base
re fremtiden på energikilder fra fornybare res
surser kan den verdifulle oljen under Nordsjøen 
vare lenger, og Norge vil bli takket i generasjo
ner fremover. '& 



Verneplan for 

Vassfarområdet - 10 år etter 

AV KÅRE ELGMORK 

I jal/llar 1976 mr del lO år sidel/ el.lilrslag lil \'eme"lwljilr V{/ssj'aroll/rådel ble Illarbeidel og 
selldl 1I/."l/diglll!leIIe./i·a Zoologiseksjon('l/ \'ed UI/i\'('rsitelel i Oslo, Arheidet ble Illført på oppfor

dring SOll/ hI ,a, kaHføreslilhake lil dm'ærellde!()rs\ 'arsll1il/isler Glldll/lIl/d Harlell1 SOll/ i spørre

limen i Slortingel 23/6, 1965 smrle Ilå el spørsmål angåellt!e el "lanlagt lI1ililært skYlefeit i 
Vida len , Harlell/ Illtalle al det \'ar \'iklig Sl/areSI å få \'lIrdert l/ærll1ere de \'emeproblell/er SOll/ 

.lim'ligger, også .f;I/' hjømeslall/II/en, (Slortingslidel/(le 109, ordenllige Slorting, 1964- 65,) EI 
sWI/ll/elulmg ({\' den il/l/s('lulle \'emeplal/ hIl' offl' l1Iliggjort i Norsk Nmllr nr , 2, 1966, 

HISTORIKK 

Verneplanen ole i Illars samIlle år forelagl for 
nordisk vihforskningskonferanse i SlOckhollll, 
Den ole videre sendllil en rekke faglige inslilu
sjoner SOIll alle gav planen sin slØlle og anoefal 
le vernelihak i Vassfarolllråde t. 

Også på lokall hold ole planen vel mOllalt. 
Fra da væ rende formann i Hedalen fjellSl yre . 
skogeier Edv, Elsrud forl'ligger følgende ulla
lelse av IS, april 1966: .. FYlrsl viljeg få gi Illin 
kOlllplimenl lil planen i sin alminnelighet. Dt:n 
er avgjort POSili v - llg. selv llill del eller mill 
skjønn er en del delaljer SOIll oør korrigeres 
oør den i hovedlrekkene oli grunnlagel for en 
frellllidig fredning i områdel, .. Elsrud konsta
lerte videre med lilfredshel al de øvre. oralle 
lier hadde fåll en viklig plass i verneplanen, Og. 
planens direkliver for dellt: områdel. SOIll oLa, 
også om!'allel reduksjon av skogsdriften. målle 
eller Elsruds mening oli grunnlagt:l for del vi
dere vernearoeidet. 

Eller al den daværende Adminislrasjon for 
friluftsliv og nallirvern hadde mOll all verne
planen. kOIll del videre aroeid raskl igang , Ah i 
juni 1966 olir del såkahe Vassfarulvalg på 24 
medlemmer opprellet. Del oeslår av represen
tanler for stal. fylker og kOIllJlluner. dessuten 
av 9 represenlanler for grunneierne, Til lross 
for tlere anmodninger ole ikke naturvernorga

nisasjonene eller Universitetet i Oslo represen
tert i Ul valget. 

Vassfarut valget engasjene Norsk institutt 
for oy- og regionforskning som ah i desember 
1967 kom med el forslag til arealdisponering ut 
fra en helhelsvurdering av de inleresser som 
knytter seg til området. Dette forslag er også 
kjent under navnet Skage-rapponen, Vassfar
saken fikk således en rask og effektiv stan, 
Men det skulle dessverre vise seg at det ble 
med stanen, Arbeidet med Vassfarsaken i de 
følgende X år har vært en endeløs rekke av 
forhandlingsmøter. i det vesentlige om erstat
ningsspørsmål. uten at det e! nnå er komme!t til 
en avklaring, 

Som et ledd i arbeidet med verneplanen Ul
formel Miljøverndepanementet i 1973 et utkast 
lil vernebestemmelser for Vassfaret. Dette ut
kastet var i store trekk bygd på Zoologiseksjo
nens verneplan for 1966, 

Etter al dette utkastet var offentl iggjort . ble 
det våren 1974 i pressen rettet angrep fra visse 
skogeierhold både mot ve rneplanen og mot un
denegnede , Underlig nok var hovcdmannen 
Edv, Elsrud som også i sin bok " Yassfarojør
nen » av 1975 tar sterk avstand fra verneplanen 
og dens intensjoner, Selve verneforslagene el
le r noen av de publikasjoner som fore I igger om 
den er imidlenid ikke nevnt i boka, Selv om 

utkastet fra 1973 i hovedtrekkene ikke avviker 
fra planen av 1966, hevdes det nå i Elsruds bok 
på side 123 at det utelukkende var håpet om en 
avklaring av visse erstatningsforhold som had
de gitt arbeidet med planen lokal støtte: «Også 
en del av Yassfarområdets store antall grunn
eiere gikk inn i Vassfarutvalget. Det gjorde de 
fordi de visste at flere grunneiere ved odels- og 
arvetakster hadde betalt for betydelige tomte
verdier som før eller senere av tvingende øko
nomiske grunner måtte utnyttes , Gjennom 
Vassfarutvalget mente grunneierne at Staten 
ville utløse tomteverdiene og dermed skåne 
området mot hyttebygging i stor stil. Det va r 
tanken på en rask avtale omkring hytteproble
mene som ga Yassfarutvalget lokal støtte, Intet 
annet. » 

Vernep lanen av 1966 gikk ikke inn på er
statningsordninger. men nevnte bare kon at de!t 
bør ytes full dekning for tap i produksjon eller 
ved dyre re driftsmåter i skogbrukel , og at det 
offentlige må påta seg økonomiske forpliklel
ser av en helt annen størrelsesorden enn hittil 
har vært lilfelle når det gjelder ve rn av norsk 
natur, 

I februar 1976 ble et reviden og re!dusen 
verneforslag offentliggjort av Miljøverndepar
tementet. Dette er nå lil behandling i Yassfar
utvalget som har vedtatt å engasjere Norges 
Landbrukshøgskole for en utredning om de 
økonomiske og andre konsekvenser ved de 
planlagte vernetiltak, Det kan derfor neppe 
ventes noen avgjørelse i Vassfarsaken i 1976, 

VERNETILTAK 
\1e!get få konkrete \e!['Jletihak er blitt gJennom
føn i denne ti års perioden, Bjørnen ble totalfre
det fra mai 1971. og det har \'æn betalt av 
offentlige midler for en såkalt stengning av 
Vassfarvegen, også fra 1971, Førsl i mai 1974 
kom t:t midlertidig forbud mot hyttebygging i 
et område pa ca, 300 km:, som ston sett faller 
,ammen med del opprinnelig foreslåtte ve rne
området. men er not: red uscn i area l. Som et 
resultat av arbeidet pa landsbasis med vern e
ve rdige vassdrag, ble vassfarområdets ned
slagsfelt varig vernel mot kraftutbygg ing i 
1973, 
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Fig. /, EI/dril/ger i melllleskeli" l'irho1l/hel og illIIgrep i hjørnelil 


S,·art: Områder med.f{l5I heh\-ggelse og jordbruk, 


Innringede omrader: Fell med mer 1'1111 5 hrller e ller hus mindre e 


Tykk strek: Ojfellliig \ '1'1' IIl1'1lforfasl hehl'ggel.l'e, 


Tynn strek: Skogsbil veger. 

Stiplet strek: k jerre\'eg, IrllklOl'\'eg. 


Trekant med spiss opp: Dell lIurske Ilirisrf(lrellillgs -I koier, 
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utkastet fra 1973 i hovedtrekkene ikke avv iker 
fra planen av 1966 . he vdes det nå i Elsruds bok 
på side 123 at det utelukkende var håpet om en 
avklaring av visse erstatningsforhold so m had
de gitt arbei de t med planen lokal støtte: «Også 
en del av Vassfarområdets store antall grunn
eiere gikk inn i Vassfarutvalget. Det gjorde de 
fordi de visste at flere grunneiere ved odels- og 
arvetakster hadde betalt for betyde lige tomte
verdier som før ell er senere av tvingende øko
nomiske grunner måtte utnytte s. Gjennom 
Vassfarutvalget mente grunneierne at Staten 
ville utløse tomteverdiene og dernled skåne 
området mot hyttebygg ing i stor stil. Det var 
tanken på en rask avtale omkring hytteproble
mene som ga Vassfarutvalgetlokal støtte. Intet 
annet. » 

Verneplanen av 1966 gikk ikke inn på ~r

statningsordninger. men nev nte bare kort at det 
bør ytes full dekning for tap i produksjon ell er 
ved dyrere driftsmåter i skogbruket. og at det 
offentli ge må påta seg økonomiske forpliktel
ser aven helt annen større lsesorden en n hiuil 
har væ rt tilfe lle når det gjelder vern av norsk 
natur. 

I februar 1976 ble et revidert og redusert 
ve rn ~f()rs lag offentliggjort al ' Miljøvemdepar
tementet. Dette er nå til behandling i Vassfar
ut va lget som har vedtatt å engasjere Norges 
Landbrukshøgskole for en utredning om de 
økonomiske og andre konsekvenser ved de 
planlagte v~rnetiltak. Det kan dert-or neppe 
w llles noen avgjørel se i Vassfarsaken i 1976. 

VERNETIL TAK 
'v1~get få konkr~te vernetiltak er blitt gjennom
føn i den ne tiårsperioden, Bjørnen ble totalfre
det fra mai 197 1 _ og det har I'æn betalt av 
ntlellliige midler for en såkalt stengning av 
VassfaJ'\ ~ge n. også fra 1971. Først i mai 197-l 
kom et midlertidig forbu d mot h ytt~bygging i 
et område på ca. 300 km:. som SlOrt sett faller 
sammen med det opprinnelig fores låtte verne
området. men er noe red usert i areal. Som et 
resu ltat av arbeidet på landsbasis med w rne
ve rdi ge vassdrag_ bl e vassfarområdets ned
slagsfelt va ri g vernet mot kraftutbygging i 
1973. 

MILJØENDRINGER 
Innenfor det opprinnelig foreslå tt c ve rneområ
de er det i de siste 10 år skjedd en relativt stor 
ekspansjon i menneskelig akti vitct og inngr~p 
(fig. I . :2 og 3>. I de øs tlige og sør-øs tlige: 
områder av verneområdet. i Vidakn og ved 
Bukollen er skogsbilveindtet bctydelig ut vi
det. Også i Vassfardalens østre: del er mange 
skogsbilveier kOlllmet til slik at tlatehogst er 

blitt drevet se lv langt opp i de Øvre lier mot 
skoggrensen (fig. 2og 3). I de vcstlige områder 
har det på gre ns~n av ve rneolllrådet voks t fram 
en rekke hyttekonsentras joner. I Vassfardalens 
nord-vestli ge del er forholdene stort selt 
uendret. og det er i delte området at et skogrc

scrvat hk forc slålt i tkn opprinncligc verne

plan (fig . .+). 


VITENSKAPELIG BAKGRUNN 

Hvorda n står så vcrnepl anen clter 10 års eli'a

ring og vidcre hjØrllcslUdicr i Vassfartraktcnc 

og i andrc land·' 


Dc sis te I () års rcsu ltatctC!' fra biørncunder
'økchcne i Vassfanra~tenc visC!' at avg rcn s
ningcn av ve rncomr;ldct i storc trekk va r riktig . 
Dct cr mulig ;Ll grcnscn i sør-wst hurdc væ rt 
trukket noc nærmere Hallingdal. da dct hcr er 
gjort mangc hjørncohservasjoncr utenom dct 
forc~ l åue vcrncområdet. (Sc hLa . kart i Norsk 
Na tur nr. 2. IY76 . sidc 57.) Også i områdct 

Fig . I. Elldri llger i melllleskelig "irksomheT og illllgrep i hjømeområdeT i Vassj(lr1/'{/kTene i 2S-årsperiodell 1<)4 9-- 73. 


Svart: Områder medJ(w hehyggelse og jordbruk , 

Innringede omrader: FeiT med mer ellll S hYl1er e ller hus milldre 1'1111 SOO mji-a h l'e/,{/Ildre. Hl'ef prikk represelllerer 10 hyl1er. 


Tykk strek: O{{ell1lig ,'eg IITellfi,rfil51 hehyggelse. 

Tynn strek: Skogsbil veger. Trekant med spiss ned: FjellS/li e- leirskole. 

Stiplet strek: Kjerre" eg, lraklOrl'eg. Grastiplete områder: HøKfjeli 

Trekant med spiss opp : Dell lIorske lilrislforellillgs 4 koier. Rammen allgir de l opprillllelig ji,reslål1e ,'emmmråde. 
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lest for nordenden al Spt:rill en har det stadig 
I ,e rt \)bst:f\'asjona al' bjørn. og lktte <lIllrådet 
burde ha vært inkludert i ve rneplanen. 

L'ndt: rsøkelsene har vi dere I'ist at det fort satt 
er bercttiget med t: n vernt:p lan . Bjørne<llllrådet 
er grad vis s n evn~ t inn. <lg de siste 10 ar er 
karaktt:ri,ert ved en tilbaketrekning fra de øst
lige \lg sør-østlige delt:r al bjø rneo lllradet (om
råde t mell<lm Vida k n og Spailkn sørove r til 
Sok na) . Ti Ibak etrek ningen fra dette <lIllrådet 
skjer samtidig med at sk<lgs bil veg nettet nal' en 
re lati vt stm tt: ttht: t. ,æ rlig i de sørlige <lmrader. 
Dd skjer på samme tid en st<lr hytteutbygg ing . 
spe, ie lt i Vikel1jelltraktene. Bjørnens ho \'ed
<lmråde idag ut gjø res av det areal som den 
opprinnelige verne plan omfatter (fig . I) . Med 
den tilbilketrekning "1111 nå er regi strel1 i (k 
mariginak områder i ø, t og sør-øst av bjørne
området. er det all grunn til a verne dens 
h<lvedom råde S<lm enna ikk e er ,a sterkt pii\ir

ket al' menneskelige inngrep og trafikk. Med 
en fri utnyttelse kan kritiske ti Istander oppstå 
også i bjørnens kjenreområde. Spesielt viktig er 
bevaring av de Øvre skoglier mot skogg rensen 
som er av vital betydning for bjørnen som hiom
råde og oppholdsstedn om våren. Dette ble 
også bekreftet av undersøkelser drevet av Det 
internasjonale biologi ske program (I BP) i årene 
1969-73 som viste at bjørnen om våren holdt til i 
de høyere liggende. kronglete lier under skog
grensen. 

Resultatene fra Vassfaromddet understøttes 
al' nyere undersøke lser i andrL' land med bj~)r 

nestam mer. BådL' i Sve rige og Finland har Illa n 
eksempkr på at bjørnen kan trd.l,e lit av <lnna
der Illed omfattendl' mekani sert ,k <lgsdrifl. Et 
\' itenskapelig arbeid fra Leningradomr[tdet 
k<lnkluderer Illed at bjørnen foretrekker g;llll
Ille I ~ran ... ko~ ,pes ielt ved vall! av hiomrtlde. 
Illen ~)gså i ,(lllllllerhalvåret. h~r~ ngelsesl"later 

Fig. 2. Hogstflater i Vass/a rdalens østre del omkring 1973 . 

Gra: Noe eldre hogstflater med oppslag al' lauvtre. Tilsvarer hogstklasse Il . Merk de mange hOKstjla ter i 

høvtliKgende skog. til dels nær skoggrensen. 

Svart: Snaufla te etter nvlig foreta tt hogst. Tilsvarer omtrent hogstklasse I. 

(Omteg/let nrf!!' VegeTlisio/lskarr - Va ss/ilrer . B. Fonrlig del \'ed Ha/ls Krogsrud. Der illTemll.'jo/llile 

biologiske program (IBP J. /97-+.) 
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med gran og furu \kri mot har L'n meget la v 
frekve ns . AndrL' under,ø~eIsL'r o\'er bjørn i 
SmjL'to.,<ll1l\·e ldet konkludern nlL'd ;11 ro er en 
Ilølhendig hetingelsl' for hjørnL'n, tri vsel og 
Ill'V n~r som ", pL's ielt posit il t at det i ~t hjørne
\\lm[tde ikk e dri.1 es s ~",l!sdrifl. ikk~ fin s gjen
Ih)Jn g~lI1 g~\"('g(' rog allkl (' r lill' I'nll.. i te!Tcngel. 

I mange små, isolerte bjørnestammer i Sovjet
unionen er det påvist at antall bjørn har avtatt og 
hjørneområdet er blitt snevret inn p.g .a. til 
tagende menne ... kelig virk somhet og forstyrre l
se. Dette er helt på linje med result<ltene fra 
Vassfarnmrådet fram ti I 19D. Etter omfattende 
studier av hrunbjørnen i Nord-Amerika anbefa
ler amerikanske vitenskapsmenn <It brunbjørn
områder bør beskyttes og opprettholdes som 
villmarksområder. \lgså fordi en studig til ven
nin.g tilmenne ... ker kan øke sjansene for en Iller 
aggress iv holdning fra bjørnens side . Bjørne
områder for va lte ... derfor be ... t ... om re lat i vt urørte 
områder. Bevaring <I V brunhjørn i dens tilnær
met mest opprinnelige og uforstyrrede biotop 
ansees også sOlllmest verdifull håde vi tenskape
lig og n<lturvernmessig. 

Etter et internasjonalt ... ymposium om hjørn i 
Moskva i 1974 ble dl' t fra The International Bear 
Biology Association sendt en resolusjon til den 
norske regjering om bjørnestammen i Vassfurs
truktene. Da resnlusjonen fikk en summarisk 
dekning i pressen. vil dens hovedtrekk bli gje n
gitt her. 

The International Be<lr Biology A ...... ociation 
uttrykker først Sill intere ......e for he v<l ring uv små 
i...olerte europeiske hjørnest<lm lller. men også 
bekymring for frellltiden . Angående Vassfar
stammen an see......jan ...en fm be va ring så stor at 
vernetiltak bør prøve .... Verneområdet angitt i 
den opprinnelige vernepl<ln <ln ...ee ... "'\lIll et klart 
minimumsområde so m ikke må redu ... eres. Selv 
i tilgrensende strøk ma be ... kyttende tiltak gje n
nomf!')re... . Verneområdet anhefales bevart 
mest mulig i ... in n<llUrlige til stand , og den men
nes kelige ak ti vitet bør reduseres til et mini
mum. Videre ut byggi ng av ... kogshilveger bør 
stoppes. og bruk av hog stflater begrenses. Sko
ge n i de Øvre li e r nær og under ... koggrcnsen er 
særlig kritiskt: områder for hjørnen. og ingen 
mennesk elig aktivitet bør tillates her . 

:vIiljø,erndepartementet svar1e på resolu
sjone n og f\l r... ikret at også det \ ar be k ~ mret for 
hjømestammen i Vassf<lret. og <It anbt:falingt:
ne i rt:solusjont:n lil bli lurdt:rt i den videre 
plan legg ing. 

ANDRE VER NEINTERESSER 
En bjørnestamme som Vassf<lrst<lmmt:n er også 
en indikator pa en sæ'l)!'eget naturtype som er 
på I'eg ut overalt i ve rden hvor vår teknokultur 
får innpas... . Selve biotopen i ... eg se lv harderfor 
stor \'erneve rd i med områder hvor Ilora og 
fauna ennå er i et noenlunde naturlig samspill, 
noe man ikke lenger så ofte finner i norske 
skoger idag. I en utredning for Nordisk Råd i 
1973 om prioritering av verneverdige områder i 
Norden, ble Vassfanraktene tatt med som ett av 
II norske forslag på linje med Svalbard, Jotun
heimen og Hardangervidda. 

Verneplanforslaget av 1966 fra Universitetet 
i Oslo la også stor ve kt på Vassfartraktene som 
referanseområde for framtidig økologisk for
skning og undervisning . Med den forserte ut
nytte lse og endring av naturen som foregår 
overalt omkring oss. vil snan all natur væ re 
sterkt omformet av mennesker. Vi vil da miste 
et naturlig sammenligningsgrunnlag som er 
nød vend ig for å kunne forva lte naturen pa en 
fornuftig måte i framtida . Dette var et av 
hovedmotivene bak ve rnefors lagene for Vass
farområdet fra Universitetet i Oslo. som bl.a . 
fikk støtte fra Institutt for skog skjøtse l ved 
Norges landbrukshøgskole. Det uttalte at fra 
skogbiologisk ... ynsv inkel var det <IV stor betyd
ning å få bevart et relativt stort barskogområde 
mest mulig urørt av menneskelige inngrep . De 
skogeiere og forstfolk som går så sterkt imot 
ve rnep lanen synes fullstendig å ha oversett det
te argument som på lengre sikt også vil komme 
skogbruket til gode . 

Det er derfor mangeartede aspekter som 
knytter seg ti I ve rn av Vassfarornradel. og det 
er sterkt ønskelig at vernesaken nå etter 10 års 
forberedelser snarest blir brakt til en positi v 
avslutning. :a 

Fig. 3. Ek: 
hogstflate 
(FOlO: K . 
Fig. 4. BTI 

privat initi 
(Foto: K. 
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Illed gran llg furu lkrinHlI har L'n Illegel la v 
Ir.:belh . Andrc undL' r~ø "c h.:r llvc r bjørn i 
Sllv jc l ~anl\eldel kllnkllllkrL' r Illed at rll er en 
IWllh elldig bL'tin ge l ~e Illr bjørllelh tri vse l llg 
IlL'Vller ""11 ~pe~ie lt 1'"~ iti \ ' 1 at det i et bjørne
llillriide i Ue tlri.\ L'~ ~ ""g~dri It. i k kl' lin s gjen
1l"lll g~lng"' egerllg al dL,t e r litL' llllh. i terrenge\. 
I mange små. isole rte bjørnestammer i Sovjet
unionen er det påv ist at antall bjørn har avtatt og 
bjørneområdet er blitt snevret inn p.g.a. til
tagende menneskelig virksomhet og fllrstyrrel
se. Dette er helt på linje med resultatene fra 
Vassfarområdet fram ti I 197:.. Etter olllfattende 
~ tudie r av brunbjørnen i Nmd-Amerika anbefa
ler amerikanske vitenskapsmenn at brunbjørn
områder bør beskyttes og opprettholues som 
villmarksområder. t)gså fordi L: n stauig tilve n
ning til mennesker kan øke sjansene for en mer 
aggressiv holdning fra bjørnens s iue. Bjørne
områder forvalte s uerfor best sllm relati vt urørte 
<Hnråder. Bevaring av brunbjørn i dens tilnæ r
Illet me st opprinndi ge og uforstyrrede biotop 
~lIl sees også Slllllm.: st ve rdifull både vitenskape
lig og naturvernm.:ssig. 

Etter et internasjonalt symposium om bjørn i 
Moskva i 1974 bl e det fra The International Bear 
Biology Association sendt en resolusjon til den 
norske regjering Olll bjørnestammen i Vassfars
traktene. Da resolusjonen fik k en summarisk 
dekning i pressen. vil dens hovedtrekk bli gje n
gitt her. 

The Internatilln al Bear Biolllgy Association 
uttrykker først ~ ill interessL' lor he varing av slllå 
isolerte curllp.:i ske hjørnestallllller. men også 
bekymring fm fre mtiden . Angåe nde Vassfar
stalllmen anse.:s sjanscn fllr hevaring så stor at 
vernetiltak bør prøves . V.: rncområuet ang itt i 
den opprinnelige ve rn.:plan ansecs som et klart 
minimumsolllråde SO Ill ikk.: Ill å reduseres. Selv 
i til g re n~ende strøk mabes kyttende tiltak glen
nomføre~. Ve rneomradet anhefal es bevart 
me" Illulig i sin naturli ge tihtand. og den men
neskelige akti vitet hør rL: duseres til et mini
mum. Videre ut bygg ing av skogsbilveger bør 
s t oppe~ . og hruk av hogs tfl ater hegrenses . Sko
ge n i de øvre I ier nær og under skoggrensen er 
sæ rlig kriti ske områder for bjørnen. og ingen 
menneskelig ak ti vitet hør till ates he r. 

\1iljø \erndepartementet svarte på resolu
~.i o n e n ng fors ikret at ()g ~a det \ ar bekymret for 
bjørne~tammen i Vassfaret. og at anbefalinge
ne i r.:solu ~jonen \'il bli ,"urden i den videre 
pl anlegging. 

ANDRE VERNE INTERESSER 
En bjørnestamme SOIll VassfarSlammen er også 
en indikatm på en sæ rpreget naturtype som er 
pa \ eg ut o\'e ralt i \'erden hvor var teknokultur 
får i nnpas~. Selve bi lllOpen i seg se lv har derfor 
stor ve rneverdi med områder hvor !lora og 
fauna ennå er i et noenlunde naturlig samspill, 
noe man ikke lenger så ofte finner i norske 
skoger idag. I en utredning for Nordisk Råd i 
1973 om prioritering av verneverdige områder i 
Norden. ble Vassfartraktene tatt med som ett av 
Il norske forslag på linje med Svalbard , Jotun
heimen og Hardangervidda. 

Vernepl anforslaget av 1966 fra Universitetet 
i Oslo la også stor ve id på Vassfartraktene som 
referanseområde for framtidig økologisk fo r
skning og undervisning . Med den for se ne ut
nyttelse og endring av naturen som foregår 
overalt omkring oss. vil snan all natur være 

Fig. 3. Eksempel på skog- og lalldskapsbehulldlillK i del.!',,·eslålle I'em eområdel i Vass/imlulell . Dell .~/()re 


hogstflaten er på lilsammen ca . 400 da . En betydeligavvirkningforegikk i /974. Midt på bildel i AurdalsJJorden . 

(Foto: K . Elgmork, mai /975. ) 

Fig . 4. Brillgell med BU\'Qssdalellli/ "'!II.Hre , Vus~jilrellil høvre . 1 BUI'us.Hlul,," ble ca . 1500 dafredel på 

privat initiativ i /954. Området på bildel omjalles i det vesentlige a v det p/anlagte skogreserval . 

(Fora: K. Elgmork , okraber 1975.) 


sterkt omformet av mennesker. Vi vil cia mi ste 
et naturlig sammenligningsgrunnlag som er 
nødvendi g for å kunne forva lte naturen på en 
fornufti g måte i framtida. Dette var et av 
hovedmoti vene bak verneforslagene for Vass
farområdet fra Uni versitetet i Oslo . som bl.a . 
fikk støtt e fra In stitutt for skogskjøtsel ved 
Norge, landbrukshøgskole. Det uttalte at fra 
skogbiologi sk syns vinkel var det av stor betyd
ning å få bevart et relativt stort barskogområde 
mest mulig urørt av menneskelige inngrep. De 
~koge i e re og forstfo lk som går så sterkt imot 
verneplanen synes full stendig å ha oversett det
te argument som på lengre sikt også vil komme 
skogbruket til gode. 

Det e r derfor mangeartede aspekter som 
knytter seg til ve rn av Vassfarområdet. og de t 
er sterkt ønskelig at vernesaken nå etter 10 års 
forberedelser snarest blir brakt til en pos iti v 
avs lutning. a 
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Prins Bernhard går som 
WWF-president 

Styret i World Wildlife FundmoHok i septem
ber følgende brev fra st iftelsens president. 
prins Bernhard av Nederland: 

«Jeg finner det riktig allerede nå å informere 
Dem om min beslutning om ikke å stille til 
gjenvalg som internasjonal president og styre
medlem i vår organisasjon ved utløpet av min 
funksjonstid, som tar slUH ved utgangen av 
eleHe år. 

Som president for den na'.i0nale nederland
ske avdelingen vil jeg imidlertid fortseHe å 
arbeide for World Wildlife Fund som opptar 
Ineg IllegCl. 

Ende li g vi l jeg opplyse at jeg, eHersom jeg 
ikke kommer til å være til stede på World 
Wildlife Funds (jcrde internasjonale kongress i 
San Fransisco i sluHen av november. har amo
det Sir Peter SCOH (s tyre ts formann) om å over
ta min funksjon der. " 

Massebilisme en 
umulighet 
A vgasscr fra bi ler sva rer for mer enn 50 prosent 
av de (()tale luftforurensningene i Sverige, og 
tross innførte nonner for avgasser vokser den
ne andelen fra år ti I år. Det er på det rene at 
nesten all luftforurensning i byene skriver seg 
fra bi ler og busser. og det er grunn til å frykte at 
denne forurensningen allerede i dag er et bety
delig miljøproblem. 

Det er professor S. Olof Gunnarsson og dr. 
Bo Persson, som arbe ider med et svensk for
skningsprosjekt om trafikk, sikkerhet og miljø, 
som hevderdeHe i en artikkel i «Mi Ijøaktuellt». 

De 10 unders treker at det fins alvorlig 

grunn til mistanke om at biltrafikkens utslipp 
av kreftfremkallende polyaromater er sky ld i 
en stor del av de miljøbetingede tilfellene av 
kreft. 

Også utslipp av karbonoksyd og nitrogenok
syder kan forårsake betydelige helseeffekter. 
Som eksempe l nevnes at da avgassmengden 
ble reduse rt med 10 prosent i forbindel se med 
oljerestrik sjoner i 1974 i California, minsket 
døde li gheten av hjerte- og karsykdommer til
svarende. Nitrogenoksydene bidrar dessuten til 
forsuring av ferskvann. 

EHersom biheHheten stadig øker, vil det 
neppe i fremtiden bli noen reduksjon i utsli p
pene, se lv om man innfører strengere normer. 
Den eneste løsningen er å begrense bruken av 
eksplosjonsmolOren om vi vi l hindre at vårt 
li vsmi ljø blir yHerii ge re øde lagt. De to for
skerne hevder at vi må innse at massebilismen 
er en umulighet. Forgjengere, syk li ster og kol
lek ti ve transportmidler må prioriteres i forhold 
til privatbilismen, godstrafikken må over fra 
landeve i til jernbane, og energisparende og mil
jøvenn lig tran sport må premieres, hevder de to 
forskerne , som legger til at det må skje raskt. 

Fuglefjell ikke for 
fjellklatrere 

The Conservancy Council i England har i sam
arbe id med The Royal Society for the Protecti
on of Birds og The British MoulHaineering 
Cou ncil oppreHet et nyll naturreservat i South 
Stack Cliffs i North Wales. Det dreier seg om et 
fugletJell der tJellklatrerne tidligere har kon
kurrert med fuglene om plassen. Nå har kla
trerne imidlertid samtykket i at det skal være 
klatreforbud halve åreL av hensyn til fugleli
ve t. 

Fare for elefantene 
Det er grunn til å frykte at den hensynsløse 
krypskytingen i senere år . har brakt elefantene i 
faresonen for alvor. Rikti gnok fins det ingen 
overs ikt over elefantbestandenes størrelse . 
Dene gjelder både den afrikanske og den asia ti 
ske arten. Men ekspertene mener at den store 
konsentrasjonen av elefanter i enke lte områder 
giret skjevt bilde av situasjonen. I virke ligheten 
ere lefantene i dag forsvunnet over store delerav 
sin utbrede lsesområde. 

For å skaffe en oversikt ()'e r elefantene, 
situasjon og et grunnlag for vernetiltak, sener 
den internasjonale nalUrve rnorganisasjonen og 
World Wildlife Fund nå i gang ct tre års for
sk ning sprosjektet. 

Når det gjelder de n a frikan ~ke elc:fanten me
ner man at den foreløpig ikke er i fare som art. 
Derimot er situasjonen mørkere for indi sk ele
fant. som er utbredt fra Indi a til Sørøst-Asia og 
på øyene Sumatra og Sri Lanka (Ceylon). Un
derarte n som lever på Sri Lanka er a llerede 
opptan i IUCN's Red Data Book over truede 
arter. 
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Fare for elefantene 
Det er grunn til å rrykte at den hen sy nslø se 
krypskytingen i senere år. har brakt elefantene i 
faresonen for alvor. Riktignok fin s det ingen 
oversikt over elefantbestandenes størrel se. 
Dette gje lder både den afrikanske og den asiati
ske anen. Men ekspenene mener at den store 
konsentrasjonen av elefanter i enkel te områder 
g ir et skjevt bilde av si tuasjonen . I virkeligheten 
ere lefantene idag forsvunnet over store delerav 
sitt utbredelsesområde . 

For å skaffe en oversikt on:r e l efa ntene~ 
situasjon og et grunnlag for vernetiltak. setter 
den internasjonale naturve rnorgani sasjonen og 
World Wildlife Fund na i gang et tre ars ror
skningsprosjektet. 

Når det gjelder den arrikanske eldanten me
ner man at de n foreløpig ikke er i rare som an . 
Derimot er situasjonen mørkere for indisk ele
rant. so m er utbredt fra Indi a til Sørøst-Asia og 
på øyene Sumatra og Sri Lanka (Ce ylon). Un 
deranen som leve r på Sri Lanka er allerede 
opptatt i IUCN 's Red Data Book over truede 
arter. 
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Tegnet av Rune J. Andersson . Firefargetrykk . 
Format 50 x 50 cm. Pris kr. 15 ,- . 

NORGES NAT 

REPRESENTA 


RISSA 28. OG 29. MAI 1976 

latur- ø 

kalenderen 

1977 
Et godt råd - bestill nå! I fjor ble vi utsolgt i løpet 
av de siste hektiske ukene før jul. I tillit til at interes
sen for Naturkalenderen øker i samme takt som før, har 
vi i år satset på større opplag. Men likevel, for å være 
på den sikre siden - bestill straks! 

• 	 13 gnistrende fargefotos fra norsk natur 
• 	 Totalformat 30 x 40 cm - bildeformat 30 x 30 cm 
• 	 Bildetekster på norsk og engelsk 
• 	 Leveres i solid kartong som sikrer at kalenderen 


kommer helskinnet fram - hvor som helst på 

kloden 


• 	 Pris kr. 32,
• 	 Bruk gjerne bestillingskupongen på motstående side 
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Til stede: 
Landsstyret: 

KRETSFORENINGENE: 

Østlandske Naturvernforening 
(ØNV): 

Landskapsvernet i Østfold 
(LvØ): 

Buskerud Natur- og Miljøvern
forening: (BNM): 

Hedmark Naturvern (HNV): 

Oppland Naturvern (ONV): 

Vestfold Naturvern (VeNV): 

Telemark Natur- og Miljøvern 
(TNM): 

Aust-Agder Naturvern (AANV): 

Vest-Agder Naturvern (VANV): 

Il 

Ragnhild Sundby, (for
mann) 
Sigvall Rørtveit, 

Oddlaug Brunvoll , 

Bredo Berntsen, 

Roy Carlsen, 

Hans J . Engan , 

Tore Killingland, 

Kåre Kopreitan, 

Inger Lise Skarstein , 

Knut Are Tvedt. 


Nils Borchgrevink , 

Trond A. Svensson, 

Per Flatberg. 


Arild Ådnem, 

Randi Utgård. 


Sissel Dobson , 

Tov Sandnæs. 


Toralf Metveit, 

Karin Smeby Schjerven. 


Edle Høystad, 

Fredrik Heitkøtter. 


Arne Askland, 

Svein Edland, 

Maryon Archer. 


Geir Haatveit, 

Sigmund Tvermyr, 

Finn Helge Røe. 


Sigvald Normann-

Hanssen. 


Torbjørn Fredriksen, 

Torgeir Ropstad , 

Rolf Grimsby . 


Rogaland Naturvern (RNV): 

Haugaland Naturvern (HaNV): 

Vestlandske Naturvernforening 
(VNV): 

Møre og Romsdal Naturvern 
(MRNV): 

Sør-Trøndelag Naturvern 
(STNV): 

Nord-Trøndelag Naturvern 
(NTNV): 

Nordland Naturvernforening 
(NONV): 

Troms Naturvern (TNV): 

Finnmark Naturvern (FNV): 

Natur og Ungdom (NU): 

Valgkomiteen: 

Foredragsholdere: 

Tor Egil Aanestad. 

Trygve Eriksen. 

Cornelius Schilbred , 

Rezi Faye. 


Lars Dahle , 

Kåre Kopreitan 

(se landsstyret). 


Jon Ekrann, 

Hans Bergan , 

Egil Ingar Aune. 


Arne Moksnes , 

Kristoffer Gåsvik , 

John Grønli. 


Gerd Holbye, 

Axel Edman. 


Nils O. Kaasen , 

Sigmund Spjelkavik. 


Roy Carlsen 

(se landsstyret). 


Bjart Holstmark, 

Lisbet Rønningsbakk, 

Pål Vedeld. 


Ragnar Vik. 


Forskningsstipendiat Karl 

Georg Høyer, 

professor Hans J. Kreyberg, 

cand. real. Lars Føyn , 

siv. ing Jan Usterud Hans

sen. 


Spesielt inviterte: 
Foreningen til Dyrenes Beskyt
telse: 
Miljøverndepartementet: 
Norges Fiskarlag: 
Norges Husmorforbund
miljøv.utv .: 
Norges Jeger- og Fiskerforbund: 
Norske 4-H: 
Norske Landskapsarkitekters 
Forening: 
Norske Speideres Fellesråd: 

Thomas Jersin Dr, 

Arne Gjelland. 

Alf Worpvik , 


Signe Tønsberg, 

Halvor Berge, 

Bjørn 0rsleie, 


Sjur Frimann Hjel 

Fredrik Platou , 


1. Åpningen av representantskapsmØtet 
Formannen ønsket representantene og spesielt inviterte 
velkommen til møtet. Deretter hilste Jon Godal , rektor 
folkehøgskole , velkommen til distriktet og skolen. 

2. Merknader til innkallingen 
Det forekom ingen merknader. 

3. Merknader til sakslista 
Det forekom ingen merknader. 

4. Valg av møtedirigent 
Landsstyret foreslo Geir Haatveit (TNM) som møtedirig 
tveit ble enstemmig valgt, men ønsket selv at det også bl 
varadirigent da han selv ønsket å kunne delta i de 
spesielle saker. 

Sigvall Rørtveit (landsstyret) ble enstemmig valgt til 

gent. 

5. Andre valg 
a) To personer til å undertegne protokollen . 
Jon Ekrann og Egil Ingvar Aune , begge STNV , bl 
enstemmig valgt. 
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Roy Carlsen 
(se landsstyret). 

Bjart Holstmark, 

Lisbet Rønningsbakk, 

Pål Vedeld. 


Ragnar Vik. 


Forskningsstipendiat Karl 

Georg Høyer, 

professor Hans J. Kreyberg , 

cand. real. Lars Føyn, 

siv.ing lan Usterud Hans

sen. 


Spesielt inviterte: 

Foreningen til Dyrenes Beskyt

telse: 

Miljøverndepartementet: 

Norges Fiskarlag: 

Norges Husmorforbund

miljøv .utv.: 

Norges Jeger- og Fiskerforbund: 

Norske 4-H: 

Norske Landskapsarkitekters 

Forening: 

Norske Speideres Fellesråd: 


Thomas lersin Drake, 

Arne Gjelland , 

Alf Worpvik, 


Signe Tønsberg , 

Halvor Berge , 

Bjørn 0rsleie , 


Sjur Frimann Hjeltnes , 

Fredrik Platou , 


1. Åpningen av representantskapsmøtet 
Formannen ønsket representantene og spesielt inviterte personer 
velkommen til møtet. Deretter hilste lon Godal , rektor på Fosen 
folkehøgskole, velkommen til distriktet og skolen. 

2. Merknader til innkallingen 
Det forekom ingen merknader. 

3. Merknader til sakslista 
Det forekom ingen merknader. 

4. Valg av møtedirigent 
Landsstyret foreslo Geir Haatveit (TNM) som møtedirigent. Haa
tveit ble enstemmig valgt, men ønsket selv at det også ble valgt en 
varadirigent da han selv ønsket å kunne delta i debatten på 
spesielle saker. 

Sigvall Rørtveit (landsstyret) ble enstemmig valgt til varadiri
gent. 

5. Andre valg 
a) To personer til å undertegne protokollen. 

lon Ekrann og Egil Ingvar Aune, begge STNV, ble foreslått 

enstemmig valgt. 


(snm) - Trondheim: Per Seim. 


Observatører: Stein Kollungstad (0NV). 


Sekretariatet: 	 Magne Midttun, 
Roar Sæther, 
Thor Midteng, 
Liv Mile , 
Sylvi Struksnes, 
Per Valset. 

b) Redaksjonskomite. 

Sigmund Tvermyr (TNM), Knut Are Tvedt (landsstyret) og Sylvi 

Struksnes (sekretariatet) ble foreslått og enstemmig valgt. 


6. Telegram til H.K.H. Kronprins Harald 
Representantskapet sendte følgende telegram: 

«Norges Naturvernforbunds representantskap, samlet til møte i 
Rissa , sender sin høye beskytter sine hjerteligste hilsner. » 

Telegrammet undertegnet Ragnhild Sundby, formann. 
I løpet av møtet mottok representantskapet følgende telegram: 
«leg takker NNV's representantskap for hyggelig hilsen og 

sender deltakerne mine beste ønsker om et behagelig og nyttig 
samvær. » 

Harald 

7. Formannens tale 
«Menneskenes framskritt de siste 300 år kan uttrykkes gjennom 
de triumfer menneskene har hatt vis li vis naturen. Men naturen er 
ikke slått, tvert imot har det gått opp for oss at naturen er hardere 
enn vi noen gang har forestilt oss, og at det er vi som kan bli den 
tapende part ,» sa formannen innledningsvis i sin tale. «Men bruk 
og misbruk av ressursene er bare en del av problemet. Etter hvert 
som menneskene har blitt den dominerende art ved utformingen 
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av livssystemene, har det gått tilbake med det biologiske mang
fold i naturen,» fortsatte hun. 

Formannen kom også inn på tiden som økologisk faktor og 
pekte på at hver art, om det er planter eller dyr, har sin egen plass i 
det årlige mønster, og sin egen døgnrytme, bestemt av variasjo
nene i omgivelsesfaktorene. 

«Denne døgn- og årsrytmen er et resultat aven lang evo
lousjon, og derfor vanskelig å forandre. Vi mennesker er også 
underlagt denne rytmen. I vår teknifiserte verden forbryter vi oss 
mot denne rytmen, og fordi mange biologiske rytmeprosesser er 
basert på en indre periodisitet som er synkronisert med den ytre 
tidsfaktor, vil vold mot denne rytme kunne føre til virkninger vi i 
dag ikke kjenner.» 

Fonnannen trakk fram Stortingsmelding 50 «Naturressursene 
og økonomisk utvikling», og mente at forbundets uttalelse ga en 
svært god oversikt over den holdning forbundet hadde til mange 
av samfunnsproblemene. Når det gjelder ressursenes størrelse, 
mener NNV at Regjeringen er svært optimistisk , og at probleme
ne med ressursdekning er forenklet til det teknologiske plan. Det 
er uansvarlig å gi inntrykk av at verden kan fortsette å øke uttaket 
av ressursene så lenge det er stor usikkerhet med hensyn til 
ressursenes størrelse, hevdet formannen. 

Likeledes minnet hun om det ansvar Norge hadde overfor 
utviklingssamfunnene , og at vi savner en vurdering av hva Norge 
kunne gjøre i denne situasjon . Våre økonomiske krav må stå i 
forhold til hva utviklingssamfunnene trenger, og ha som mål at 
alle mennesker må få dekket sine livsnødvendige behov , under
streket formannen. 

Formannen tok også opp den kritikk som av og til ble reist for at 
forbundet uttalte seg i saker som ble betraktet som politiske. 

Hun slo fast at «slik situasjonen er i vårt samfunn i dag, tror jeg 
det ville bli få slike saker vi kunne uttale oss om, hvis alt som har 
politisk tilsnitt skulle kuttes ut. Det alle imidlertid må være klar 
over er at enhver sak består av mange forskjellige komponenter. 
Vi kan f.eks. ha en utenrikspolitisk del , en økonomisk kompo
nent, en naturvernkomponent, o.s. v. og det er for oss hevet over 
tvil at vi skal og må uttale oss om naturverndelen av dette 
problemkomplekset. Den totale avveining mellom de forskjellige 
komponenter er det myndighetene som må ta på et senere tids
punkt. » 

Formannen berørte også Europarådets informasjonskampanje 

1976 hvor forbundet deltok for å øke forståelsen for vern av ulike 
typer våtmarker. 

Videre kom hun inn på sur nedbør-problemet, og trakk fram 
målinger fra Finnmark som tydet på at man her stod overfor et mer 
komplisert bilde enn det man til å begynne med var klar over. 

Formannen henledet oppmerksomheten på den korte tidsfrist 
forbundet fikk for uttalelser i saker som ble oversendt fra myn
dighetene. Hun pekte på at skulle vår organisasjon fungere demo
kratisk, og skulle vi i våre uttalelser kunne få med de synspunkter 
som gjorde seg gjeldende innen forbundet , så måtte sakene ut til 
kretsforeningene til uttalelse. 

«Med de korte frister vi oftest har , føler vi oss derfor under 
konstant tidspress. Jeg tror jeg tør si at de uttalelser vi har avgitt, 
er gitt etter samvittighetsfulle gjennomgåelser, og slik må og skal 
det være . Dette bør vi få anledning til å fortsette med, derfor håper 
vi fristene kan forlenges noe. » 

I talen tok formannen også opp spørsmålet om utviklingen av 
organisasjonen , og pekte på nødvendigheten og ønskeligheten av 
å styrke arbeidet på det kommunale plan. 

«Dannelsen av lokallag bør være en naturlig oppgave for krets
foreningene, og jeg vil derfor her og nå be dere om å ta dette 
spørsmålet alvorlig, » uttalte hun. 

Til slutt takket formannen alle for vel utført arbeid i året som 
var gått, og uttrykte ønske om at de naturvernsynspunkter for
bundet stod for måtte vinne stadig større innpass. 

8. Uttalelser fra representantskapet 
Etter vedtektene sendes sakslisten ut minst 4 uker før represen
tantskapsmøtet. I dette tidsrom kunne det dukke opp viktige saker 
som representantskapet ønsket å uttale seg om. Også når det 
gjaldt saker som stod oppført på sakslisten kunne det tenkes at det 
varønskelig med uttalelseravgitt av representantskapet. Landssty
ret vil foreslå at forslag til slike uttalelser ble behandlet i to etapper, 
første dag under denne post leses forslagene opp og diskuteres, 
mens sluttbehandling foretas annen dag . 

Landsstyret hadde forberedt forslag til uttalelser vedr. sur 
nedbør og oljeutslipp fra skip. 

Begge forslagene ble lest og vedtatt oversendt redaksjons
komiteen. 

Ådnem (LvØ) kom inn på hyttebygging og de problemene man 
hadde i Østfold . Han pekte på at den årlige tilvekst nå var større 
enn den tilveksten man tidligere hadde hatt , og som hadde ført 

fram til dagens problemer. Han mente problemene ville 1 
større om man ikke grep inn på et tidlig tidspunkt. Han 
for at en uttalelse ble formulert og sendt myndigheten< 

Generqlsekretæren redegjorde for forbundets engasjt 
pekte på at man overfor Miljøverndepartementet hadde be 
forbundet ville gå imot dagens tendens (prognosetall for 
1975-2000: max. 275000 nye fritidshus.) 

Representantskapet drøftet saken, men forslaget or 
uttalelse falt mot 30 stemmer. 

Halstmark (NU) hadde utarbeidet forslag til utalelest 
Stortinget vedr. Lågendeltaet og gjennomføringen av 
Lillehammer. Bakgrunnen var Samferdselskomiteens il 
vedr. trasevalget , som ville skjære gjennom selve d 
dermed medføre et vesentlig inngrep i et område av Sl( 

ning som raste- og hekkeplass for fug!. 
Representantskapet drøftet også denne saken , og ved. 

29 mot 10 stemmer at den skulle oversendes redaksjons 
for utforming av uttalelse. 

Halstmark (NU) hadde utarbeidet forslag til uttalelse 
ringen vedr. i.E.A. Etter henstilling fra dirigenten vil 
mark bringe forslaget opp under sak 9 «Nordsjøoljen» 

Dahle (MRNV) presenterte en uttalelse fra «U 
aksjonen mot utbygging av Rauma-Ulvåå », og ba repr' 
skapet gi utalelsen sin støtte. Etter en henstilling fra d 
ville Dahle bringe saken opp igjen under sak 10 «Verne 
vassdrag» . 

Aune (STNV) presenterte på vegne av STNV og M 
slag til uttalelse vedr. planene om et verneområde i Trol 

Forslaget ble enstemmig vedtatt oversendt redaksj 
teen for utforming av uttalelse. 

9. Nordsjøoljen 
Forskningsstipendiat Karl Georg Høyer tok i sitt fore 
forskjellige sider ved oljevirksomhetens innvirkning på 
miljø, både med hensyn til virksomheten til havs og 
Høyer ga uttrykk for at han hadde særlig interesse av å 
konfliktene mellom oljevirksomheten og primærnæringe 
i den sammenheng først og fremst fiskerinæringen. Det 
dreie seg om direkte brukskonflikter og hvordan oljevi 
ten mer indirekte griper inn i det bosettingsmønster som 
til primærnæringene. 

Høyer gjennomgikk planene for utbygging og prodl 
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g oljeutslipp fra skip. 
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n. 
(LvØ) kom i nn på hyttebygging og de problemene man 

Østfold. 	Han pekte på at den årlige tilvekst nå var større 
tilveksten man tidligere hadde hatt , og som hadde ført 

fram til dagens problemer. Han mente problemene ville bli stadig 
større om man ikke grep inn på et tidlig tidspunkt. Han gikk inn 
for at en uttalelse ble formulert og sendt myndighetene . 

Generqlsekretæren reåegjorde for forbundets engasjement og 
pekte på at man overfor Mi ljøverndepartementet hadde bebudet at 
forbundet ville gå imot dagens tendens (prognosetall for perioden 
1975-2000: max. 275000 nye fritidshus.) 

Representantskapet drøftet saken , men forslaget om å avgi 
uttalelse falt mot 30 stemmer. 

Holstmark (NU) hadde utarbeidet forslag til utalelese stilet til 
Stortinget vedr. Lågendeltaet og gjennomføringen av E-6 ved 
Lillehammer. Bakgrunnen var Samferdselskomiteens innstilling 
vedr. trasevalget, som ville skjære gjennom selve deltaet og 
dermed medføre et vesentlig inngrep i et område av stor betyd
ning som raste- og hekkeplass for fug!. 

Representantskapet drøftet også denne saken, og vedtok med 
29 mot 10 stemmer at den skulle oversendes redaksjonskomiteen 
for utforming av uttalelse . 

Holstmark (NU) hadde utarbeidet forslag til uttalelse til Regje
ringen vedr. I.E .A. Etter henstilling fra dirigenten ville Holst
mark bringe forslaget opp under sak 9 «Nordsjøoljen ». 

Dahle (MRNV) presenterte en uttalelse fra «Ungdoms
aksjonen mot utbygging av Rauma-Ulvåå», og ba representant
skapet gi utalelsen sin støtte. Etter en henstilling fra dirigenten 
ville Dahle bringe saken opp igjen under sak 10 «Verneplan Il for 
vassdrag» . 

Aune (STNV) presenterte på vegne av STNV og MRNV for
slag til uttalelse vedr. planene om et verneområde i Trollheimen. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt oversendt redaksjonskomi
teen for utforming av uttalelse. 

9. Nordsjøoljen 
Forskningsstipendiat Karl Georg Høyer tok i sitt foredrag opp 
forskjellige sider ved oljevirksomhetens innvirkning på natur og 
miljø , både med hensyn til virksomheten til havs og på land. 
Høyer ga uttrykk for at han hadde særlig interesse av å avdekke 
konfliktene mellom oljevirksomheten og primærnæringene, og da 
i den sammenheng først og fremst fiskerinæringen. Det kunne her 
dreie seg om direkte brukskonflikter og hvordan oljevirksomhe
ten mer indirekte griper inn i det bosettingsmønster som er knyttet 
til primærnæringene . 

Høyer gjennomgikk planene for utbygging og produksjon av 

Statfjordfeltet for å anskueliggjøre problemene, og viste i denne 
sammenheng til St.meld. nr. 90 (1975-76) «Om utbygging og 
ilandføring av petroleum fra Statfjordfeltet og om en samlerørled
ning for gass». 

Til grunn for prinsippbeslutningen (og kongelig resolusjon) om 
ilandføring til Norge lå vurderinger som at man skulle få mest 
mulig videreforedling, industrielle ringvirkninger , varige 
arbeidsplasser og dermed sterkere kontroll over oljeressursene. 

Høyer stilte spørsmålet om hva dette ville innebære , og pekte 
på at Statfjordfeltet ved topp-produksjon ville gi omlag 40 mill. 
tonn olje i året. Raffinering av dette på norsk jord ville bety 
bygging av 8-9 Mongstadraffinerier eller 4 fullt utbygde 
Mongstad-anlegg. 

Imidlertid mente Høyer at det kanskje var viktigere å se på hva 
som skulle skje med våtgassen. Ved topp-produksjon kan det 
antydes en våtgassmengde tilstrekkelig til 2-3 petrokjemiske 
Rafneskomplekser. En del av denne våtgassen kan følge med 
tørrgassen i en evt. egen gassledning , mens en stor del må følge 
oljerørledningen - eller på lengre sikt brennes opp på feltet. Det 
blir i alle fall snakk om våtgassmengder tilstrekkelig til en ny, 
stor molekylknuser i Norge - og evt. tilhørende petrokjemisk 
kompleks. Den første produksjon skal etter planene starte opp i 
1978. Feltet skal så «tømmes » i løpet av 20 år , uttalte Høyer. 

I sitt foredrag tok Høyer også opp problemene med oljeutslipp 
ved selve produksjonsprosessen. Med hensyn til utslippene fra 
produksjonsplattformene, så kunne disse deles i tre hovedkatego
rier: regelmessige utslipp, utslipp ved driftsuhell og utblåsnings
uhell. I tillegg ville kollaps av produksjonsplattformene (Bølge
spektret og korrosjonsutmatning) kunne medføre utslippsuhell. 
Om mulige utslipp ved bøyelasting på feltet uttalte Høyer at man 
også her kunne inndele utslippene i kategoriene regelmessige 
utslipp. knyttet til utslippet av ballastvann fra tankskipene før 
innlasting , utslipp ved driftsuhell under innlasting, og kalastro

feuhell knyttet til ulykker med tankskip . 
Som transportløsning ved full produksjon er en oljerørledning 

til Norge et alternativ til lasting fra bøye . 
Det vil her kunne være snakk om to hovedkategorier utslipp: 

mindre lekkasjer og rørledningsbrudd. 
Høyer mente at sannsynligheten talte for at en mindre lekkasje 

ville kunne stå på ganske lenge før den ble observert. Eksempel
vis ville lekkasjer på 0,1-0,5 % neppe kunne oppdages ved den 
kontinuerlige driftsovervåkingen, og over en uke ville en slik 
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lekkasje i Statfjordledningen medføre et utslipp på omlag 5.000 
tonn olje. 

Om berdskapen mente Høyer at det spørsmålet kunne deles inn 
i hva situasjonen er i dag, og om det realistisk sett lar seg gjøre å 
bygge ut en beredskap som vil kunne begrense skadeomfanget i 
vesentlig grad. 

Når det gjelderutstyr, er situasjonen den, sa Høyer, at det som 
finnes, det som er bestilt og det som nå vurderes innkjøpt, alt 
sammen er beregnet for kystfarvann. Utstyr som kan brukes på 
åpent hav i urolig vær finnes i det hele tatt ikke her i landet. 

Han pekte på de kostnadsmessige og praktiske skrankene en 
ville støte mot når det gjaldt oppbyggingen og iverksettelsen av 
det som måtte oppfattes som nødvendige beredskapstiltak ved et 
større utslipp. 

Han mente det måtte stilles spørsmål ved mulighetene for å 
iverksette slike tiltak , og om det i det hele tatt ville bli gjort. 

Til slutt i sitt foredrag berørte Høyer de miljømessige problem 
ved ilandføringen som utbygging av oljehavn for supertankere , 
ilandføringsterminalens strøm- og vannforbruk, arealforbruket 
og regelmessige utslipp av oljeholdig vann fra tankskipene. 

Tvedt (landsstyret) mente å se en kobling mellom I.E .A. og 
utvinningen av Nordsjøen, mens Berntsen (landsstyret) under
streket hensynet til en langsiktig ressursforvaltning. 

Moksnes (NTNV) kom inn på de påståtte fordelene som han 
mente i virkeligheten var til ulempe for lokalsamfunnene. 

Dessuten understreket han hensynet til fiskeriressursene og 
forholdet til u-landene. 

Forslaget til uttalelse , fremsatt av Holstmark (NU) under pkt. 
8, ble referert, og vedtatt oversendt redaksjonskomiteen . 

Schilbred (VNV) mente at I.E.A. ikke var ført opp på sakslista, 
og at en sak av den karakter burde vært behandlet av kretsfor
eningene og deretter landsstyret før behandling i representantska
pet. 

Engan (landsstyret) minnet om at I.E.A. saken var blitt be
handlet av både landsstyret og styreutvalget i en rekke møter. 

Generalsekretæren slo fast at forbundet forgjeves hadde søkt å 
få til en offentlig debatt med tilgang på aktuelle dokumenter. 
Dette har ikke vært mulig å få til. I slutten av mars 76 kom så 
spørsmålet opp om I.E.A.'s langsiktige energiprogram, og det 
har ikke vært mulig med noen bred behandling. 

Etter kommentarene til Høyers foredrag, fattet representant
skapet følgende vedtak: 

Representatnskapet henstiller til landsstyret å arbeide videre 
med de ulike sider av oljespørsmålet. 

9.1. Oljen og havets biologiske ressurser - Prøveboring nord 
for 6ZON. 
Cand.real Lars Føyn fra Fiskeridirektoratets Havforskningsinsti
tutt kom innledningsvis i sitt foredrag inn på at Havforsknings
instituttet var en del av Fiskeridirektoratet og var derved sentral
myndighetenes rådgiver i faglige spørsmål angående de marine 
ressurser og deres miljø. Påvirkninger i det marine miljø, er 
derfor et viktig ansvarsområde for Havforskningsinstituttet, uttal
te Føyn. 

Han pekte videre på at råolje er sammensatt aven stor mengde 
forskjellige komponenter og sammensetningen er forskjellig for 
olje fra forskjellig opprinnelsessted. Sammensetningen av råoljen 
er bestemmende for skadevirkninger i miljøet, og oljekomponen
tene og deres nedbrytningsprodukter har forsskjellig giftighet, 
nedbrytbarhet og oppløslighet i vann. 

Han viste til at en betingelse for at olje eller oljekomponenter 
skal kunne virke på marint liver at oljen eller oljekomponentene 
kommer i kontakt med eller er tilgjengelig for de marine organis
mene. Dette betyr at oljen eller oljekomponentene må ned i 
vannet for å kunne virke, og olje på vannflaten vil derfor ikke 
nødvendigvis bety fare for livet i vannet under, sa Føyn. 

Ved et oljeutslipp, fortsatte han, vil oljen bli sterkt konsentrert i 
et Øvre vannlag , og det er denne del av havet som har størst 
produksjonsmessig betydning. Planteplanktonet, som er primær
leddet i havets produksjonskjeder, er avhengige av lys for sin 
vekst og finnes derfor bare i de Øvre lag. Dyreplanktonet som 
beiter på planteplanktonet, finnes også for en stor del i disse 
vannlag, og andre organismer. Det er derfor de minste og mest 
følsomme organismer som er sterkest utsatt for en oljeforurens
ning, hevdet Føyn. 

Han kom så inn på den påtenkte oljeboringsaktivitet nord for 
62°N og pekte på det nødvendige i å gi en oversikt over fiske
ressursene i lys av de problemer som oljeforurensninger kunne 
skape. Havforskningsinstituttet konsentrerte seg først og fremst 
om områdene utenfor Troms og Finnmark, som var utpekt som 
oljeboringsområder. 

Med grunnlag i de kunnskaper som mer enn hundre års forsk
ning på naturgrunnlaget for norsk fiske hadde tilveiebragt, på 
andre lands undersøkelse og på de intensiverte undersøkelser 

gjennom produksjonssesongen i 1975 som instituttet gjen 
te, ble rapporten om «Fiskeressursene og deres miljø i far 
utenfor Troms og Finnmark» sammenfattet. 

Føyn understreket at ved en vurdering av mulige proble 
fiskeriene ved en oljeboring nord for 62°N, så kunne ik 
ringene fra Nordsjøen overføres direkte . Både fiske i No 
de marine produksjonsforhold og det marine miljø har ve 
forskjeller fra det vi finner på kontinentalsokkelen leng 
hevdet han. 

Føyn kom så inn på den store betydning kysten av , 
Nord-Norge hadde, og ga uttrykk for at disse områdene 
de viktigste fiskeområder i det nordlige Atlanterhav. Imic 
ressursmessig sammenheng, måtte disse områdene tille 
atskillig større betydning enn det inntrykk statistikken g: 
årlige utbyttet av fisket fra disse kystbankene. Det har s 
heng med at elle de store fiskebestandene som t 
ersnærings- og oppvekstområder i Barentshavet, ved Sva 
i det nordlige Norskehav nytter norske kystfarvann SO 

produksjonsområde og bruker den norske kyststrømrr 
transportmedi um for å spre sin yngel utover hele utbredels 
det, sa Føyn og understreket at de norske kyst- og bank 
derfor var biologisk sett nøkkelområder for den overveienl 
den totale produksjon av matnyttig fisk i alle de ovenfo 
havområdene. 

Fordi dette reproduksjons-system og produksjonssy 
konsentrert både i tid og rom, vil skadevirknnger aven 
urensning kunne bli store, fortsatte Føyn, men unders] 
bare en årsklasse fisk ville bli berørt og populasjonen so 
ville bare bli skadet i begrenset grad. 

Han viste også til erfaringer fra områder hvor det had 
kommet oljeutslipp enten i form av ukontrollerte utbl. 
eller uhell med tankskip . Disse uhell syntes ikke å indike 
hadde oppstått varige store forringeiser i det marine mi! 
går det imidlertid ikke an å generalisere, sa Føyn, og det 
til å understreke at forholdene utenfor Nord-Norge el 
spesielle. På grunn av det konsentrerte reproduksjonss: 
det særlig 2. kvartal som er det mest sårbare for fiskeri res 
og oljeuhell bør ikke forekomme . Føyn konkluderte me< 
oljeaktivitet og fiskeaktivitet kunne foregå på vår konti ne 
kei under forutsetning av det utvises tilstrekkelig varsc 

Etter foredraget ble det reist en rekke spørsmål og l 

meninger om populasjonsutvikling, beskatning, prøv 
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naturgrunnlaget for norsk fiske hadde til veiebragt, på 
nds undersøkelse og på de intensiverte undersøkelser 

gjennom produksjonssesongen i 1975 som instituttet gjennomfør
te, ble rapporten om «Fiskeressursene og deres miljø i farvannene 
utenfor Troms og Finnmark» sammenfattet. 

Føyn understreket at ved en vurdering av mulige problemer for 
fiskeriene ved en oljeboring nord for 62°N, så kunne ikke erfa
ringene fra Nordsjøen overføres direkte. Både fiske i Nordsjøen, 
de marine produksjonsforhold og det marine miljø har vesentlige 
forskjeller fra det vi finner på kontinentalsokkelen lenger nord, 
hevdet han. 

Føyn kom så inn på den store betydning kysten av Vest- og 
Nord-Norge hadde, og ga uttrykk for at disse områdene var blant 
de viktigste fiskeområder i det nordlige Atlanterhav. Imidlertid, i 
ressursmessig sammenheng, måtte disse områdene tillegges en 
atskillig større betydning enn det inntrykk statistikken ga for det 
årlige utbyttet av fisket fra disse kystbankene . Det har sammen
heng med at elle de store fiskebestandene som har sine 
ersnærings- og oppvekstområder i Barentshavet, ved Svalbard og 
i det nordlige Norskehav nytter norske kystfarvann som et re
produksjonsområde og bruker den norske kyststrømmen som 
transportmedium for å spre sin yngel utover hele utbredelsesområ
det , sa Føyn og understreket at de norske kyst- og bankområder 
derfor var biologisk sett nøkkelområder for den overveiende del av 
den totale produksjon av matnyttig fisk i alle de ovenfor nevnte 
havområdene . 

Fordi dette reproduksjons-system og produksjonssystem er 
konsentrert både i tid og rom, vil skadevirknnger aven oljefor
urensning kunne bli store, fortsatte Føyn, men understreket at 
bare en årsklasse fisk ville bli berørt og populasjonen som sådan 
ville bare bli skadet i begrenset grad . 

Han viste også til erfaringer fra områder hvor det hadde fore
kommet oljeutslipp enten i form av ukontrollerte utblåsninger 
eller uhell med tankskip . Disse uhell syntes ikke å indikere at det 
hadde oppstått varige store forringeiser i det marine miljø . Helt 
går det imidlertid ikke an å generalisere, sa Føyn, og det er grunn 
til å understreke at forholdene utenfor Nord-Norge er ganske 
spesielle. På grunn av det konsentrerte reproduksjonssystem er 
det særlig 2. kvartal som er det mest sårbare for fiskeriressursene , 
og oljeuhell bør ikke forekomme. Føyn konkluderte med at både 
oljeaktivitet og fiskeaktivitet kunne foregå på vår kontinentalsok
kel under forutsetning av det utvises tilstrekkelig varsomhet. 

Etter foredraget ble det reist en rekke spørsmål og utvekslet 
meninger om populasjonsutvikling, beskatning, prøveboring

svirkninger, herunder påvirkningsefekter på biologiske organis
mer, oljens langtidsvirkning o.l. 

Worpvik (Norges Fiskarlag) syntes Føyn hadde tegnet et noe 
lyst bilde av situasjonen og hevdet at man ikke hadde råd til å 
miste en eneste årgang. 

Han tvilte også på om det i det hele tatt ville være mulig å 
stoppe en utvinning dersom det ble funnet drivverdige forekom
ster. Om forurensningssituasjonen generelt slo Worpvik fast at all 
forurensning til slutt havnet i havet, med de problemer dette 
skapte for fiskerne. 

Han kom også inn på problemene som den eksisterende ol
jevirksomhet første med seg og viste til forsøpling fra skip og 
plattformer som kunne føre til brukstap . 

I tillegg var selve fiskeområdene blitt innskrenket gjennom 
sikkerhetssoner for ulike installasjoner (bøyer, rørledninger). 

9.2. Sosiale og økonomiske ringvirkninger av Nordsjøoljen 
Professor Hans Jacob Kreyberg innledet og pekte på at hva som 
vil skje , økonomisk og sosialt, som følge av Nordsjøoljen, av
henger grunnleggende av hva slags samfunnsmessige,dvs. egent
lige politiske valg vi treffer. Kreyberg viste til at det hadde ligget 
petroleum under Nordsjøen i millioner av år uten den ringeste 
konsekvens for vår økonomiske og sosial utvikling. 

I dag vet vi at den er der, og allerede det forandret vår sosiale 
virkelighet, sa Kreyberg . Men, fortsatte han, vi har allerede 
truffet en del samfunnsmessige valg m.h.t. undersøkelsesvirk
somhet, utvinning, foredling, virksomhet i forbindelse med byg
ging og drift av plattformene, forsyningsskip og annen utrustning 
o.S . v. , og disse valg har utløst en konsekvenskjede vi i dag må ta 
som datum og utgangspunkt for våre videre overveielser. Han 
pekte på at den direkte petroleumsvirksomhet allerede hadde 
trukket til seg sysselsetting av et tjue-talls tusen mennesker, mest 
menn . Denne virksomheten har medført en meget betydelig im
port av varer og tjenester fra utlandet som igjen har vært finansiert 
ved store utenlandske lån og andre kapitaltilførsler. 

Kreyberg ga uttrykk for at selv om den direkte petroleumsvirk
somhet i Norge hadde vokst fram på en måte som i noen grad 
kunne sies å ha fylt ut kapasitetsluker, og som forøvrig ikke hadde 
skapt alt for store sosiale og økonomiske omstillingsproblemer, 
så kunne man også konstatere at sysselsettingseffektene og inn
tekstdannelsen ikke hadde vært jevnt fordelt over det norske 
samfunn. 

VII 



Han mente at virksomheten hadåe hatt markerte tyngdepunkter 
næringsmessig og geografisk, tildels med uønskede presspro
blemer og ensidighet i sysselsettingsstrukturen til følge, og dels 
ved at mange følte de hadde gått glipp aven økonomisk overris
lingseffekt som deltakelse i petroleumsvirksomheten kunne med
føre . Ikke minst gjaldt dette i Nord-Norge, hevdet Kreyberg . Han 
så på håndteringen av den direkte petroleumsvirksomhetens inn
passing i det norske samfunn som en del av det mye mer generelle 
problem om hvilke samfunnsmessige styringsmekanismer i sin 
alminnelighet som skal komme til anvendelse overforøkonomisk 
virksomhet av samfunnsmessig rekkevidde. 

Kreyberg understreket at olje- og gassproduksjonen på den 
norske sokkel ville utgjøre et tillegg til den vare- og tjenestestrøm 
som ellers kom ut av det norske produksjonsapparat, og dette 
tillegget ville i alt vesentlig bli eksportert til utlandet. Samtidig, 
fortsatte han, vil det opptjenes en tilleggsinntekt i det norske 
samfunnet, dels i form av lønninger og private eierinntekter hos 
nordmenn engasjert i petroleumsutvinning og salg, men for en 
overveiende del vil tilleggsinntektene i første hånd tilflyte det 
offentlige i form av skatter og royalties på olje- og gass
produksjonen og i form av godtgjørelse til staten som eier. Han 
pekte videre på at visse deler av næringslivet vil få bedret sine 
fortjenesteforhold, oppleve en stimulans til ekspansjon og ha 
muligheter for å trekke til seg arbeidskraft og andre ressurser ved 
å kunne tilby høyere lønninger og andre godtgjørelser. 

Kreyberg pekte også på de omstillingsproblemer en her ville 
oppleve i den hjemlige virksomhet, og pekte på at den virksomhet 
det særlig vil gå ut over er lokalisert i utkantområder og som 
sysselsetter relativt mange kvinner (f.eks. fiskeforedling, kon
feksjon) , mens virksomheter som vil bli begunstiget særlig er 
knyttet til de største befolkningssentra. 

Kreyberg berørte også ulike sider ved utvinningsspørsmålet, 
og pekte på at utvinningstakten ikke bare avhang av hvor mye 
leting man tillot gjennom regulering av konsesjonstildelinger, 
men også bl.a. av hvilke krav på utnyttelse av eventuelle funn 
som finneren måtte ha. 

Han mente at styringen av utvinningstakten , ut fra de hensyn 
opptjening og anvendelse av petroleumsinntektene tilsa, derfor 
reiste den samme type samfunnsmessig styrings- og beslutnings
problemer som innpassingen av den direkte petroleumsvirksom
heten i det norske samfunn. Kreyberg ga til slutt i sitt foredrag 
uttrykk for at det var viktig at våre samfunnsmessige valg og 
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beslutningsmekanismer ga mulighet for samfunnsmessig vel 
overveide valg som ikke ble dominert av enkelte særinteresser. 

Foredraget ble fulgt aven rekke spørsmål til utdyping av 
Kreyberg, og særlig oppholdt representantene seg ved de hensyn 
man måtte ta overfor: - den 3. verden, - fremtidige gene
rasjoner, - den ressursmessige siden (utholdenhetsprisnippet). 

10. Tranportmidler/trafikk - ressursbruk, miljøpåvirkning 
m.v. 

NNV har i lengre tid engasjert seg i en rekke konkrete saker som 

har med transport og trafikk å gjøre. 


Landsstyret mente imidlertid at forbundet savnet en solid, 
generell plattform å bygge sine uttalelser på . Styreutvalget ned
satte derfor i mai 1974 et utvalg bestående av: 

Jan Usterud Hanssen (formann) - planlegger ved Oslo by
plankontor, 
Hjalmar Hegge - lektor ved Universitetet i Oslo, 
Sigurd Solberg - overing. i Oslo Helseråd, 
Njål Arge - forsker ved Norsk Institutt for by- og region
forskning. 
Utvalget hadde selv satt opp sitt mandat (godkjent av Styreut

valget) som lyder slik: 
"Utvalget skal i sitt arbeide 
I. påpeke og utrede sentrale aspekter ved de forskjellige tran

sportmidlers natur- og miljøpåvirkninger. Aspekter som tas 
opp bør omfatte, men ikke begrenses til 
A. Forurensning, 
B. Ressursbruk, 
C. Arealbruk, 
D. Miljøforstyrrelser, 
E. Ulykker, 
F. Transport og trafikk generelt, 
G. Økonomi. 

2. vurdere 	 tiltak som kan eliminere eller redusere skadelige 
påvirkninger av natur og mennesker, både på kortere og på 
lengere sikt. 

3. drøfte strategier for å 	få satt disse tiltak ut i livet i Norges 
Naturvernforbunds regi eller på annen måte. 

4. fremme 	 konkrete forslag til handlingsprogram for Norges 
Naturvernforbund når det gjelder 
A. opinionspåvirkning, 
B. påvirkning av politikere , 

C. aksjonering.» 
Av forskjellige årsaker hadde utvalget ennå ikke h 

noen innstilling. 
Landsstyret mente det var svært viktig å komme ig:\ utformingen av NNV's syn på dette området. 

l 
 Utvalgets formann , Jan Usterud Hanssen, var derfor , 

om å innlede til en generell og grunleggende debatt. 


Under henvisning til mandatet ønsket Usterud Hansse 
klargjøring av hvilke aspekter som ansees for å være \ 
transportsammenheng, og mente selv at man i hvert fall 
på situasjonen i global målestokk . 

Han mente videre at forbundet burde prØve å påvir: 
myndighetenes holdning både m.h.t. avgiftspolitikken 
ordningene innen samferdselen o.l. 

Usterud Hanssen minnet om at arbeidet med Norsk Vt 
for byer og tettsteder nærmet seg sin avslutning , mens 
med Norsk Samferdselsplan såvidt var kommet igar 
pekte på at det som var gjort var å lage vegplaner før ~ 

selsplanen forelå. Samferdselsplanen skulle omfatte a 
sportrnidler , og blant annet angi en rollefordel ing mello 
sport, jernbane, kystfart og fly. 

Han viste bl.a. til at systemet dessverre var slik at de 
fristende å gå inn for prosjekter der det var håp om å få 
te, selv om det egentlig var en annen løsning man 
prioritert høyere. Han pekte her på det urimelige i at en 
ne som vil satse på kollektivtrafikk , ikke har samm 
statstilskudd som en kommune som aksepterer bilisme 

Imidlertid minnet Usterud Hanssen også om at pe 
var en nødvendighet og måtte aksepteres i mange tilfei 
annet gjaldt dette strøk av landet der en vanskelig kun 
seg alternativer, og det gjaldt transport av uføre, ga 
o.s. v. Bilen i rekreasjonsøyemed ble også trukket fra 

} 

Han mente at transportutvalget burde ta for seg de 
størst resultater kunne oppnås, og unngå å arbeide på 
politikerne og saksbehandlere har oppdaget, er kjent og 
noe med situasjonen . 

Han ga videre uttrykk for at man ikke bare måtte ko 
kritikk, men også legge fram realistiske alternativer. 

Usterud Hanssen mente også at det måtte sies klart i 
fortsettelse av dagens utvikling var ønskelig eller ikke 

Det synes å være lett for politikerne å si at kollektiv 
må fremmes, og yte ekstra tilskudd til jernbane, men m 



ngsmekanismer ga mulighet for samfunnsmessig vel 
de valg som ikke ble dominert av enkelte særinteresser. 
raget ble fulgt aven rekke spørsmål til utdyping av 
g, og særlig oppholdt representantene seg ved de hensyn 
Otte ta overfor: - den 3. verden, - fremtidige gene
, - den ressursmessige siden (utholdenhetsprisnippet). 

nportmidler/trafikk - ressursbruk, miljøpåvirkning 

r i lengre tid engasjert seg i en rekke konkrete saker som 
transport og trafikk å gjøre. 

sstyret mente imidlertid at forbundet savnet en solid, 
I plattform å bygge sine uttalelser på . Styreutvalget ned
rfor i mai 1974 et utvalg bestående av: 
Usterud Hanssen (formann) - planlegger ved Oslo by
ontor, 

nar Hegge - lektor ved Universitetet i Oslo, 
'd Solberg - overing. i Oslo Helseråd, 
Arge - forsker ved Norsk Institutt for by- og region
ning . 
get hadde selv satt opp sitt mandat (godkjent av Styreut
som lyder slik: 
et skal i sitt arbeide 
ke og utrede sentrale aspekter ved de forskjellige tran
midlers natur- og miljøpåvirkninger. Aspekter som tas 
Ør omfatte, men ikke begrenses til 

orurensning, 
essursbruk , 
realbruk, 
liljøforstyrrelser, 
Iykker, 
ransport og trafikk generelt, 
konomi. 
!re tiltak som kan eliminere eller redusere skadelige 
kninger av natur og mennesker, både på kortere og på 
re sikt. 
: strategier for å få satt disse tiltak ut i livet i Norges 
vernforbunds regi eller på annen måte. 
ne konkrete forslag til handlingsprogram for Norges 
vernforbund når det gjelder 
linionspåvirkning, 
.virkning av politikere, 

C. aksjonering .» 

Av forskjellige årsaker hadde utvalget ennå ikke lagt fram 


'i 
noen innstilling. 

Landsstyret mente det var svært viktig å komme igang med 

J 
utformingen av NNV's syn på dette området. 

Utvalgets formann, Jan Usterud Hanssen , var derfor anmodet 
om å innlede til en generell og grunleggende debatt. 

Under henvisning til mandatet ønsket Usterud Hanssen seg en 
klargjøring av hvilke aspekter som ansees for å være viktigst i 
transportsammenheng, og mente selv at man i hvert fall måtte se 
på situasjonen i global målestokk. 

Han mente videre at forbundet burde prØve å påvirke stats
myndighetenes holdning både m.h.t. avgiftspolitikken, støtte
ordningene innen samferdselen o.l. 

Usterud Hanssen minnet om at arbeidet med Norsk Vegplan Il 
for byer og tettsteder nærn1et seg sin avslutning, mens arbeidet 
med Norsk Samferdselsplan såvidt var kommet igang. Han 
pekte på at det som var gjort var å lage vegplaner før samferd
selsplanen forelå. Samferdselsplanen skulle omfatte alle tran
sportmidler, og blant annet angi en rollefordeling mellom veitran
sport, jernbane, kystfart og fly . 

Han viste bl.a . til at systemet dessverre var slik at det var mer 
fristende å gå inn for prosjekter der det var håp om å få statsstøt
te, selv om det egentlig var en annen løsning man ville ha 
prioritert høyere . Han pekte her på det urimelige i at en kommu
ne som vil satse på kollektivtrafikk, ikke har samme rett til 
statstilskudd som en kommune som aksepterer bilismen . 

Imidlertid minnet Usterud Hanssen også om at personbilen 
var en nødvendighet og måtte aksepteres i mange tilfelle. Blant 
annet gjaldt dette strøk av landet der en vanskelig kunne tenke 
seg alternativer, og det gjaldt transport av uføre, gamle, barn 
o.s. v. Bilen i rekreasjonsøyemed ble også trukket fram. 

Han mente at transportutvalget burde ta for seg de deler der 
størst resultater kunne oppnås , og unngå å arbeide på felter der 
politikerne og saksbehandlere har oppdaget, er kjent og vil gjøre 
noe med situasjonen. 

J Han ga videre uttrykk for at man ikke bare måtte komme med 
kritikk, men også legge fram realistiske alternativer. 

Usterud Hanssen mente også at det måtte sies klart ifra om en 
fortsettelse av dagens utvikling var ønskelig eller ikke. 

Det synes å være lett for politikerne å si at kollektivtrafikken 
må fremmes, og yte ekstra tilskudd til jernbane, men mindre lett 

er det å si at nå må personbiltrafikken .reduseres og sette igang 
tiltak for å vise at en mener noe med det, uttalte Usterud 
Hanssen. Han ga videre uttrykk for at planleggingen av tran
sportsystemet og prioritering av prosjekter tradisjonelt hadde 
fulgt et markedsorientert kostnadsberegningssystem. Det burde 
ikke lenger være mulig å bygge et nytt transportanlegg (vei, 
havn, flyplass o.l.) uten at det var redegjort for alle sider av 
anlegget, f.eks . forurensning, arealbruk, luftkvalitet o. s. v. og 
uten at alternative transportmåter også var analysert. 

Han understreket at transportplanleggingen måtte sikte mot at 
det var mennesker og gods som skulle fraktes, og ikke selve 
kjøretøyet. Usterud Hanssen gikk til slutt i foredraget inn for at 
utvalget i første omgang fikk arbeide med en utredning om 
transpo,tmidlenes energiforbruk som senere kunne utvides til , 
om det viste seg mulig , å omfatte alle ressurser. 

Han mente man dernest burde utarbeide en innstilling om 
fremtidig rollefordeling mellom transportmidlene basert på sosi
ale og miljømessige hensyn fremfor økonomiske hensyn. 

Representantskapet drøftet ut fra foredraget ulike sider ved 
transportproblemet, og transportutvalget ble bedt om å kontakte 
kretsforeningene med tanke på å få fram deres erfaringer. 

Det ble bl.a . pekt på sammenhengen mellom transportstruktu
ren og utviklingen av alternative samfunnsmodeller i retning av 
likevektsamfunn , og at dette sterkt ville kunne begrense tran
sportbehovet. 

Urider drøftelsene av utvalgets mandat kom behovet fram for 
en generell plattform som basis for fremtidig saksbehandling. 
Representantskapet sluttet seg til mandatet, og tok saken til 
etterretning. 

Il. Verneplan Il for vassdrag 

Sperstadutvalgets forslag til verneplan Il f0rel å ferdig fra Utval

gets side like etter nyttår. Trykkingen av rapporten (innstil

lingen) hadde imidlertid trukket i langdrag . Ved henvendelse til 

Statens trykningskontor den 30. april -76 fikk sekretariatet opp

lyst at rapporten først ville foreligge ferdig trykket i uke 20 (10. 

- 16. mai). 


Knut Ove Hillestad, NVE (medlem av Utvalget) opplyste til 
sekretariatet samme dag at rapporten ikke kunne bli tilgjengelig 
for offentligheten (herunder NNV) før den var trykket. Han opp
lyste også at rapporten ville bli sendt bl.a. NNV til uttalelse 
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umiddelbart etterpå og at man tok sikte på l. september -76 
som uttalelsesfrist. 

Det hadde lyktes å fremskaffe planen (NOU 1976 nr . 15) som 
var ettersendt representantene. 

Midteng (sekretariatet) opplyste innledningsvis at etter å ha 
innhentet kommentarer fra kretsforeningene, ville landsstyret 
innen fristens utløp, l . september, avgi uttalelse om det fore
liggende forslag til verneplan Il for vassdrag. 

Han mente imidlertid at representantskapet, med utgangs
punkt i verneplanforslaget , burde diskutere generelt vernepla
narbeidet , og fremtiden for den resterende del av de uutbygde 
vassdragene, og at en spontan uttalelse burde avgis av represen
tantskapet. Midteng minnet om at forbundet helt siden begyn
nelsen av 1920-årene hadde hatt i tankene og arbeidet for å 
kunne bevare et representativt og godt geografisk fordelt utvalg 
av norsk vassdragsnatur. Gjennom vernevedtak i Stortinget 6. 
april -73 (verneplan I) og nå ved framleggeisen aven såkalt 
sluttrapport om verneverdige vassdrag , håpet myndighetene 
øyensynlig å ha skapt det de benevnte som «den nødvendige ro 
omkring våre vassdragssaker». 

Midteng opplyste at verneplan Il inneholdt svært få større 
vassdrag, i kraftpotensial var bare 4 over 400 GWh, og de langt 
fleste hadde et potensial som tilsa at de fredet seg selv mot 
utbygging. 

NNV fryktet at den situasjonen av «avklaring» og «avrun
ding » av verneplanarbeidet som våre myndigheter nå tydeligvis 
håpet å skape inntrykk av, skulle bli nyttet som brekkstang eller 
som avledningsmanøver for «med god samvittighet» å kunne 
vedta utbygging av de vassdrag som var henvist til ordinær 
konsessjonsbehandling. 

NNV måtte, mente Midteng , i denne situasjon klart og utve
tydig kreve at en fra naturvernhold ikke kunne få en endelig og 
tilfredsstillende verneplan for vassdrag /Ør Stortinget hadde 
vedtatt varig vern av de aller fleste av de vassdrag som var/skul
le til konsesjonsbehandling . 

Engan (landsstyret) pekte på at det i realiteten var en og 
samme verneplan, og at plan Il måtte sees ut fra plan I og 

sluttresultatet vurderes samlet. 
Han mente det ikke var grunn til å være tilfreds og gikk inn 

for , om mulig, at man skulle fremme øvrige verneforslag. Han 
viste til at med dagens prisutvikling så var nå flere vassdrag blitt 

økonomisk utbyggbare i forhold til planene av 1973. 
Normann-Hanssen (AANV) trakk fram Tovdals-vassdraget 

som ikke var kommet med i plan Il , og ønsket vassdraget 
spesielt nevnt i representantskapets uttalelse . 

Foreningen ville senere komme tilbake til forbundet vedr. 
vassdragets betydning. 

Berntsen (landsstyret) trakk fram andre forhold som for
urensning og hyttebebyggelse og som også kunne virke ødeleg
gende på vassdragsnatur. Han understreket at når et vassdrag var 
sikret mot vassdragsutbygging, så måtte man også være på vakt 
overfor disse forhold. 

Representantskapet drøftet det fremtidige arbeidet, og vedtok: 
- redaksjonskomiteen utarbeider forlag til uttalelse fra represen
tantskapet 
- kretsforeningene avgir innen 15 . august sine uttalelser til 
forbundet om verneplan Il . 

12. St.meld. nr. 32 (1975-76) - «Om norsk ernærings- og 

matforsyningspolitikk" . Kommentarer til landbrukskomi

teens innstilling. 

NNV's uttalelse om St.meld . 32 var utarbeidet og sendt Stor

tingets landbrukskomite . Uttalelsen var ettersendt representant

skapets medlemmer. 


Landbrukskomiteen satte opprinnelig 10. mai 1976 som frist 
for avgivelse av sin innstilling. Ved henvendelse til en av komi
teens saksbehandlere den 30. april , fikk sekretariatet opplyst at 
det var vanskelig å forutsi datoen for komiteens avgivelse av 
innstillingen. Han regnet imidlertid med at komiteen ville makte 
å ferdigbehandle saken innen den frist som Stortinget hadde satt for 
fremleggelse av saker som skulle behandles i vårsesjonen - 20 . 
mai . 

Killingland (landsstyret og medlem av forbundets sjølberg
ingsutvalg) kom inn på at ernærings- og matforsyningsmeld
ingen kun var en del av et større problem, og viste til kobling 
med lanbruksmeldingen og beredskapsrneidingen. 

Killingland definerte sjølforsyningsgrad som den mengde av 
en vare et land selv klarer å fremskaffe, mens begrepet sjølber
ging egentlig ikke var definert. 

Han for sin del mente at sjølbergingsgraden for et område er 
den grad samfunnsenheten er i stand til å produsere nødvendige 
varer av egne ressurser og egne produksjonsmidler i nåtid og 
framtid . Han hevdet videre at den sentraliseringspolitikken som 

ble ført ikke bare reduserte sjølbergingsgraden i øyeblik! 
også på lenger sikt idet vi gikk enda mer over til ikke-f, 
ressurser. 

M.h .t. størrelsen på samfunnsenheter som burde v, 
berget , så mente han at enheter helt ned til grendesarr 
prinsippet burde være sjølberget. 

Dette var ikke isolasjonisme og nasjonali sme , hev, 
men internasjonal solidaritet med U-land og fremtidige 
sjoner. Når det gjaldt produksjonsmidlene, så måtte di 
helst være produsert i gjeldende område , eller i det min 
bygd slik at de kunne vedlikeholdes og repareres med c 
ressurser og teknologisk viten. 

Hvorvidt det skulle være et mål i seg selv å bli 100 % ~ 

med alt , mente Killingland at målet måtte knyttes til liv~ 
dige varer . Imidlertid kunne det bli vanskelig å defineJ 
nødvendig " fordi hva som er nødvendig i dag er forskj 
hva som er nødvendig i en krisesituasjon eller i et likev 
funn. Han pekte på at det bare var i energisektoren at fe 
hadde en helhetlig linje å vise til for utviklingen framove 
uttrykk for at han savnet et helhetlig syn på framtidas Sli 

Han mente man trengte en debatt om norsk sjølberg 
industrisamfunnet kontra likevektsamfunnet , og ønsket § 

begrepet sjølberging å åpne for en reell økopolitisk deba 
i forbundet. 

Til slutt henstilte Killingland til Representantskapet a 
sendt en henstilling til Regjeringen om å legge opp til en 
lig debatt i Stortinget om 
- ernæringsmeldinga 
- landbruksrneidinga 
- beredskapsrneidinga 
- diverse energi- og oljemeldinger. 

I debatten ble det fra flere hold pekt på den om 
karakter saken hadde, med en rekke delspørsmål som 
ulike meninger om hvorvidt forbundet burde engasjere 

Moksnes (NTNV) mente bl.a . at økt sjølberging av n 
betinget en sterk overgang av arbeidskraft til primærnæl 
Dessuten burde man ta opp de økologiske virkningene v 
driftsformer. 

Høystad (ONV) pekte på problemene med å få tak i 
for dem som ønsket å gå over til jordbruket , og ment 
stemmeisene måtte løses opp. 

Rørtveit (landsstyret) mente at landbruket alene ikk, 
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et land selv klarer å fremskaffe, mens begrepet sjølber

ntlig ikke var definert. 
or sin del mente at sjølbergingsgraden for et område er 

samfunnsenheten er i stand til å produsere nødvendige 
egne ressurser og egne produksjonsmidler i nåtid og 

. Han hevdet videre at den sentraliseringspolitikken som 

ble ført ikke bare reduserte sjølbergingsgraden i øyeblikket, men 
også på lenger sikt idet vi gikk enda mer over til ikke-fornybare 
ressurser. 

M.h.t. størrelsen på samfunnsenheter som burde være sjØI
berget, så mente han at enheter helt ned til grendesamfunnet i 
prinsippet burde være sjølberget. 

Dette var ikke isolasjonisme og nasjonalisme, hevdet han, 
men internasjonal solidaritet med U-land og fremtidige genera
sjoner. Når det gjaldt produksjonsmidlene, så måtte disse aller 
helst være produsert i gjeldende område, eller i det minste være 
bygd slik at de kunne vedlikeholdes og repareres med områdets 
ressurser og teknologisk viten. 

Hvorvidt det skulle være et mål i seg selv å bli 100 % sjølberga 
med alt, mente Killingland at målet måtte knyttes til livsnødven
dige varer. Imidlertid kunne det bli vanskelig å definere <<livs
nødvendig» fordi hva som er nødvendig i dag er forskjellig fra 
hva som er nødvendig i en krisesituasjon eller i et likevektsam
funn. Han pekte på at det bare var i energisektoren at forbundet 
hadde en helhetlig linje å vise til for utviklingen framover, og ga 
uttrykk for at han savnet et helhetlig syn på framtidas samfunn. 

Han mente man trengte en debatt om norsk sjølberging, om 
industrisamfunnet kontra likevektsamfunnet, og ønsket gjennom 
begrepet sjølberging å åpne for en reell økopolitisk debatt innad 
i forbu ndet. 

Til slutt henstilte Killingland til Representantskapet at det ble 
sendt en henstilling til Regjeringen om å legge opp til en helhet
lig debatt i Stortinget om 
- ernæringsmeldinga 
- landbruksrneidinga 
- beredskapsrneidinga 
- diverse energi- og oljemeldinger. 

I debatten ble det fra flere hold pekt på den omfattende 
karakter saken hadde, med en rekke delspørsmål som det var 
ulike meninger om hvorvidt forbundet burde engasjere seg i. 

Moksnes (NTNV) mente bl.a. at økt sjølberging av matvarer 
betinget en sterk overgang av arbeidskraft til primærnæringene. 
Dessuten burde man ta opp de økologiske virkningene ved ulike 
driftsformer. 

Høystad (ONV) pekte på problemene med å få tak i et bruk 
for dem som ønsket å gå over til jordbruket , og mente at be
stemmelsene måtte løses opp. 

Rørtveit (landsstyret) mente at landbruket alene ikke kunne 

opprettholde bosettingsmønsteret, men at også andre næringer 
måtte styrkes i et samvirke for å sikre bosettingen . Han tvilte på 
om det ville være mulig å følge opp en fullstendig selvforsyning 
- kommunalt - landsdelsvis - nasjonalt - og mente at en viss 
grad av samhandel måtte aksepteres. 

Han stilte seg likeledes tvilende til midlene og tidsaspektet for 
å kunne gjennomføre den ideelle målsettingen . 

Kopreitan (landsstyret) understreket at sjølberging som be
grep var en nødvendighet innen rammen av livsnødvendighets
samfunnet. Han mente vi trengte denne plattformen i det videre 
arbeidet og som motvekt til industrisamfunnsmodellen. 

Generalsekretæren etterlyste en grenseoppgang om hvor langt 
ned i detaljene forbundet skulle gå, da han var redd for å kunne 
havne i detaljer som lå utenom vår økologiske overbygning. 

Eriksen (HaNV) kom inn på alternative dyrkingsformer og 
mangfoldet på gården som måtte ivaretas og bringes videre. 

Vedtak: Kretsforeningene fremmer sine synspunkter som 
landsstyret kan nytte i sin kommentar til landbrukskomiteens 
innstilling . Mot 6 stemmer vedtok representantskapet videre å 
henstille til Regjeringen om at det legges opp til en helhetlig 
debatt i Stortinget over ulike meldinger som tar opp sider ved 
sjølbergingsspørsmålet. 

13. Hovedlinjene for forbundets arbeid 
13 . 1. Arbeidsprogram 
Det forelå ingen forslag til endringer av arbeidsprogrammet som 
gjøres gjeldende til representantskapsmøtet 1977. 

13.2 . Retningslinjer for arbeidet 
I henhold til vedtak av representantskapet i 1975 skulle retnings
linjene for arbeidet sendes ut til kretsforeningene for synspunk
ter. 

Landsstyret skulle deretter vurdere retningslinjene som legges 
fram på representantskapsmøtet i 1976. 

Merknader hadde ikke fremkommet. 
Organisasjonssekretæren slo til lyd for, under henvisning til 

den form retningslinjene i dag hadde, at nye og mer «matnytti
ge » retningslinjer burde søkes utarbeidet. 

Dette fikk representantskapets tilslutning . 
Vedtak : Landsstyret søker utarbeidet nye retningslinjer for 

arbeidet som legges fram for representantskapet i 1977. Krets
foreningene tilskrives og bistår i arbeidet. 
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14. Årsmelding for 1975 

Årsmeldingen ble behandlet og et par merknader framkom. 


IS. Godkjenning og utsendelse av uttalelser 
Redaksjonsj<omiteen la fram følgende forslag til uttalelse: 
A. 	 Verneområde i Trollheimen (jorslagfra MRNV og STNV) 

Forslaget ble gjennomgått og med fremlagte merknader ved
tatt sendt fylkesmennene i Sør-Trøndelag og Møre og 
Romsdal. 

B. E-6 gjennom Lillehammer. 
Forslag til uttalelse ble fremlagt. 
I den forbindelse ble det reist tvil om hvorvidt representant
skapet kunne vedta uttalelser i saker som ikke var oppført på 
sakslista. Representantskapet drøftet spørsmålet og ulike syn 
fremkom, bl.a. ble det hevdet at representantskapet måtte ha 
anledning til å avgi uttalelser i saker som hadde kobling til 
uttalelser på sakslista. 

Representantskapet fant at forslag til uttalelse vedr. E-6 
gjennom Lillehammer derfor ikke kunne behandles og for
slaget ble avvist. 

C. 	 OECD-konferansen i juni om sur nedbør-problemene. 
Landsstyrets forslag til uttalelse ble vedtatt sendt Miljø
vernministeren. 

D. 	 Konvensjonen om hindring av forurensning av skip. 
Landsstyrets forslag ble med mindre endringer vedtatt sendt 
Regjeringen. 

E. 	 I.E.A.'s langstidsprogram (jorslagfra NU). 
Schilbred (VNV) mente at saken burde vært bedre forberedt 
ved at kretsforeningene hadde fått den til uttalelse og at den 
var presentert i sakslista. Han mente den måtte avvises ut fra 
vedtektenes formulering og oversendes landsstyret til be
handling. 

Representantskapet drøftet saken, og det ble gitt en rede
gjørelse fra landsstyret om behandlingen av saken og myn
dighetenes manglende vilje til å legge saken fram til offentlig 
debatt. 

Selve langtidsprogrammet ble kjent kort tid før represen
tantskapsmøtet. 

Det ble videre understreket at det var den ressursmessige 
siden av saken som forbundet skulle uttale seg om. 

Schilbreds forslag om å avvise uttalelsen fikk 8 stemmer 
og falt. 

Representantskapet behandlet deretter redaksjonskomi
teens forslag til uttalelse til Regjeringen. 

Schilbred (VNV) mente at forslaget burde avvises da det 
ikke hang sammen med intensjonene i langtidsprogrammet 
fordi dette hadde videre aspekter enn det forslaget til uttalel
se tok opp. 

Schilbreds forslag fikk tre stemmer og falt. 
I den videre behandling ble det gitt uttrykk for at referan

ser burde knyttes til talloppgavene , og at ordlyden generelt 
burde «slipes» noe. Representantskapet vedtok deretter mot 
4 stemmer hovedkonklusjonene i utkastet til uttalelse (NNV 
går imot norsk tilslutning til I.E.A.'s langsiktige energipro
gram, og mener at Norge skal si opp sin assosieringsavtale 
med I.E.A. innen sommeren 1977) , og under hensyn til 
fremkomne merknader utarbeider landsstyret den endelige 
uttalelsen som oversendes Regjeringen. 

F. 	 Rauma. 
Forslag til støtteskriv for ungdomsaksjonen mot utbygging av 
Rauma/Ulvåa ble vedtatt oversendt landsstyret til videre be
handling . 

G. Verneplan Il. 
Forslag til uttalelse formet som pressemelding , ble referert 
og fikk representantskapet tilslutning. 

Normann-Hanssen (AANV) ønsket at Tovdalsvassdraget 
ble innarbeidet i uttalelsen, da dette vassdrag ikke var med 
på verneplan Il. 

Vedtak: Uttalelse sendes som pressemelding. Landsstyret 
arbeider for å få Tovdalsvassdraget med på verneplanen. 

H . 	Offentlig utvalg for utredning av atomkraftspørsmålet. 
Kopreitan (MRNV) la fram forslag til uttalelse vedr. utval
gets sammensetning og mandat. 

Vedtak: Saken oversendes landsstyret til behandling. 

16. Regnskap for 1975 

Revisors beretning ble lest og regnskapet behandlet uten merk

nader. 


Landsstyret ble gitt ansvarsfrihet. 

17. Budsjett 
Det ble redegjort for inneværende års budsjett og antatt fordeling 
for 1977 mellom virksomhetens ulike funksjoner - adm. og 

saksbehandling - organisasjon - opplysningsvirksomh 
torhold. 

Kontorsjefen presenterte de framlagte dokumenter 
behandlet. 

18. Fastsettelse av kontingent 
Landsstyret fremmet ikke forslag til kontingentforhØye 

Det fremkom forslag på nye medlemskategorier, s 
lemskap uten tidsskrift - studenter - pensjonister. 

Det ble pekt på økonomiske og praktiske vanskelighe 
forslagene tas opp til vurdering. 

Det ble videre trukket fram erfaringer fra verveka 
(<<Kampanje-76») og foreningene ble bedt om innen 
sende inn sine rapporter. 

19. Vedtekter 
Endring av vedtektene. 

Forslag til endring av vedtektenes §§ 3, 5, 6, 7, 100 
lagt fram og ble behandlet 

Borchgrevink (ØNV) kritiserte at ikke forslaget var b 
i innkallelsen. 

Følgende endring ble vedtatt: 

§ 3 «Medlemskap» 


I. 2. og 3. ledd erstattes med: 

«Som medlemmer av forbundet opptas: 

a) personlige medlemmer. 
Enkeltpersoner som betaler sin årlige kontingent elle 
gangskontingent som er minst det 20-dobbelte av de 
kontingent. 
b) støttemedlemmer 
Organisasjoner, foreninger, klubber, institusjoner, bedt 
kommuner som betaler årlig kontingent som bør være 
ganger den årlige kontingent for personlige med lemme 

§ 5. Representantskapet 
Paragrafen gis nytt 4. ledd: 

«Reiseutgiftene til representantene fra kretsforenin! 
Natur og Ungdom fordeles likt mellom disse .» 

§ 6. Landsstyret 
I. ledd endres til: 
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'edegjort for inneværende års budsjett og antatt fordeling 
7 mellom virksomhetens ulike funksjoner - adm. og 

saksbehandling - organisasjon - opplysningsvirksomhet - kon
torhold. 

Kontorsjefen presenterte de framlagte dokumenter som ble 
behandlet. 

18. Fastsettelse av kontingent 
Landsstyret fremmet ikke forslag til kontingentforhØyelse. 

Det fremkom forslag på nye medlemskategorier, som med
lemskap uten tidsskrift - studenter - pensjonister. 

Det ble pekt på økonomiske og praktiske vanskeligheter, men 
forslagene tas opp til vurdering. 

Det ble videre trukket fram erfaringer fra vervekampanjen 
( << Kampanje-76») og foreningene ble bedt om innen l. juli å 
sende inn sine rapporter. 

19. Vedtekter 
Endring av vedtektene . 

Forslag til endring av vedtektenes §§ 3, 5, 6, 7, 10 og Il var 
lagt fram og ble behandlet 

Borchgrevink (ØNV) kritiserte at ikke forslaget var begrunnet 
i innkallelsen. 

Følgende endring ble vedtatt: 

§ 3 «Medlemskap» 


l. 2. og 3. ledd erstattes med: 
«Som medlemmer av forbundet opptas: 
a) personlige medlemmer. 
Enkeltpersoner som betaler sin årlige kontingent eller en en
gangskontingent som er minst det 20-dobbelte av den årlige 
kontingent. 
b) støttemedlemmer 
Organisasjoner, foreninger, klubber, institusjoner, bedrifter og 
kommuner som betaler årlig kontingent som bør være minst 10 
ganger den årlige kontingent for personlige medlemmer. 

§ 5. Representantskapet 
Paragrafen gis nytt 4. ledd: 

«Reiseutgiftene til representantene fra kretsforeningene og 
Natur og Ungdom fordeles likt mellom disse.» 

§ 6. Landsstyret 
l. ledd endres til: 

«Landsstyret består av formann og 8 øvrige styremedlemmer 
med personlige varamenn, hvorav ett styremedlem med person
lig varamann representerer Natur og Ungdom . Landsstyret vel
ges av representantskapet mest mulig allsidig og representativt 
for landet. » 

§ 7. Sekretariatet 
Paragrafen gis nytt 3 . punktum: 

«Landsstyret kan i samråde med generalsekretæren fordele 
ansvar innen sekretariatet. » 

§ 10. <,Kretsforeningene •• 
Paragrafen gis nytt 2. ledd: 

"Et medlem med varamann av kretsforeningens styre velges 
som representant for Natur og Ungdom.» 

§ 11. Ungdomsorganisasjonen 
l. ledd endres til : 

«Ungdomsorganisasjonens medlemmer er samtidig medlem
mer av vedkommende kretsforening uten at kontingentandelen 
betales til denne og uten å telle med ved kretsforeningens repre
sentasjon i representantskapet etter § 5. De har møterett på 
kretsforeningens årsmøte. Ved avstemming og valg på kretsfor
eningens årsmøte har medlemmene av ungdomsorganisasjonens 
lokalklubber innen kretsforeningens distrikt stemmerett i forhol
det l: 10 medlemmer.» 

20. Valg 
Til tellekorps ble valgt: 

John Grønli (NTNV) , 
Tov Sandnæs (BNM), 
Roar Sæther (sekretariatet). 
Ragnar Vik (valgkomiteen) presenterte komiteens innstilling 

og de enkelte kandidater. 

A. Valg av styremedlemmer. 
Følgende stilte til valg som nytt styremedlem etter Roy Carlsen 
og fikk følgende antall stemmer: 

Roy Carlsen (42) , 
Arne Moksnes (3). 
Følgende stilte til valg som nytt styremedlem etter Hans J. 

Engan, og fikk følgende antall stemmer: 
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Ame Moksnes (13), 
Inger Lise Skarstein (8), 
Jens A. Andersen (28). 
Jens A. Andersen ble valgt som styremedlem for perioden 

1976-79. 
Følgende stilte til valg som nytt styremedlem etter Inger Lise 

Skarstein , og fikk følgende antall stemmer: 
Inger Lise Skarstein (36), 
Asbjørn Simonsen (8) , 
Thorlei f Hagensen (I). 
Inger Lise Skarstein ble valgt som styremedlem for perioden 

1976-79. 

B. Valg av varamenn . 
Følgende stilte til valg som varamenn for Roy Carlsen og fikk 
fØlgende antall stemmer: 

Thorleif Hagensen (14), 
Ivar Moen (l), 
Nils O. Kaasen (30). 
Nils O. Kaasen ble valgt som varamann for Roy Carlsen for 

perioden 1976-79. 
Følgende stilte til valg som varamann for Jens A. Andersen 

og fikk følgende antall stemmer: 
Ivar Moen (31) , 
Asbjørn Simonsen (12) , 
Arne Moksnes (I), 

Ivar Moen ble valgt som varamann for Jens A. Andersen for 
perioden 1976-79. 

Følgende stilte til valg som varamann for Inger Lise Skarstein 
og fikk følgende antall stemmer: 

Asbjørn Simonsen (35) , 
Jon Ekrann (9), 
Arne Moksnes (I). 

ASbjØrn Simonsen ble valgt som varmann for Inger Lise 
Skarstein for perioden 1976-79. 

Følgende stilte til valg som varamann for Kåre Kopreitan for 
den resterende del av Kopreitans periode: (1976-78). 

Arne Moksnes (15), 
Jon Ekrann (23) , 
Sissel Eriksen (7). 
Jon Ekrann ble valgt som varamann for Kåre Kopreitan for 

perioden 1976-78. 

C. Valg av valgkomite. 

Ragnar Vik, Gerd Holby og Tor Egil Aanestad ble enstemmig 

valgt fram til representantskapsmøtet 1977 . 


D. Valg av revisor og fastsettelse av dennes godtgjørelse 
Statsaut. revisor Henning Ziesler ble gjenvalgt, og godtgjørelsen 
fastsatt til kr. 7.000,-. 

21. Fastsettelse av tid og sted for neste representantskaps

møte 

Saken overlates landsstyret. 


Formannen rettet til slutt en takk til dirigenten , representante
ne og de øvrige tilstedeværende for gjennomføringen av for
handlingene. En spesiell takk ble rettet fra Normann-Hanssen, 
formannen og generalsekretæren til Engan for alt det arbeid og 
den interesse han hadde nedlagt i forbundet og landsstyret. 

Jon Ekrann Egil Ingvar Aune 
(sign.) (sign .) 

Per Valset 
(sign.) 

VEDLEGG l. 

Til Miljøvernminister Gro Harlem Brundtland 

Ad. OECD-konferansen i juni om sur nedbør. 
Norges Naturvernforbunds representantskap , som i disse dager 
er samlet til møte i Rissa, Sør-Trøndelag , ønsker å tilkjennegi 
sin tilfredshet med Miljøverndepartementets bestrebelser for å 
vinne forståelse hos de europeiske lands myndigheter for de 
store problemer som den sure nedbøren forårsaker i vårt land. 

Som De kanskje vil være kjent med , orienterte forsker Lars 
Overrein på vårt representantskapsmøte i fjor om opplegget for 
Forskningsprosjektet «Sur nedbørs virkning på skog og fisk» 
(SNSF). Representantskapets behandling resulterte bl.a. i hen
stillinger fra Naturvernforbundet til regjeringene i en rekke øst

og vesteuropeiske land om å treffe konkrete ti ltak for å 
sine utslipp av S02. 

Det kan også nevnes at vår ungdomsorganisasjon « 
Ungdom» sommeren 1975 tok initiativ til å gjen nor 
opinionspåvirkende kampanje i Vest-Tyskland. 

Naturvernforbundets representantskap er fortsatt mel 
opptatt av den sure nedbøren. Den negative virkninger r 
produksjonsressurser blir stadig mer tydelige, alvo 
mangesidige (Jfr. f.eks. hypotesene omkring årsakene t 
fuglbestandens tilbakegang). 

Vi vil i denne forbindelse peke på en iakttatt 
forverring i luftforurensningssituasjonen i Nord-Norge 
i Øst-Finnmark. Vi vil derfor henstille om at det sm 
etablert målestasjoner for sur-nedbør-påvirkning ogs~ 
strøk. 

Representantskapet håper at den kommende konferan 
til at det raskt kan settes i verk tiltak som vil redusere v 
problemer med den sure nedbøren i vesentlig grad. 

Vi vil også minne om betydningen av at vi selv «feier 
dør» ved å senke våre egne utslipp av svovel og ikke pl 
nye. 

Naturvernforbundet vil takke våre miljøvernmyndighe 
de har tatt initiativ til å arrangere en slik konferanse og \ 
lykke til med forhandlingene. 

Med vennlig hilsen 

NORGES NATURVERNFORBUND 


Ragnhild Sundby 

formann 


Magne 
gen 

VEDLEGG 2. 

Til Regjeringen 

Om IEA's langsiktige energiprogram 
Norges Naturvernforbund har ved flere anledninger 
Regjeringen om at spørsmål som vedrører Norges forho 
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t til møte i Rissa, Sør-Trøndelag, ønsker å tilkjennegi 
dshet med Miljøverndepartementets bestrebelser for å 
rståelse hos de europeiske lands myndigheter for de 
blemer som den sure nedbøren forårsaker i vårt land. 
e kanskje vil være kjent med, orienterte forsker Lars 
på vårt representantskapsmøte i fjor om opplegget for 

gsprosjektet «Sur nedbørs virkning på skog og fisk» 
Representantskapets behandling resulterte bl.a. i hen
fra Naturvernforbundet til regjeringene i en rekke øst

og vesteuropeiske land om å treffe konkrete tiltak for å redusere 
sine utslipp av S02. 

Det kan også nevnes at vår ungdomsorganisasjon «Natur og 
Ungdom» sommeren 1975 tok initiativ til å gjennomføre en 
opinionspåvirkende kampanje i Vest-Tyskland. 

Naturvernforbundets representantskap er fortsatt meget sterkt 
opptatt av den sure nedbøren. Den negative virkninger på norske 
produksjonsressurser blir stadig mer tydelige, alvorlige og 
mangesidige (Jfr. f.eks. hypotesene omkring årsakene til skogs
fuglbestandens tilbakegang). 

Vi vil i denne forbindelse peke på en iakttatt tydelig 
forverring i luftforurensningssituasjonen i Nord-Norge, spesielt 
i Øst-Finnmark. Vi vil derfor henstille om at det snarest blir 
etablert målestasjoner for sur-nedbør-påvirkning også i disse 
strøk. 

Representantskapet håper at den kommende konferanse bidrar 
til at det raskt kan settes i verk tiltak som vil redusere vårt lands 
problemer med den sure nedbøren i vesentlig grad. 

Vi vil også minne om betydningen av at vi selv «feier for egen 
dør» ved å senke våre egne utslipp av svovel og ikke planlegger 
nye. 

Naturvernforbundet vil takke våre miljøvernmyndigheter for at 
de har tatt initiativ til å arrangere en slik konferanse og vi ønsker 
lykke til med forhandlingene. 

Med vennlig hilsen 

NORGES NATURVERNFORBUND 


Ragnhild Sundby 

formann 


Magne Midttun 
gen.sekr. 

VEDLEGG 2. 

Til Regjeringen 

Om IEA's langsiktige energiprogram 
Norges Naturvernforbund har ved flere anledninger anmodet 
Regjeringen om at spørsmål som vedrører Norges forhold til Det 

Internasjonale Energibyrå (IEA) må bli gjort til gjenstand for en 
åpen og alminnelig samfunnsdebatt. Forbundet kan bare beklage 
at så ikke har skjedd. 

Regjeringen vil være kjent med at vår organisasjon går inn for 
redusert vekst i energiforbruket i Norge med sikte på stabilise
ring innen 1990. Vi mener dette bør være et mål for energipoli
tikken også i andre hØyt industrialiserte land. 

Forbundets landsstyre og representantskap har drøftet IEA 's 
langsiktige energiprogram hvor det bl.a. hevdes at IEA har 
energikonservering som viktig siktemål. Norges Naturvernfor
bund finner dårlig samsvar mellom dette utsagn og store deler av 
det langsiktige energiprogram forøvrig . Slik Naturvernforbundet 
tolker programmet, tar det sikte på å sikre en fortsatt vekst i 
energiforbruket i samarbeidslandene, bl.a. gjennom rask utvik
ling av alternative energikilder hvor atomkraft og Nordsjøolje 
står i fremste rekke. 

Energiprogrammet inneholder også bestemmelser som sikter 
mot en nedbygning av juridiske og administrative hindringer for 
en slik energiutvikling i samarbeidslandene. 

Men visse forbehold, som for Norges Naturvernforbund på 
langt nær virker betryggende, har Regjeringen vedtatt å slutte 
Norge til det langsiktige energiprogram. Norges Naturvernfor
bund frykter at dette vil utløse et uimotståelig press på vår 
gjenværende urørte vassdragsnatur, for økt utvinningstakt i 
Nordsjøen og for innføring av atomkraft i Norge. 

Derfor beklager Norges Naturvernforbunds landsstyre og re
presentantskap sterkt vedtaket om norsk tilslutning til IEA's 
langsiktige energiprogram, og mener forøvrig at Norge bør si 
opp sin assosieringsavtale med IEA innen sommeren 1977. Da 
vil vi bevare vår handlefrihet når det gjelder våre energiressur
ser. Ikke minst gjelder dette vår olje som vi har plikt til å dele 
med langt fler enn IEA-landene, også med etterslekten , som vil 
trenge den for å dekke helt grunnleggende behov. 

Med vennlig hilsen 

NORGES NATURVERNFORBUND 


Ragnhild Sundby 

Formann 


Magne Midttun 
gen.sekr. 
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VEDLEGG 3. 

Til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

Verneområde i Trollheimen 
Representantskapet i Norges Naturvernforbund, samla til møte i 
Rissa, vil med dette be om at det blir sett fart i utgreiingsarbeide 
i samband med forslaget om ein nasjonalpark i Trollheimen. 
Forslaget vart reist av professor Olav Gjærevoll i brev av 3. 
januar 1974 til naturvernkonsulentane i Sør-Trøndelag og Møre 
og Romsdal. 

Det synest som om behandlinga av forslaget har stogga opp. 
Representantskapet meiner verneinteressene og næringsinter
essene i Trollheimen snarast bør avklarast slik at det kan utar
beidast eit best mogeleg forsig til verneområde og verneform. 

Med venleg helsing 

NORGES NATURVERNFORBUND 


Ragnhild Sundby 

formann 


Magne Midttun 
gen. sekr. 

VEGGPRYD? 
Naturvernforbundets fotoplakater i firefargetrykk og st 
(vel 60 x 90 cm) - med motiver fra levende norsk 
venter på en plass på din vegg. Motivene er «S 
«Perleugle», «Rådyrkalv» og «Fjellbakkestjerne». Du fi 
i miniatyr over OQ til høyre. 
Pris pr. stk. kr. 20,-. 

• NASJONALPARKENE - NA pA PROSPEKTK 
I vår nye prospektkortserie presenteres ni av landets 

parker. Vanlig kortformat 10,5 x 15 cm . Kortene se 

enkeltvis. 

Pris pr. serie il 9 forskjellige kort kr. 12,-. 


Sy-på-refl 

BLI (UGLE) 

med Naturnvernf 
refleks, mens vi ven 
frie byer, trafikksikre 
rent miljø. 

på hvit bu 
Størrelse 
cm. Selge 
stk. PrisUNNA MEG! 
kr. 18,-. 

GR0NDAH 
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VEGGPRYD? 
Naturvernforbundets foto plakater i firefargetrykk og stort format 

(vel 60 x 90 cm) - med motiver fra levende norsk natur 
venter på en plass på din vegg. Motivene er «Svalestjert», 

«(Perleugle», «Rådyrkalv» og «Fjellbakkestjerne». Du finner dem 

i miniatvr over Oq til høyre. 

Pris pr. stk. kr. 20,-. 


• NASJONALPARKENE- NA pA PROSPEKTKORT 
I vår nye prospektkortserie presenteres ni av landets nasjonal 

parker. Vanlig kortformat 10,5 x 15 cm. Kortene selges ikke 

enkeltvis. 

Pris pr. serie fl 9 forskjellige kort kr. 12,-. 


UNNA MEG! 

med 

rent miljø. 

Sy-på-refleks i rødt 

BLI (UGLE)SETT 

Naturnvernforbundets 
refleks, mens vi venter på bil
frie byer, trafikksikre veier og 

på hvit bunn. 
Størrelse 8,5 x 10,5 
cm . Selges i sett fl 5 
stk . Pris pr. sett 
kr . 18,-. fra Norges Naturve r..oJorbund 

GRØNDAHL & S0N 



HVEM GJØR HVA? 
HER ER SVARET! 
I «Hvem gjør hva i natur- og miljøvernet?» pre
senteres 300 norske organisasjoner og institu
sjoner og deres befatning med natur- og miljø 
problemene . Et grunnleggende verk, uunnværlig 
for alle som søker kontakter i naturvernarbeidet. 

Alf-Inge Jansen : «Hvem gjør hva i natur- og 
miljøvernet?» 252 sider. Format A4. 

~.OLOGI 
NOaOKS NATlJ'RV""RNFQlBUND 

Pris kr. 72,- . 

nil 

FINNMARKSVIDDA · FOR HVEM? 

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

DET REGNER FORTSATT SUR NEDBØR 

SVOVEL . .. 
... og veien til løsning er at det reises en opi
nion. Men opinionen .må bygge på viten - og her 
kommer anledningen til å orientere seg om pro
blemene i forbindelse med sur nedbør, om år
saker og virkninger. 

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

Liner,lIur 0111 Ilatur 

--~...... 

I1n 

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

KILDEN TIL KILDENE I 
NATURVERNET 
«Litteratur om natur» er det selvskrevne hjelpe
midlet for alle som vil skaffe seg en allsidig ori 
entering om natur- og miljøvernproblemene 
som lærere, foredragsholdere og artikkelforfattere. 
Bibliografien gir en kort karakteristikk av hver en
kelt bok, og er altså mer enn en snau bokliste. 

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

ALLE SNAKKER OM 
ØKOLOGI 
- men ikke alle vet hva det er. Denne 
publikasjonen gir klar beskjed . «Økologi» 
er en kortfattet. lettlest og oversiktlig 
innføring i det fagområdet som er selve 
grunnlaget for alt natur- og miljøvern
arbeid. Ordliste med forklaring av fagut
trykk. For selvstudium og for undervis
ningsbruk på høyere skoletrinn. 

Peravid Skoog: «Økologi». 48 sider. 
Format A5. - Pris kr. 15,- . 

MED TANKE pA DE 
NEST MINSTE 
har Norges Naturvernforbund utgitt «Den 
første naturboka», en enkel innføring i 
økologi, bygd på tegneserieprinsippet. 
Hensikten med boka er å gi barn på de 
laveste skoletrinn forståe lse for naturens 
funksjoner og for de problemene menne
skene skaper for sitt eget miljø. Heftet 
inneholder også enkle oppgaver, og vei
ledning for lærere og/eller foreldre. 

Segnestam/Helin : «Den første na
turboka». 16 siders hefte . Format 
A4. Pris kr. 10,-. 

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

M~niutstillingen «SIRKELEN». ~ 
PriS kr. 50,- . 

ALTERNATIV TIL 
VANNKRAFT 
I denne publikasjonen legges det fram 

konkrete forslag til energisparende tiltak 

og bruk av gass fra Nordsjøen i energi

forsyningen . Heftet er utarbeidet av 

Norges Naturvernforbunds vassdrags

vernråd . 

«Alternativ til vannkraft». 24 sider. 

Format 18 x 24 cm. Pris kr. 10,- . 


VÅTMARKSOMRÅDER 4 

Myrtyper i Norge, 

inngrep og frednin 


I forrige artikkel (Norsk Natur nr. 3/76) har jeg 
gitt en generell innføring i myrøkosystemet 
som naturtype . Vi har blant annet sett hvordan 
myrene våre er oppstått og hvorledes de er 
bygd opp. Denne artikkel omhandler de viktig
ste myrtypene som forekommer i vårt land og 
hvordan mennesket påv irker og ødelegger 
myrøkosystemet . 

Noen måter for myrinndeling 
Det finnes flere måter å gruppere myrene våre 

Fig. I . 

Mil1erOKell .Ilarmyr der JII.n .-tllllell domineres lIl ' 

.f1a.l'keSlllrr. hi"I/II.\·ki"g~ og dllskl/nm" . Pari; Fa 
del/jilff;ge R(~rse/lIIlllsll/r/"(/ i AII.HU' Mo/al/d herr"d. 
AlIsl-Agder. Ffi/o: Forf 

NA KAN DU PYNTE DEG 
- eller bilen eller båten eller barnevognen eller bag'en eller 
ryggsekken eller sykkelen eller postkassen eller hva som 
heist med forbundets emblem. K/ebemerker (stickers) selges 
i sett ei 4 stk . (2 stk. i glatt vinyl 8,5 cm diameter, 2 stk. i 
satin cloth 3,8 cm) trykt i grønt og brunt kr . 10,-. 

MEDLEMSNALEN 

med Forbundets emblem i 

to utgaver - begge i for

mat 9 x 9 mm. 

I forgylt sølv kr. 20,

I nysølv kr. 10,
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Myrtyper i Norge, 

inngrep og fredning 


I forrige artikkel (Norsk Natur nr. 3/76) har jeg 
gitt en generell innføring i myrøkosystemet 
som naturtype . Vi har blant annet sett hvordan 
myrene våre er oppstått og hvorledes de er 
bygd opp. Denne artikkel omhandler de viktig
ste myrtypene som forekommer i vårt land og 
hvordan mennesket påv irker og ødelegger 
myrøkosystemet. 

Noen måter for myrinndeling 
Det finnes flere måter å gruppere myrene våre 

Fig. / . 

MillerogelI ./larm.",- der m.njlllll'1I t/om;'lerc' .'i ill " 

.flllskes/lIrr. IJjøl/l/skjl'Mg og dllskll/vmll . PlIni/i'lI 

den!;I/I;ge Røvsellll/dsll/-"/'lI; Alis/re Mollilld herred, 

AII.I'l-Agder . FolO : Forj'. 

på. En inndeling som vi allerede har vært inne 
på. er todelingen i jorsumpnillgsmyrer og 
igjengroingsmyrer og som forteller oss om 
deres dannelsesmåte. På forsumpningsmyrenc 
har torvdannelsen funnet sted på fastmark , 
mens dannelse av igjengroingsmyrer starter 
med at organisk materiale blir avsatt under 
vann. 

En annen viktig måte å inndele myrene på, er 
etter hvdrologiell. Her tar man hensyn til hvor
dan områder med konstant høy grunnvann
stand er framkommet. Myrer som ernæres av 

grunnvann som utelukkende stammer fra ned
børen , kalles ombrogene (= nedbørsmyrer) . 
Alle myrer som i tillegg til nedbøren også ernæ
res av grunnvann som har vært i kontakt med 
mineraljorc\. kalles minerogene (= jordvanns
J'!:ly re r) . I praksis benytter man vegetasjonen ti I 
å avgjøre om en myr erombrogen eller monero
gen . Forekomst av vanlige myrplanter som 
myrhatt . bukkeblad , myrfiol. fla skestarr og 
duskmyrull er alle indikatorer på jordvanns
myr. mens disse alltid mangler på nec\børsm y
rene. Jordvannsmyrene blir videre oppdelt i 
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topogene, soligene og limIlogene myrer eller 
grunnvannets beskaffenhet. 

På topogene myrer står grunnvannsspeilet 
tilnærmet horisontalt like under overflaten slik 
at myrvannet er uten bevegelse. Topogene my
rer dannes i områder med !lall terreng eller i 
mindre forsenkninger og dalbunner. 

På soligene myrer er grunnvannsspeilet ty
delig hellende og myrvannet nesten alltid i be
vegelse. Slike myrer opptrer deli'or på skrå
nende terreng (bakker og dalsider). 

Limnogene myrer oppstår på steder som per
iodisk eller kontinuerlig oversvØmmes av vann 
fra innsjøer og vassdrag. De opptrer gjerne som 
små, lokale forsumpninger langs bekker og 
elver, men kan i visse tilfeller dekke store area
ler i elveutløp og i !lall terreng med slyngende 
elver. 

Myrforskerne har også forsøkt å gruppere 
myrene ut fra vegetasjonen. En inndeling som 
Det Norske Myrselskap har benyttet ved sine 
myrregistreringer i en årrekke, skriver seg fra 
1923. Da laget den kjente kvartærgeologen 
Gunnar Holmsen typer som mosemyrer, gras
myrer, lyngmyrer, krattmyrer og skogmyrer; 
alt etter hvilke plantegrupper som dominerte på 
myrene. Vi skal også nevne at i 1972 kom 
ledende myrforskere fra hele Norden sammen 
og utviklet et enhetlig myrinndelingssystem 

Ombrogenflatmyr dominerr 
Ol' bjønnskjegg. Ved Nuten 
øverst i Tovdal, Bygland 
herred, A-Agder, 505 In O.h. 

Foto: Forf. 

som skal gjelde for hele Skandinavia. Resulta
tet er foreløpig blitt 17 ulike myrvegetasjon
senheter som egner seg for vegetasjonskartleg
ging i målestokk I: 10000. 

Hydrotopografiske myrtyper 
I vårt land er det tre viktige, regionale faktorer 
som virker sammen på utformingen av ulike 
typer myrkomplekser, nemlig klima (særlig 
nedbøren) , topografi og undergrunnens drene
ring.lforhold. På de fleste av våre myrer under 
skoggrensen vil en stor del av nedbøren (ca. 
3-400 mm) fjernes fra ovelilaten når vegeta
sjonen «puster» (transpirerer). På Vestlandet 
med høy nedbør og milde vintre vil nedbørso
verskuddet være størst. Her dannes torv ofte 
direkte på fastmark. l østlige deler av Norge 
hvor klimael er mer kontinentalt, vil nedbørso
verskuddet være lite. Likevel finner vi også her 
store sammenhengende myrområder på flatt 
terreng med liten drenering. 

En faktor som også virker inn, er berggrun
nen og løsmassene i myrenes nedbørs/elt som 
bestemmer hvor mye næringstoffer de enkelte 
myrområdene får tilført. Nedenfor følger en 
inndelingsmåte av våre myrområder som byg
ger på slike hydrologiske og topografiske fak
torer. Dessuten tar man hensyn til myrovelila-

Fig. 2. 

tens struktur slik at disse hydrotopografiske 
myrtypene i de fleste tilfeller kan gjenkjennes 
ved hjelp av studier av tlyfotogr~fier. 

Nå vil ei myr aldri bestå av ren ombrotrof 
eller ren minerotrof vegetasjon. Vanligvis fin
ner vi begge elementer representert samtidig. 
Ei myr kalles ombrogen dersom den er domi
nert av ombrotrof vegetasjon (bare mindre de
ler er minerogene), mens på minerogen myr 
utgjør de minerotrofe partier størstedelen av 
arealet. 

Myrer på flatt terreng 
Som nevnt tidligere er flesteparten av våre my
rområder dannet ved forsumpning av fastmark 
som har høyt grunnvannsspeil og dårlig drene
ring. På slike steder skjer det en kolonisering 
av relativt næringskrevende gras-, starr- eller 
sivarter og ulike sumpmoser. Vi får etter hvert 
dannet et minerogent torvlag av topogen, 
sjeldnere limnogen karakter som er i kontakt 
med det mineralrike grunnvannet. Et slikt tid
lig stadium i myrutviklingen kalles minerogen 

jlatmrr (Fig. I). Typen finnes overalt i vån 
land der det kan dannes myr. 

Ettersom torvlaget øker i tykkelse, vil over
tlaten heve seg og til slutt miste kontakt med 
grunnvannet. Torvlaget vil også bli noe tørrere 
og mer næringsfattig slik at nøysomme halv
gras (særlig bjønnskjegg), starr, Iyngplanterog 
torv moser (Sphagnum) overtar. Resultatet blir 
at det vil dannes en ombrogen moserik torv 
som stort sett bare mottar sin næringstilførsel 
fra nedbøren. Vanligvis øker også torvtykkel
sen med noenlunde lik hastighet overalt på 
mylilaten og vi får til slutt en ombrogen 
tlalmyr med sin strukturløse, jevne overtlate 
(fig. 2). Dessuten har slike myrer jevnt over 
små nedslagsfelt bestående av harde. sure berg
arter uten eller med sterkt utvasket jordsmonn. 
Typen synes å ha sin hovedutbredelse i lav
landsområder på Sørlandet opp til ca. 500 m 
O.h. Klimatisk ligger disse områdene innenfor 
en årsnedbøramplitude på 1000-1400 mm. Bå
de østover og vestover tynnes de ombrogene 
tlatmyrene sterkt ut. 

Teoretisk kan man tenke seg en videre utvi-

Symbol 'cirlo:l0 r .• ng: 

O 

i;;j mH'I.rog_n lorv 

ombrog_n lorv 

il] ~'r_ng 'orv 

0 kOntIon e med furu 

Foslmork~ 

lagg$one 

FIG.3. S'q.mltisk bilde av en kOO$tnlrisk. hvi~vet h.ymyr. 

Sel loverHr •. 

kling av denne myrtypen ved at de ombrogne 
myrplantene vokser videre og hever overtlaten 
ytterligere et hakk over grunnvannsspeilet. 
Dermed kan det oppstå såkalt konsentrisk 
høymvr der det høyeste punkt på myroverflaten 
ligger i eller nær sentrum av myra (Fig. 3). Sett 
ovenfra har slike myrer tilnærmet sirkulær 
oval form med konsentrisk ordnete strukturer 
(som tuer eller høljer) omkring sentrum. Ty
pisk utviklet er en konsentrisk høymyr formet 
som en «bløtekake» med et åpent, sentralt om
brotroft parti (myrtlaten) omgitt aven ombro
trof kantsone om furu (myrkanten). Omkring 
det hele nærmest fastmark finnes et våtere, 
smalt parti, laggsonen, som er minerotrof, og 
der sigevann fra omgivelsene møter med vann 
fra den ombrogene del. Dessuten virker lagg
sonen som et dreneringssystem for hele myra. 
Konsentrisk høymyr dannes bare i flatt terreng , 
gjerne som et sluttstadium over gjengrodde 
tjern. Hos oss finnes typisk utformete konsen
triske høymyrer bare i lavlandsstrøk på Østlan
det (Akershus, Østfold) sjelden høyere enn 300 
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o ombro;e" lorv over grunnvannsspeilet og blitt så tørr at en tre vil forsumpningsmyrer også kunne dannes 
r Ei myr kalles ombrogen dersom den er domi " naturlig innvandring av lyng, busker og trær på sterkt hellende terreng. Langs kysten fra 

.~<', 

;..:.(J-'.:' 

. Resulta tens struktur slik at disse hydrotopografiske m O.h. På Sørlandet forekommer noen eien ler av Østlandet i høydenivået 5-800 m O.h. og 
!getasjon myrtypene i de tleste tilfeller kan gjenkjennes dommelige atypiske utgaver av høymyrer. på Finnmarksvidda, men opptrer også tlere 

Symbo.l fork lo r.,ng~nskartleg- ved hjelp av studier av tlyfotogr;;fier. Di sse er små av størrelse, har en utpreget lang steder opp mot fjellbjørkeskogen lengre sør, 
Nå vil ei myr aldri bestå av ren ombrotrof strakt form og mangler helt kantsone av furu. f.eks. i indre deler av Agder-fylkene. 

~ mln.roge" lor ...
eller ren minerotrof vegetasjon. Vanligvis fin Til slutt har myrovertlaten hevet seg så høyt I områder med høy årsnedbør og milde vin
ner vi begge elementer representert samtidig. 

:::pt .. 
ri] ltreng ' .orve faktorer nert av ombrotrof vegetasjon (bare mindre de (særlig furu) begynner. Myra går mer og mer Rogaland til Troms skjer dannelse av ombro

~ ~ 1 av ulike ler er minerogene), mens på minerogen myr o over til å bli skogbevokst eller såkaltji./I"l/lnvr gen torv direkte på fastmark slik at hellinger,konhone med fvrv 

\,,'~.a (særlig utgjør de minerotrofe partier størstedelen av skog. Vegetasjonen er her en blanding av platåer og mindre koller kan være dekket med 
~ foslmork?ns drene- arealet. ""-'., nøysomme myrplanter og arter typisk for furu lykke torvlag. En slik myrtype har fått navnet 

rer under skog . terrengdekkende myr e ller bare teppemyr. Ty[ ..gaøne
Øren (ca. pen er særlig vanlig på Vestlandet og i Trønde

' r vege ta- Myrer på flatt terreng lags kystdistrikter. Teppemyrene er gjennom
estlandet Som nevnt tidligere er flesteparten av våre my Myrer på hellende terreng gående nokså tørre og botanisk er det sæ rlig 

nedbørso rområder dannet ved forsumpning av fast mark Parallelt med dannelsen av konsentriske den karakteristiske gråmose (Racomitriul11 la
torv ofte som har høyt grunnvannsspeil og dårlig drene høymyrer får vi på svakt hellende terreng utvi I/u/?il/osum) som dominerer på alle tørre parti

av Norge ring. På slike steder skjer det en kolonisering klet såkalte eksentriske høymyrer. Denne om er. Av den grunn er betegnelsen gråmose-myr 
nedbørso av relativt næringskrevende gras-, starr- eller brogene typen skiller seg fra den konsentriske eller Racomitrium- myr mye brukt om slike 
i også her sivarter og ulike sumpmoser. Vi får etter hvert ved at det høyeste partiet befinner seg nær teppemyrer. 

FIG.3 . Skj.mllisk bild. lY enkonnnHilk. hvelvet h.ymyr . . r på flatt dannet et minerogent torvlag av topogen , fastmark . Den ombrogene myrtlaten får derfor Den vanligste og mest varierte myrtypen l 

sjeldnere limnogen karakter som er i kontakt S.,1 oYen"" en ensidig helling der strukturene (langstrakte vårt land på lydelig hellende terreng (mer enn 
erggrun med det mineralrike grunnvannet. Et slikt tid tørre og våte partier) er ordnet på tvers av 3-4°) er hakkemyrene. De oppstår ved at det 
sJelt som lig stadium i myrutviklingen kalles minerogen fallretningen. Laggsonen er gjerne dårlig ut først skjer lokale torvdannelser omkring kilder 
e enkelte j7armrr (Fig. I). Typen finnes overalt i vårt viklet, men ofte kan den ombrotrofe myrtlaten og grunnvannsframspring i nedre del av skrå
følger en land der det kan dannes myr. kling av denne myrtypen ved at de ombrogne være oppdelt av tlere smale, minerotrofe dråg . ninger. Slike torvflekker vil virke hindrende på 
som byg Ettersom torvlaget øker i tykkelse, vil over myrplantene vokser videre og hever overflaten Dette er den vanligste høymyr-typen på Øst dreneringen og medfører at forsumpningen 
fiske fak flaten heve seg og til slutt miste kontakt med ytterligere et hakk over grunnvannsspeilet. landet og i Trøndelag, sjeldnere i ky stområder. brer seg. Til sl utt kan det dannes et kontinuerlig 
yrovertla- grunnvannet. Torvlaget vil også bli noe tørrere Dermed kan det oppstå såkalt konsentrisk Eksentriske høymyrer finnes på Østlandet i torvdekke langs hele skråningen og resultatet 

og mer næringsfattig slik at nøysomme halv høymyr der det høyeste punkt på myrovertlaten samme område som de konsentriske , men går har blitt en bakkemyr. I Øvre kant av bakkemy
gras (særlig bjønnskjegg) , starr, Iyngplanterog ligger i eller nær sentrum av myra (Fig. 3). Sett ofte opp i høydenivåer på 4--500 m O.h. rene vil det om våren alltid oppstå diffuse 
torv moser (Sphagnum) overtar. Resultatet blir ovenfra har slike myrer tilnærmet sirkulær - På store morenetlater med svak helling fin smeltvannsig som flommer ut over myroverila
at det vil dannes en ombrogen moserik torv oval form med konsentrisk ordnete strukturer ner vi i visse områder av landet vårt såkalte ten. Bakkemyra er deri'or rent minerotrof, of
som stort sett bare mottar sin næringstilførsel (som tuer eller høljer) omkring sentrum. Ty strengmyrer. Dominerende strukturer på slike test med et tynt torvdekke uten strenger eller 
fra nedbøren. Vanligvis øker også torvtykkel pisk ut viklet er en konsentrisk høy myr formet myrer utgjøres av smale forhøyninger f1arker og bevegelig grunnvann som står i eller 
sen med noenlunde lik hastighet overalt på som en "bløtekake» med et åpent, sentralt om (strenger) som veksler regelmessig med lang I ike under myroveri"Jaten. 
myrflaten og vi får til slutt en ombrogen brotroft parti (myrtlaten) omgitt aven ombro strakte våtere partier (tlarker) . Disse er alltid Typisk utviklete bakkemyrer finnes i Sør
flatmyr med sin strukturløse, jevne overtlate trof kantsone om furu (myrkanten). Omkring orientert vinkelrett på myras hellingsretning Norge bare i IJellregionen over ca. 800 m o.h. 
(fig. 2). Dessuten har slike myrer jevnt over det hele nærmest fastmark finnes et våtere, (Fig. 4). Strengmyrene viser nært slektskap Slike områder har en nedbørrik , kald sommer 
små nedslagsfelt bestående av harde, sure berg smalt parti, laggsonen , som er minerotrof, og med de eksentriske høymyrene, men skiller seg og tykt snødekke om vinteren. I høyereliggen
arter uten eller med sterkt utvasket jordsmonn. der sigevann fra omgivelsene møter med vann i første rekke fra disse ved at vegetasjonen er de kyststrØk med særlig mye nedbør, f.eks. i 
Typen synes å ha sin hovedutbredelse i lav fra den ombrogene del. Dessuten virker lagg minerotorof, da grunnvannet dreneres like un Agder og Trøndelag , finnes bakkemyrer på 
landsområder på Sørlandet opp til ca. 500 m sonen som et dreneringssystem for hele myra. der overtlaten. Strengene kan ofte heve seg så skråninger med opptil 10-15° helling . Nord
O.h. Klimatisk ligger disse områdene innenfor Konsentrisk høymyr dannes bare i tlatt terreng, høyt over grunnvannsspeilet at de fåren tydelig over avtar høyden for bakkemyrenes hovedfo

!rdominerT 
en årsnedbøramplitude på 1000-1400 mm. Bå gjerne som et sluttstadium over gjengrodde ombrotrof vegetasjon. Er dette gjennomført rekomst. Mange steder i Nord-Norge, f.eks. i Ved Nuten 
de østover og vestover tynnes de ombrogene tjern, Hos oss finnes typisk utformete konsen over hele myra, har vi det vi kaller ombro - Vest-Finnmark opptrer tallrike bakkemyrer, Bygland 

SOSmo.h. tlatmyrene sterkt ut. tri ske hø ymyre r bare i lavlandsstrøk på Østlan minerogen myr eller blandingsmyr. helt ned til havnivå. Vegetasjonsmessig vari
Teoretisk kan man tenke seg en videre utvi- det (Akershus, Østfold) sjelden høyere enn 300 Strengmyrene er særlig vanlig i nordlige de- erer bakkemyrene fra fattige ti lekstemrike ty
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Fig . .J. Fig. 5. 
Ursllill {l\' lIedre del {Il' srrellgmrr \'ed SlOrmesrjemelle. TOI'd,,1 i A-Agder. / Pllrti./i'lI palsmyra Morssjægge. Porsal/ger h"r,.ed. Vesl-Fil/nmark. Bildel \'iser 

.!iJl·grullllell l/lIø rker.f/ark med .\"leril.!7askes{(Jrr. / lIIidrell .\"frellg domillen {Il' ell ca . .1 In høs', oppsprukker srrellg!'als i e/'llsjollsswtiier 1)(,l'IIksrmed!ieilkreklillg 

og knl'ende dl'erghjørk. NIl'rlne.l1/wlsenfilllles ti\'/J{' l'IIlIlIhl/ii lIIed.f!rremaller Ill' 
dl/skmrruil og hjølllleflll'l'lnose. FolO: KIIil/s Høillillti. 

romeo tråds/arr og poselyng. FOTO: Fo'l

per avhengig av undergrunnens og denned 
grunnvannets næringsforhold. 

En egenartet og meget interessant myrtype 
erpalsm\'rene som i vårt land bare finnes typisk 
utformet i indre deler av Troms og Finnmark. 
Bare unntaksvis finnes palsmyr lengre syd. 
Den aller sydligste palsmyra i Skandinavia er 
nylig blitt observert og studert i Haugtjørni
nområdet (1100--1200 m O.h,) på Dovre, 

Når man første gang står på en palsmyr, slår 
det en at myra må være herjet aven gravema
skin som har lagt opp et virvar av store , ure
gelmessige torvhauger, såkalte palser, Imid
lertid er dette helt og holdent naturens verk 
forårsaket ved et samspill gjennom vegetasjon 
og klima. En pals kan derfor defineres som en 
1-7 m høy torvhaug (øypals) eller torvrygg 
(strengpals) på myr som inneholder en kjerne 
av tele (Fig, 5), Selve telekjernen består av 
frossen minerogen torv eller en blanding av 
torv og leire/sand og telelegemet stikker ned 
under grunnvannsspeilet. Over telen finnes en 
kappe av ombrogen torv som virker som en 
utmerket isolator slik at bare de Øvre 50--100 
cm smelter ut i løpet av den korte, men vanne 
sommeren, 

Klimatisk er palsmyrene våre begrenset til 
områder med små nedbørsmengder, harde og 
kalde vintre med tynt snødekke og der den 
gjennomsnittlige årstemperaturen ligger mel
lom Oog -7- IOC. Jordbunnen synes også å være 
viktig fordi de aller !leste palsmyrene hviler på 
fine leirsedimenter (silt) i !latt eller svakt hel
lende terreng, Det er mye som tyder på at 
palsmyrene i disse områdene har utviklet seg 
fra strengmyrer og at de utviklingsmessig står 
på samme stadium som høymyrene i Sør
Norge. 

Myrer som naturressurs 
Så lenge mennesket har eksistert i vårt land har 
våre myrområder vært gjenstand for ul ike typer 
inngrep. Den aller viktigste utnyttelsesmåten 
har nok vært bruk av myrer til jordbruksfor
mål. Dette skjer ved at myra grøftes slik at 
grunnvannstanden senkes og oksygenet slipper 
til. Derved skjer en langsom nedbryting av det 
organiske materialet og torv går litt etter litt 
over til å bli verdifull mineraljord, fordi viktige 
næringsstoffer som er bundet i torva, frigjøres, 
Det er særlig de næringsrike myrene på kalkrikt 

underlag som egner seg best for oppdyrking, 
mens fattige minerogcne myrer og høymyrer 
grøftes for skogreisingsformål og tilplantes 
med gran. I dag regner en med at ca. 20% av 
vårt myra real under skoggrensen er drenert. En 
stor del av dette arealet er blitt til dyrkingsjord 
for landbruket. H vert år grøftes ca. 50--100 
km 2 myr. 

Tidligere ble intakte myrer også benyttet 
som slåtteareal , og i mange innlandsbygder 
utgjorde myrslåtten en viktig reserve som vin
terfor til husdyr. Nå er denne slåtten ikke 
lenger lønnsom og disse slåttemyrene gror etter 
hvert igjen med lyng og vierkratt. 

Den eldste utnyttelsesmåten en kjenner til, 
har vært bruk av myrer i hrenntorvproduk.ljo
nen, Historiske kilder forteller at torv som 
brensel har foregått i mer enn 1000 år. Det er 
særlig i nakne kystområder med mangel på 
skog at torv har vært viktig til brensel. På 
Vestlandet og deler av Sørlandet kan en frem
deles se rester etter torvstikking på mange stør
re myrer. Mens brenntorvproduksjonen i dag er 
en saga blott, har produksjonen av strøtorv 
(huminal) og torvpoller til jordbruk, gartnerier 
og planteskoler hatt sterk ekspansjon. Årl ig tas 

ut ca. 200.0 
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underlag som egner seg best for oppdyrking. 
mens fattige minerogene myrer og høymyrer 
grøftes for skogreisingsformål og tilplantes 
med gran. I dag regner en med at ca. 20% av 
vårt myrareal under skoggrensen er drenert. En 
stor del av dette arealet er blitt til dyrkingsjord 
for landbruket. Hvel1 år grøftes ca. 50-100 
km 2 myr. 

Tidligere ble intakte myrer også benyttet 
som slåtteareal. og i mange innlandsbygder 
utgjorde myrslåtten en viktig reserve som vin
terfOr til husdyr. Nå er denne slåtten ikke 
lenger lønnsom og disse slåttemyrene gror etter 
hvert igjen med lyng og vierkratt. 

Den eldste utnyttelsesmåten en kjenner til, 
har vært bruk av myrer i hren/1/orvproduksjo

nen. Historiske kilder forteller at torv som 
brensel har foregått i mer enn 1000 år. Det er 
særlig i nakne kystområder med mangel på 
skog at torv har vært viktig til brensel. På 
Vestlandet og deler av Sørlandet kan en frem
deles se rester etter torvstikking på mange stør
re myrer. Mens brenntorvproduksjonen i dag er 
en saga blott. har produksjonen av strØ/orv 

(huminal) og /orvpo//er til jordbruk, gartnerier 
og planteskoler hatt sterk ekspansjon. Årlig tas 

ut ca. 200.000 m.! torv. vesentlig fra grøftede 
høymyrer (Fig. 6). 

I våre dager med effektiv og moderne drene
ringsredskaper er det bl itt mer og mer populært 
å tørrlegge myrer for boligbygging og til indu
strianlegg. Typisk eksempel er skjebnen til 
Gjellebekkmyrene i Lier. Buskerud. en av de 
få igjenværende ekstremrike myrer på 0stlan
det. Her står naturverninteresser og talsmenn 
for industrireising. bolig- og veibygging i 
skarp konflikt mot hverandre. 

Hittil er det særlig myrer under skoggrensen 
og nær tettbygde steder som er blitt sterkest 
utnyttet. Men også fjellmyrene våre blir nå 
truet av tekniske inngrep. Her er kraftutbyg
gingen den alvorligste trusel idet vannmagasi
nene i mange tilfeller plasseres i flate fjelldaler 
rik på myrer og sumpmark og samtidig viktig 
biotop for vadefugler. 

Myrfredning 
Hittil har folk flest betraktet våre myrer og 
øvrige våtmarker som verdiløs og uproduktiv 
natur i fonn av stinkende sumper og vannsyke 
områder. Imidertid utfyller myrene tlere vikti
ge oppgaver i naturen som er til menneskets 
eget beste. A v verdier som går tapt dersom vi 
ønsker å tørrlegge alle våre myrer. kan nevnes 
følgende: 

Torvas store evne til å binde vann gjør at 
myrer virker som svamper i terrenget. jevner ut 
flomtopper. representerer viktige vannreser
ver. og opptrer som naturlige renseanlegg ved å 
filtrere forurenset nedbørsvann. Foruten at myr 
produserer verdifull torv. gjør fattigmyrene 
stor nytte som molteprodusenter. Rent estetisk 
skaper myrene variasjon i terrenget. danner 
livsgrunnlaget for et rikt og variert dyreliv og 
utgjør viktig biotop for mange av våre jaktbare 
viltarter. For undervisning og forskning er my
ra uerstattelig. Den er naturens eget laboratori
um der viktige sammenhenger mellom vegeta
sjon. dyreliv og miljøforhold trer særlig klan 
fram. En helt ny vitenskap. pollellanalrsell 
som har sitt utspring fra studier av lagrekken av 
torv i igjengroingsmyrer. kan vi skaffe oss opp
lysninger om tidligere tiders klima og vegeta

sjon ,amt om jordbruk og bosetting til \åre 
eldste forfedre. 

For at vi ikke skal miste alle di sse verdiene. 
må vi ta oss råd til å sikre et representativt 
utvalg av norske myreri naturtilstander. Derfor 
ble det i 1969 startet en landsomfattende. sy
stematisk registrering av norske myrer etter 
oppdrag fra Miljøverndepartementet. Formålet 
var å verne viktige typemyrer både nasjonalt og 
internasjonalt. Nå er arbeidet på det nærmeste 
avsluttet og antall myrer i Sør-Norge. som er 
foreslått fredet. fordeler seg på følgende ver
negrupper: I) 10 myrer av særlig internasjonal 
verdi. såkalte Thelll/(llIlyrer. 2) Ca. 50 myrer av 
særlig nasjonal verdi. 3) Verneverdige myrer 
av landsdelsinteresse. 4) Myrer av lokal inter
esse. [Nord-Norge har Det Norske Myrselskap 
registren ca. 50 verneverdige myrer. hvora\' 
minst 10 må karakteriseres som Thelma
myrer. 

Foruten fredete myrer innenfor våre 12 na
sjonalparker og en del skogsreservater som er 
opprettet på statens grunn, er bare et fåtall (8) 

av de foreslåtte myrer fredet som reservater i 
perioden 1970-75. Det gjelder: 
Telemark. Orsjømyra i Skien 
Aust-Agder. Vidmyr i Bykle 
Hedmark. Stenmyra i Trysil 
Oppland. Fokstumyra i Dovre 
Sør-Trøndelag. Sørlendet i Røros 
Nordland. Prestegårdsmyra i Andøy 
Troms. Vardnesmyra i Tranøy 
Finnmark. Færdesmyra i Sør- Varanger 

Som en forstår vil det ennå gå mange år før 
myrfredningsarbeidet er brakt vel i havn. Vi 
må regne med at naturverninteressene i mange 
tilfeller må gi tapt for dyrkingsinteressene . 
Dette har vi allerede et eksempel på med 0r
stamyrene i Rendalen som på forhånd var blant 
en av de ti myrområdene med særskilt interna
sjonal verneverdi. Høsten 1975 ble dette my
rområdet frigitt dels som jordbruksareal og dels 
til skogproduksjon. Myrer som det hastet mest 
med å få fredet. er slike som ligger i pressom
råder i lavlandet i Sør-Norge . Slike myrer må 
derfor gis høyeste prioritet i vernearbeidet. el
lers vil et nytt nederlag være uunngåelig. 

~ 
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BRUK OM IGJEN NÅR DU RYDDER 

" Hold Skjærgården Ren» heter en kampanje som skal få oss til å holde ligger det glass. plast og papir. " Vi må rydde ». sier faren hennes. 
det re nt i skjærgården og langs stranda. Vi må ikke kaste søppel og ikke Katrine syne, innerst inne at det e r dumt å rydde eller andre. Men hun 
forstyrre og ødelegge plante- og dyreli ve t her. Kampanjen skal også gjør SOIll far sier. Da bli r det rent og pent på stranda sl i k at de endel ig kan 
fortelle oss at det er viktig med naturvern. Å plukke søppel er bra, men bade. Siden har de ryddeselskap, Mange harn kommer, Mange \'oksne 
naturvern er så mye, mye mer enn det. Skjærgårdskampanjen har nå gill også, De rydder alle sammen, og legge r alt skrotet i store ,ekkel' ,(lm 
ut ct heftc SO Ill "Rumpetrollet » nå skal ta en till på. Det heter: hentes neste dag av Renholds ve rket. Da fors vinner alt skrotet, Det er 

fint, Ellerpå spiser de kake og drikker brus. Noen fort elkr at voksne 
kaster papir og annet skrot på gata. Det e r dum!. særlig fordi de \'oksne 

Katrine rydder opp hl il' så sure når barna fortell er dem at dt: skal plukke det opp igjen. Far 
,ier da at barna kan pl ukke det opp se l \'. Alle barn synt:s at det var en fi n 

Katrine s kal på stranda og h-tdc . Hun , ync, det t:r stygt der. Overalt ide. Nå går de og plukker avfall eller de voksne hele dagen. 

" ' 
~ ' . // '0/

,o -- . -- - - - - - .. '~ .._
" .... , ' -- .. 
,/ ' 

'--

Ill. fra boka 
Katrine rydder opp 

~'-

~rQ ,.,.~ 

.P.P~.o "":o~-';; 

Fortell din egen 
om-igjen og rydde
historie til neste gang. 
Velg en av våre 
plakater som takk. 

Tegl/il/g (/\' 

JEG RYDDER 
BORT 
Katrine skal på stranda og bade. Hun synes det er 
Overalt ligger det glass, plast og papir. «Hei, så mye f 
sier faren hennes . Når ble det fint med skrot, tenkte Ka 
var varm og ville bade, men stranda fristet ikke særli 
nok rydde først, » sa far - «men vi legger ikke alt i san 
Vi sorterer og finner ut hva slags skrot vi finner. » Plastf 
størst. Den ble kjempestor. Så kom papirhaugen og 
glasshaugen , «Vet du ,» sa far og pekte på papirhau 
ligger det nesten et helt tre. » Katrine kunne ikke se n( 
hele tatt. «Her i papirhaugen ,» fortalte far. «Vi har s ik~ 
over 50 kilo papir, og 70 kilo papir er det samme som 
tre.» Nå fikk Katrine vite at vi lager papir av trær og 
mange år før treet blir så stort at vi kan hogge det. Tr 
eldre enn bestemor som er 60 år, og eldre enn oldefar 

' år. Hel st må treet bli 100 år. Vi bruker opp det stor 
veldig fort når vi ikke tar vare på papiret og bruker de 
Derfor må vi ikke kaste papiret men sende det tilbake 
brikkene , som lager nytt og fint papir av det. 
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~R DU RYDDER 

l glass . piasl og papir. «Vi må rydde ». sier faren hennes. 
yne, innersl inne al del er duml å rydde ener andre. Men hun 
fell' sier. Da blirdel renlog pen! på sIranda slik al de endelig kan 
en har de rycldeselskap . Mange harn kommer. Mange voksne 
rydder alle sammen. og legger all sknllel i slOre sekker som 
sle dag av RenholdsverkeI. Da forsvinner all skrOleI. Del er 
på spiser de kake og drikker brus. Noen fonelkr al \'oksne 

Jir og annel skrol på gala. Del er dum!. særlig fordi de voksne 
e når barna fOrleller dem al de skal plukke del opp igJen. Far 
harna kan plukke del opp selv. Alle barn synes al del var'::!l fin 
år de og plukker avfall t:ner de voksne hele dagen. 

-' 

),/_- -, 

.f!lJy:;;ø 
~ 
~ . 
~ Ill. fra boka 

Katrine rydder opp 

Fortell din egen 
om-igjen og rydde
historie til neste gang. 
Velg en av våre 
plakater som takk. 

Tegning GI' Marita Måseid\,{l /: 

JEG RYDDER 
BORT 
Katrine skal på stranda og bade. Hun synes det er stygt der. 
Overalt ligger det glass, plast og papir. "Hei, så mye fint skrot, " 
sier faren hennes. Når ble det fint med skrot, tenkte Katrine. Hun 
var varm og ville bade, men stranda fristet ikke særlig. " Vi må 
nok rydde først, » sa far - "men vi legger ikke alt i samme haug. 
Vi sorterer og finner ut hva slags skrot vi finner. » Plasthaugen ble 
størst. Den ble kjempestor. Så kom papirhaugen og metall og 
glasshaugen. " Vet du,» sa far og pekte på papirhaugen. «Her 
ligger det nesten et helt tre. » Katrine kunne ikke se noe tre i det 
hele tatt. "Her i papirhaugen,» fortalte far. «Vi har sikkert funnet 
over 50 kilo papir, og 70 kilo papir er det samme som et stort fin 
tre. » Nå fikk Katrine vite at vi lager papir av trær og at det tar 
mange år før treet blir så stort at vi kan hogge det. Treet må bli 
eldre enn bestemor som er 60 år, og eldre enn oldefar som er 82 

' år. Helst må treet bli I 00 år. Vi bruker opp det store fine treet 
veldig fort når vi ikke tar vare på papiret og bruker det omigjen. 
Derfor må vi ikke kaste papiret men sende det tilbake til papirfa
brikkene , som lager nytt og fint papir av det. 

Siden har de «om-igjen-selskap ». Mange barn og voksne 
kommer. De legger alt skrotet de finner på stranda i store sekker 
som Renholdsverket kjører bort. Katrine ville vite om papiret ble 
kjørt til fabrikkene. Far fortalte at det ble kjørt på fyllinga. All e 
lurte på hva det var for noe. Derfor dro hele gjengen rett og slett ut 
til fyllinga for å se. Her var avfallshaugene kjempehøye. nesten 
som hus. «Far, » skrek Katrine, «her ligger det sikkert en hel 
skog. » Hvert år vokser fyllinga. Den blir høyere, bredere og 
lukter vondere for hvert år, også tar den stor plass. Dersom vi 
hadde brukt alt papiret her ville fyllinga ha væl1 mye mindre, 
forklarte far. Vi kan bruke glasset og metallet og all maten her 
om igjen også. Glasset kan bli nye flasker og krukker. Metallet 
nye bokser - kjøleskap og sykler. Og maten den skal vi hebt ikke 
kaste i det hele tatt. Blir vi nødt til det kan vi fore dyra med den. 
Alle lurte på hva de nå skulle gjøre med den store søppelhaugen 
for å få den vekk. De ble enige lll1l å ~krive hre\ til sjefen i 
kommune 
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Stavanger Museum var sentrum for Naturvern
forbundets «Alternativ Oljedebatt» i fire høst
vakre septemberdager. Medarrangører var Ro
galand Bondelag, Rogaland Bygdeungdom
slag, Rogaland Fiskarlag, Rogaland Natur
vern, Fremtiden i våre hender, Natur og Ung
dom, Nordland Naturvernforening og snm 
(samarbeidsgruppene for natur- og miljøvern). 

Foruten selve konferansen so m omfattet 
emner fra «ressursforvaltning i et globalt per
spektiv » til «olje og demokrati », hadde Natur
vernforbundet i sving to informasjonskontorer 
fire stands og en større debattstand formet som 
en oljeboringsplattform på Sølvberget i Gamle 
Stavanger. 

Egen aVlS 
Videre utga forbundet avisen «Alternative Ol
jeTanker» som tok for seg en rekke problemer 
forbundet med oljeutvinningen. Avisen kom ut 
tre ganger i løpet av de fire dagene, og ble delt 
ut gratis. Interessen for avisen gjorde det klart 
at mange var åpne for alternative synspunkter 
til den oljeglinsende Offshore North Sea
messen i Siddishallen. 

OLJE ELLER 
FISK 
«ALTERNATIV OLJEDEBATT» 
21.-24. september 1976 

Rammen trekkes opp 
«Det er på det rene at en utvikling som går ut på 
en sterk utvinning av Nordsjøens og de nordli
ge farvanns oljeressurser vil medføre store so
siale og miljømessige konsekvenser, » hevdet 
Naturvernforbundets formann , Ragnhild 
Sundby, da hun åpnet konferansen. «Vi har en 
klar moralsk forpliktelse til å se bruken av oljen 
ut fra de fattige lands og fremtidige generasjo
ners behov,» sa hun. Dermed trakk hun opp 
rammen for en debatt som varte i fire dager. 

La oljen vare 

Paul Hofseth var mer opptatt av hvor lenge 
oljen skulle vare. «Det er ikke slik at vi vil 
våkne en morgen med rimfrost på tærne og 
oppdage at all verdens olje er brukt opp 1» sa 
han. Olje blir dyrere å utvinne , mer teknisk 
krevende å tappe ut, eller til og med en virk
somhet som gir tap av energi. Men dette vil 
selvsagt skje gradvis. Derfor må vi forme vår 
oljepolitikk ut fra disse problemstillingene: 
- når vil oljen være mest nyttig? 
- hvor vil oljen være mest nyttig? 
- hva kan oljen brukes til? 

Vi kan ikke kreve en oljepolitikk som både er 
rasjonell og rettferdig før disse spørsmålene er 
nøye gjennomdiskutert, sa han. 

cm::mTANKER 

var tittelen på al'isen som Naturvernforbundet 
utgav med tre nummer under AOD i St([l·anger. 
Avisen ble bl.a. delt ut på gaten og \"(Ikte stor 
interesse. I bakgrunnen på bildet under en ([I' 

AODs stands. øverst til I'enstre på siden "AI
temmil' Oljedebatts " hOl'edkvarrer. 

Olje eller fisk? 
På konferansens annen dag var temaet økologi
ske virkninger av oljevirksomheten i søkelyset. 
Her la Lars Larsen fra Rogaland Fiskarlag frem 
tall som viste at store områder i Nordsjøen nå er 

Over: Det 
Offshore 
siden av v 
Siddishalll: 
glassruter 
bol på hv 

så forsøplet av avfall fra oljeutvinningen at de 
fiskbare områdene nå cr redusert med 15 til 85 
prosent. 

Stig Skreslet , havforsker fra Distriktshøg
skolen i Bodø , slo fast at leting og uttak av olje 
på norsk kontinentalsokkel representerer en po
tensiell fare for tap av biologiske ressurser i 
norske farvann. Virksomheten er sterkt risiko
preget, og en kjenner idag for lite til hvilke 
virkninger som påføres livet i havet ved det 
uttak som allerede finner sted. Nord-norske 
farvann er nøkkelområder for produksjon av 
fisk og fordrer spesiell varsomhet ved iverkset
ting av oljeaktivitet. 

Teknisk økologi 
At oljeteknologien ikke er sikker nok har vi 
alltid hatt en mistanke om: menHugh Sharman 
fra Conservation Tools and Technology i Lon
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Olje eller fisk? 
På konferansens annen dag var temaet økologi
ske virkninger av oljevirksomheten i søkelyset. 
Her la Lars Larsen fra Rogaland Fiskarlag frem 
tall som viste at store områder i Nordsjøen nå er 

Over: Der g!irrer i gull over den røde løperen da 
Offshore Norrh Sea ble åpner. På den andre 
siden av veien, rvers ove/for den imponerende 
Siddishallen , glirrer der derimor i gjenværende 
glassrurer på nedlagre kjempedrivhus- er sym
bol på hva oljealderen vil bringe? 

Il går ut på 
de nordli
, store so

, " hevdet 
Ragnhild 

"Vi har en 
~n av oljen 
generasjo

hun opp 
Ire dager. 

vor lenge 
at vi vil 

tærne og 
opp! » sa 

er teknisk 
d en virk

dette vil 
forme vår 
lingene: 

Vi kan ikke kreve en oljepolitikk som både er 
rasjonell og rettferdig før disse spørsmålene er 
nøye gjennomdiskutert, sa han. 

@tJETANKER 

var riffelen på avisen som Narur\'ernjorbunder 
utgav med rre nummer under AOD i SrGl·anger. 
Avisen ble bl.a. delr ur på garen og mkre SlOr 
inreresse. l bakgrunnen på bilder under en GI' 

AODs srands. ø\'ersr ril \'ensrre på siden "AI
remari\' Oljedebaffs " hOl'edharrer. 

så forsøplet av avfall fra oljeutvinningen at de 
fiskbare områdene nå er redusert med 15 til 85 

prosent. 
Srig Skresler, havforsker fra Distriktshøg

skolen i Bodø, slo fast at leting og uttak av olje 
på norsk kontinentalsokkel representerer en po
tensiell fare for tap av biologiske ressurser i 
norske farvann. Virksomheten er sterkt risiko
preget , og en kjenner idag for lite til hvilke 
virkninger som påføres livet i havet ved det 
uttak som allerede finner sted. Nord-norske 
farvann er nøkkelområder for produksjon av 
fisk og fordrer spesiell varsomhet ved i verkset
ting av oljeaktivitet. 

Teknisk økologi 
At oljeteknologien ikke er sikker nok har vi 
alltid hatt en mistanke om: men Hugh Sharman 
fra Conservation Tools and Technology i Lon

don , fortalte forsamlingen at oljeindustrien er 
svært komplisert, og består aven rekke for
skjellige ledd som er avhengig av hverandre og 
der ingen kjede er sterkere enn det svakeste 
ledd (teknisk økologi). Innen oljeindustrien 
kan en svakhet hvor som helt på denne kjeden 
avstedkomme en katastrofe av store dimensjo
ner. Oljeteknologien er ikke sikker nok, og her 
kommer også den menneskelige faktor sterkt 
inn i bildet. 

Lokalsamfunnet vil leve 

.. Olje til Sotra vil bety eit kastrert miljø , hevda 
Magn e Fjeld fra Sotraaksjonen. Vår vekstpo
litikarar trur at dei løyser bygdene sine proble
mer når dei, - som no på Sotra - legg eit stort 
industrianlegg til eit lite lokalsamfunn. Dei tek 
feil, - katastrofalt feil. Om ein vil motverka ei 
utvikling som flytter folk inn til byane, er det 
ikkje nok å flytta byen ut til landsbygda. l 
begge tilfeller får folk livsgrunnlaget sitt ski
pla, ,, meinte han, 

Shetlenderne har forsåvidt godtatt oljen og 
oljevirksomheten fordi det er Shetlands eneste 
energiressurs , og fordi nåværende industri på 
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Shetland er sterkt rammet av den nåvæ rende 
økonomiske depresjon . mente }onarhan Wills 
fra Shetland Times i Lerwick. Derimot kan 
virkningene av det kulturelle sjokket som blir 
påført innbyggerne på Shetland ikke pres iseres 
sterkt nok. Men selv om shetlenderne overvin
ner deIle sjokket fører al ikevel oljeutvinningen 
mcd seg en massiv forurensning av miljøet som 
i sannhet er alarnlcrende både når det gjelder 
miljøet på land og til havs. øygruppa ønsker 
forø vrig kontroll med oljcpengene ved styrking 
av demokratiet ved opprelIeIse av et eget råd 
«Shetland Island Council " . Ja - sterke røster 
har også hevet seg med krav om et selvstyrt 
Shctland. 

Velferd eller demokrati 
Tholl1as Chr. Wl'lIel' , professor i statsvitenskap 
mente derimot at oljen vi l svekke våre demo
kratiske verdier. «Vi vil stå overt'or nok et valg: 
t:nten økt velferd eller demokrati . Den olje
indistruelle re vo lusjon vil påvirke vårt politi
ske system. Endringer vil inntreffe både i det 
institusjoneilc apparat (oljedirektoratet/Sta
to il) . i maktrelasjonene mellom de politiske 
organer (Le ks. økt innfl ytelse i Industridepar
tementet) i forholdet mcllom politikere og tek
nokrater (eksperter) . i partiers og interesse
gruppers struklllr og basis og i menigmanns 
politiske holdninge r. 

Stortingets «styring og kontroll " med oljen 
hlir lell en formalitet: Statoil vil i praksis domi
nere. Oljepolitikken medfører maktkon se ntra
sjon og sentralisering og svekker alle tendenser 
til nærdemokrati og lokalt selvstyre ". Arvid 
} OhWISOI1 fra Swrtingets industrikomite mente 
tvert imot at Regjering og Storting ville ha en 
ree ll kontroll med oljeutviklingen i Norge. At 
Statoil kom luskende mcd en regning på 10 
milliarder kroner elle r at vedtaket om Statfjord
feltet var fall et crselvsagt heklagelig. men slike 
summer må vi vel venne oss lil er småpenger 
endel år fremove r. uten at vi straks skal selle 
de Ile i sammenheng med et svekket demnkrati. 
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Oppland 
I et brev til Miljøverndepartementet tar Opp
land Naturvern sterk avstand fra departemen
tets forslag om innskrenkninger av Akersvika 
naturreservat. Oppland Naturvern minner de
partementet om at da naturreservatet ble opp
rellet for få år siden, var området allerede sterkt 
ødeleagt som fugleområde . En ytterligere be
skjæring av området vil pulverisere områdets 
verneverdi. For egen regning vil «Norsk Na
tur" tilføye at det ser ut til å være ganske enkelt 
å omstøte eller forringe et fredningsvedtak her i 
landet. Årelangt arbeid fra naturvernorganisa
sjoner eller enkeltpersoner/grupper blir feid til
side når de rette økonomiske interesser banker 
på døra i Miljøverndepartementet. Vi ønsker 
oss et departement som sloss helhjertet for de 
saker det er satt til å forvalte' 
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Shetland er sterkt rammet av den nåværende 
økonomiske depresjon. mente }on(l/ha/1 Wills 
fra Shetland Times i Lerwick. Derimot kan 
virkningene av det kulturelle sjokket som blir 
påført innbyggerne på Shetland ikke presiseres 
sterkt nok. Men selv om shetlenderne overvin
ner dette sjokket fører alikevel oljeutvinningen 
med seg en massiv forurensning av miljøet som 
i sannhet er alarmerende både når det gjelder 
miljøet på land og til havs. øygruppa ønsker 
forøvrig kontroll med oljepengene ved styrking 
av demokratiet ved opprettelse av et eget råd 
«Shetland Island Council». Ja - sterke røster 
har også hevet seg med krav om et selvstyrt 
Shetland. 

Velferd eller demokrati 

Thomas Chr, Wr!!er. professor i statsvitenskap 
mente derimot at oljen vil svekke våre demo
kratiske verdier. «Vi vil stå overfor nok et valg: 
enten økt velferd eller demokrati. Den olje
indistruelle revolusjon vil påvirke vårt politi
ske system. Endringer vil inntreffe både i det 
institusjonelle apparat (oljedirektoratet/Sta
toil). i maktrelasjonene mellom de politiske 
organer (f.eks. økt innflytelse i Industridepar
tementet) i forholdet mellom politikere og tek
nokrater (eksperter). i partiers og interesse
gruppers struktur og basis og i menigmanns 
politiske holdninger. 

Stortingets «styring og kontroll» med oljen 
blir lett en formalitet: Statoil vil i praksis domi
nere. Oljepolitikken medfører maktkonsentra
sjon og sentralisering og svekker alle tendenser 
til nærdemokrati og lokalt selvstyre», Arvid 
}ohanson fra SlOrtingets induslrikomite mente 
tvert imol al Regjering og Slorting ville ha en 
reell kontroll med oljeulviklingen i Norge. At 
Statoil kom luskende med en regning på 10 
mill iarder kroner etter al vedtakeI om Stal fjord
feileI var fattel erselvsagl beklagelig. men slike 
summer må vi vel venne (lSS lil er småpenger 
endel år fremover. uten al vi straks skal sette 
dette i sammenheng med et svekket demokrati. 
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Oppland 
I et brev til Miljøverndepartementet tar Opp
land Naturvern sterk avstand fra departemen
tets forslag om innskrenkninger av Akersvika 
naturreservat. Oppland Naturvern minner de
partementet om at da naturreservatet ble opp
rettet for få år siden. var området allerede sterkt 
ødeleagt som fugleområde. En ytterligere be
skjæring av området vil pulverisere områdets 
verneverdi, For egen regning vil «Norsk Na
tur» tilføye at det ser ut til å være ganske enkelt 
å omstøte eller forringe et fredningsvedtak her i 
landet. Årelangt arbeid fra naturvernorganisa
sjoner eller enkeltpersoner/ grupper bl ir feid til
side når de rette økonomiske interesser banker 
på døra i Miljøverndepartementet. Vi ønsker 
oss et departement som sloss helhjertet for de 
saker det er satt til å forvalte' 

Sør-Trøndelag 
vil ha medlemmenes reaksjon på om styret I 

STNV har handlet rett når det har unnlatt å 
reagere på myndighetenes tillatelse til felling 
av bjørn i kommunene Melhus og Midtre 
Gausdal. Styret mener at den skandinaviske 
bjørnestamme for tiden synes å være i vekst. 
Derfor bør enkeltdyr med slagbjørnadferd 
kunne tillates felt. At styret allikevel har litt 
dårlig ssamvittighet går frem av foreningens 
antydning om at de igrunnen er den institusjon i 
fylket som skal representere verneinteressene, 
Kanskje skulle vi ha stått på bjørnens side alli
kevel. spør Sør-Trøndelag Naturvern. Og hva 
mener medlemmene? 

Hva gjør Du? 
I flere naturvernforeninger er det bare noen få 
av medlemmene som arbeider aktivt med na
turvern. 

Hører Du med til «bunnfallet», som bare 
betaler kontigenten - kanskje først etter flere 
purringer (som medfører unødige utgifter)? 

Hva kan Du gjøre for å bedre din naturvern
status? For det første kan Du skaffe Naturvern

forbundel flere medlemmer. Dette bør ikke by 
på uoverkommelige vanskeligheter. Vi har jo 

atar- ø 

kalenderen 


ennå ikke oppnådd å få I% av befolkningen 
med oss. Kan Du verve noen bedrifter eller 
firmaer betyr dette betydelig bedret økonomi 
for forbundet. Begynn straks! 

Neste stadium i foreningsaktiviteten kan 
f.eks. være at Du deltar i et eller flere møter, 
Endog på årsmøtet') Det behøver ikke å bety at 
man blir tvunget til å påta seg et tillitsverv, 
Men de fleste foreninger har behov for flere 
aktive medlemmer både aspiranter til styrer og 
medlemmer av arbeidsgrupper. Blant disse si
ste kan nevnes. avfallsbehandling, forurens
ningsvern • jordvern. juridisk, medlemsver
ving, møteteknisk,redaksjon (medlemsblad). 
våtmarksvern. økonomi, Hvis Du kan og vil 
gjøre noe innen disse emnene vil styret utvil
somt ta imot tilbud med takk, Fordeling av 
arbeidet vil gi bedrete muligheter for sterkere 
naturverninsats. Meld fra idag, og Du vil sann
synligvis i nær fremtid få delta i et styremøte 
hvor saken innen ditt interesse- og eller fagom
råde blir behandlet. 

Har Du ikke tid? 
Er bilvask og TV-titting så viktig at det går 

foran DINE BARNS OG DIN EGEN LIVS
STANDARD i de kommende år? 

Det er i første rekke økende naturvernaktivi
tet som kan forbedre livsforholdene i fremti
dens verden. Vil Du gjøre litt mer fra idag av? 
Det er dessverre langt ferre kvinner enn menn 
som er aktive naturvernere. bl.a. i «Bærum 
Miljøvern». Vi får håpe at dette kan forandres. 

Hja!mar MUIll/7e-Kaas Lund 

KjØP EN 
DU OGSÅ! 

Se side 144 og bruk gjerne 
bestillingskupongen side 143. 
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GEN ERALS EKR ETÆR 

I NORGES NATURVERNFORBUND 


Norges Naturvernforbunds generalsekretær ønsker permisjon 
for et tidsrom av to år. Engasjement av generalsekretær blir 
derfor ledig, med tiltredelse etter avtale. 

Det reflekteres bare på søkere med administrative egenska
per og med en holdning til natur- og miljøvernspørsmål som 
er i overensstemmelse med forbundets formål. Innsikt i lov
verk og samfunnsforvaltning vil bli tillagt stor vekt. 

Skriftlig søknad sendes formannen i Norges Naturvernfor
bund professor Ragnhild Sundby, 
Norges Landbrukshøgskole, 1430 Ås. 

Som folk flest sliter NORGES NATUR 
VERNFORBUND med å få endene til 
møtes - vår økonomi er ikke særli 
storartet. 

Forbundets virksomhet med utgivel 
se og salg av publikasjoner m.v. er in 
gen stor og lukrativ forretning. Men de 
har i senere tid skaffet oss meget ve 
komne inntekter. Husk at når du kjøp 
en kalender eller en plakat du kan gled 
deg over - eller glede andre med - ell 
en bok som kan øke din innsikt i natu 
vernsaker - betyr det også en verdifu 
støtte for forbu ndets arbeid . 

Studer våre egenannonser i dett 
nummeret av «Norsk Natur» - finn no 
som passer for deg, og la oss få di 
bestilling 
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. administrative egen ska
: milj øvernspørsmål som 
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Som folk flest sliter NORGES NATUR
VERNFORBUND med å få endene til å 
møtes - vår økonomi er ikke særlig 
storartet 

Forbundets virksomhet med utgivel
se og salg av publikasjoner m.v. er in
gen stor og lukrativ forretning. Men den 
har i senere tid skaffet oss meget vel
komne inntekter. Husk at når du kjøper 
en kalender eller en plakat du kan glede 
deg over - eller glede andre med - eller 
en bok som kan øke din innsikt i natur
vernsaker - betyr det også en verdifull 
støtte for forbundets arbeid. 

Studer våre egenannonser i dette 
nummeret av «Norsk Natur» - finn noe 
som passer for deg, og la oss få din 
bestilling 

Jeg har vervet disse medlemmene 

De nyvervede medlemmenes navn og adresse skrives, helst med blokks
krift på kortet, som så sendes inn til forbundet. Som det går fram av 
kortet betaler vi portoen. Kontingenten innkasseres og sendes samlet til 
Norges Naturvernforbund over postgiro 9460 e ller bankgiro 
600 1.05.70835. De nyvervede medlemmene får straks tilsendt materiell 
så snart kortet og innbetalingen er kommet oss i hende. 

NB! Medlemsskap som tegnes i løpet av årets siste tre måneder gjelder ut 
1977 . 

Jeg har vervet følgende nye medlemmer. Årskontingent for 1976 
kr. 40,- pr. medlem, tils. kr. ..... .. . sendes over Postgiro 9460 eller 

Bankgiro 6001-05-70835 

Navn: ..... . . . . ... . . . . . . . . . . .. . . ... .. . .. . 


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


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


Navn: ..... . ..... . ............................. . ..... .. . .. . . 


Adresse- . . . .. . ......... .... .. . .. .. ... . .............. ... . . . . 


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


Navn: . ... . .. . . . . . . . . .... ... ............... . . . . .. ........ . . 


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


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


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


Ad resse: .... . . . ...... . .. . .. . . . . .... . . . ... . ...... .. . . . . .. .. . 


Poststed : 


Navn : . .. . .. ... . . .. . ............. . ... . . . ... ..... .. . . . ..... . 


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


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


Navn: ....... . . . .. ......... . ... . ....... . . . . . . .. . ........ . . . 


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


Navn:.... .. .... . ... . .. . . . ...... . . . .. . . . . ........ . 


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


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