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Grov trykkfeil! 

I omtalen av meningsmålingen «Norsk Na
tu r» nr . 4 i år, står det at 26 prosent av 
medlemmene kommenterte det poli tiske as
pektet ved tidssk riftet. Dette er en (grov I) 
trykkfeil - det riktige tallet er 2 - to 
prosent. 

Nasjonalparker og turismen 

Jon Teiglands foredrag om rurismen på årets 
representantskapsmøte, referet i «Norsk 
Natup> nr. 4, er av enkelte blitt misforstått 
dit hen at nasjona lparker etter Teiglan ds 
oppfatning ikke bø r opprettes, fordi de bare 
fører til for sterkt press på ressursene. Etter
som motstandere av nasjonalpark på Har
da ngervidda har brukt foredra get som støtte 
for det syn a t opprettelse av nasjonalpark 
vi l fø re til fo r stor turisttrafikk, ønsker 
Teigland å presisere al han tvert i mot mener 
det er viktig å ulvide nasjonalparkene i 
Norge . 

Kr.F. vil presisere! 

A v tabellen over partienes energipolitikk i 
«Norsk NatUr» nr. 4 fremgår det at det i 
Kristelig Folkepartis program ikke er ut 
trykt noe om gjenvinning av avfa ll. Partiet 
ønsker å presisere a t gjenvinning av mal

av/all er nevnt. 

ET SKRITT FRE 

Regjeringen nedsa tte i høst et utvalg som skal foreta e 
om naturvern. Utvalget formann er stortingspresidet 
Hansen. I Miljøverndepartementets redegjørelse om s 
det bl.a . at 

«På grunn av faren for a t menneskenes virksomhet c 
sen av naturressursene i økende grad skal påvirke og fo 
naturomgivelser, er det både nasjonalt og internasjonal 
samfunnsmessig styring av utviklingen blant annet gjl 
turvernti ltak» . 

D et fremgå r at man med na turvern mener den m 
betonte delen av hele naturvernkomplekset, nemlig ver 
områder og forekomster. Videre fremgår det av utva lg, 
at na tu rvernet betraktes som en særinteresse , f. eks. i f( 
primærnæringene. D ette er klart uheldi g, ettersom n 
na turvernloven som i det ideelle na turvernarbeidet bet 
og fremsynt utnyttelse av selve naturens produksjo 
som en hjørnestein i naturvernet. 

D et blir en hovedoppgave for utvalget å klargjøre det 
a nsvar for naturvernet, å formulere en målsetting og å 
retningslinjer for det offentliges a rbeid med natllrver 
grunnleggende siktemål skal være at naturvern-inter 
trukket inn på alle nivåer i plan legging og disponerin 
ressurser. Og et viktig pllnk t er at dette skal sk je på 
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Grov trykkfeil! 

I omtalen av meningsmålingen «Norsk Na
tur» nr. 4 i år, står det at 26 prosent av 
medlemmene kommenterte det politiske as 
pektet ved tidsskriftet. Dette er en (grov') 
trykkfeil - det riktige tallet er 2 - to 
prosent. 

Nasjonalparker og turismen 

Jon Teiglands foredrag om turismen på årets 
representantskapsmøte, referet i «Norsk 
Natur» nr. 4, er av enkelte blitt misforstått 
dit hen at nasjonalparker etter Teiglands 
oppfatning ikke bør opprettes, fordi de bare 
fører til for sterkt press på ressursene. Etter
som motstandere av nasjonalpark på Har
dangervidda har brukt foredraget som støtte 
for det syn at opprettelse av nasjonalpark 
vil føre til for stor turisttrafikk, ønsker 
Teigland å presisere at han tvert i mot mener 
det er viktig å utvide nasjonalparkene i 
Norge. 

Kr. F. vil presisere! 
Av tabellen over partienes energipolitikk i 
«Norsk Natur» nr. 4 fremgår det at det i 
Kristelig Folkepartis program ikke er ut
trykt noe om gjenvinning av avfall. Partiet 
ønsker å presisere at gjenvinning av 111{f{

Ql1ctll er nevnt. 

ET SKRITT FREMOVER? 

Regjeringen nedsatte i høst et utvalg som skal fore ta en utredning 
om naturvern. Utvalget formann er stortingspresident GuttonTI 
Hansen. I Miljøverndepartementets redegjørelse om saken heter 
det bl.a . at 

«På grunn av faren for at menneskenes virksomhet og utn yttel 
sen av naturressursene i økende grad ska l påvirke og forrin ge våre 
naturomgivelser, er det både nasjonalt og internasjonalt bebov for 
samfunnsmessig styring av utviklingen blant annet gjennom na 
tu rverntiltak». 

Det fremgår at man med naturvern mener den mer klassisk 
betonte delen av hele na tufvernkomplekset, nemlig vern av natur
områder og forekomster. Videre fremgå r del av utvalgets mandat 
at naturvernet betraktes som en særinteresse, f.eks. i forholdet til 
primærnæringene. Dette er klart uheldig, ettersom man såvel i 
naturvernloven som i det ideelle naturvernarbeidet betrak ter vern 
og fremsynt utnyttelse av selve naturens produksjonsgrunnlag 
som en hjørnestein i naturvernet. 

Del blir en hovedoppgave ror utvalget å klargjøre del offentliges 
ansvar for naturvernet, å formulere en målsetting og å trekke opp 
retningslinjer for det offentliges arbeid med naturvernsaker. Et 
grunn leggende siktemål ska l være at naturvern-interessene blir 
trukket inn på alle ni våer i planlegging og disponering av natur
ressurser. Og et viktig punkt er at dette skal skje på el så tidlig 

tidspunkt som mulig. Det fo rutsettes at en klargjøring av de 
samfunnsmessige sider av naturvernet blir en hovedsak i utrednin
ge n. 

I mandatet for utvalget heter det bl. a. at det skal klarlegge 
behovet for frednin g og vern, og naturvernets stilling i den almin 
nelige forvaltning av naturressursene. Videre ska l det legge frem 
synspunkter på omfanget av og formene for vern, og vurdere 
hvordan forskn ing og info rmasjon kan gjøre sitt til å styrke 
naturvernet. 

Det forutsettes at utvalget skal vurdere de fOlmer for naturut
nyttelse som kan tenkes å komme i konni kl med naturvernet, og 
gi en oversikt over hvilke konsekvenser det kan ha for de ulike 
næringene når na turvernet blir tilgodesett. Utvalget skal også 
vurdere 0 111 lovgivningen og forvaltningen er tilfredsstillende med 
sikte på en generell styrking av det offentlige naturvernarbeid , og 
vurdere hvilke synspunkter som skal legges til grunn for å gi 
naturvernet tilstrekkelig tyngde når avveininger skal foretas . 

Med det oppdraget utvalget har fått, er det klart at vi her har for 
oss en sak som kan få grunnleggende betydning for alt arbeid med 
vern av norsk natur i de avgjørende årene vi nå har foran oss. Om 
det blir et puff fremover får vi se når utvalget legger frem sm 
utredning mot slutten av 1978. ~ 
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I tiden omkring 1840 hend te det enkel te år at 
de fleste gårdshundene i Aker (nå Oslo) 

ble revet i hjel av ulv. Men Akerbøndene 
visste å ta hevn. I 1844 satte åtte ulver livet til 
i løpet aven eneste natt, etter at de hadde 
forsynt seg av giftåte som var lagt ut ved en 
dam ved Ullevål. Åtet var en hund som ul
vene tidligere hadde tatt livet av , og giften var 
stryknin. 

Dette var så å si begynnelsen til slutten for 
ulven i Norge og Sverige. Den siste ulvetiden 
ble fulgt av drastisk nedgang i bestanden, 
først og fremst på grunn av intens forføl
gelse fra menneskenes side. Den svenske zoo
logiprofessoren Ingemar Ahlen regner i dag 
ulven som en utryddet art i Sverige, og han 
mener at det eneste som kan redde arten fra 
total utslettelse på den skandinaviske hal
vøya er at den vesle gruppen på fire-fem dyr 
i Trysil får utvikle seg uforstyrret. 

Mange årsaker 
Når en dyreart går til grunne eller viser 

sterk nedgang, kan årsakene være mange. 
Men bare i få tilfelle har direkte forfølgelse 
fra menneskenes side vært hovedårsaken. 
For så vidt utgjør ulven et unntak. Men når 
det er sagt, så skal det også slås fast at men
neskene likevel står bak i de aller Oeste tilfelle 
når en art kommer i faresonen. Den store 
trusselen mot en lang rekke arter, og mot 
faunaen som helhet, er naturinngrep som 
endrer selve livsgrunnlaget. I svært mange 
tilfelle er det vanskelig å peke på en enkelt 
årsak til at en art bukker under, og alt taler 
for at det ofte er et samvirke av Oere faktorer 
som er avgjørende. 

Dette er blant de konklusjoner man kan 
trekke av Ingemar Ahlens bok «Faunavård . 
Om bevarende av hotade djurarter i Sverige», 
som ble utgitt av Skogshogskolan og Natur
vårdsverket i sommer. Boka behandler fakto
rer som er eller kan være årsak til endringer 
i faunaen, gir anvisninger på tiltak med sikte 
på å bevare en artsrik fauna, og inneholder 
dessuten en fyldig oversikt over svenske vir
veldyr (bortsett fra fisk) som er truet eller 
som aven eller annen grunn krever særlig 
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I tiden omkring 1840 hendte det enkelte år at 
de fleste gårdshundene i Aker (nå Oslo) 

ble revet i hjel av ulv. Men Akerbøndene 
visste å ta hevn. I 1844 satte åtte ulver livet til 
i løpet aven eneste natt, etter at de hadde 
forsynt seg av giftåte som var lagt ut ved en 
dam ved Ullevål. Åtet var en hund som ul
vene tidligere hadde tatt livet av, og giften var 
stryknin. 

Dette var så å si begynnelsen til slutten for 
ulven i Norge og Sverige. Den siste ulvetiden 
ble fulgt av drastisk nedgang i bestanden, 
først og fremst på grunn av intens forføl
gelse fra menneskenes side. Den svenske zoo
logiprofessoren Ingemar Ahlen regner i dag 
ulven som en utryddet art i Sverige, og han 
mener at det eneste som kan redde arten fra 
total utslettelse på den skandinaviske hal
vøya er at den vesle gruppen på fire-fem dyr 
i Trysil får utvikle seg uforstyrret. 

Mange årsaker 
Når en dyreart går ti l grunne eller viser 

sterk nedgang, kan årsakene være mange. 
Men bare i få tilfelle har direkte forfølgelse 
fra menneskenes side vært hovedårsaken. 
For så vidt utgjør ulven et unntak. Men når 
det er sagt, så skal det også slås fast at men
neskene likevel står bak i de aller fleste tilfelle 
når en art kommer i faresonen. Den store 
trusselen mot en lang rekke arter, og mot 
faunaen som helhet, er naturinngrep som 
endrer selve livsgrunnlaget. I svært mange 
tilfelle er det vanskelig å peke på en enkelt 
årsak til at en art bukker under, og alt taler 
for at det ofte er et samvirke av flere faktorer 
som er avgjørende. 

Dette er blant de konklusjoner man kan 
trekke av Ingemar Ahlens bok «Faunavård. 
Om bevarende a v hotade djurarter i Sverige», 
som ble utgitt av Skogshogskolan og Natur
vårdsverket i sommer. Boka behandler fakto
rer som er eller kan være årsak til endringer 
i faunaen, gir anvisninger på tiltak med sikte 
på å bevare en artsrik fauna, og inneholder 
dessuten en fyldig oversikt over svenske vir
veldyr (bortsett fra fisk) som er truet eller 
som aven eller annen grunn krever særlig 

oppmerksomhet. I denne oversikten er det 
for hver enkelt art nevnt faktorer som truer 
eller kan komme til å bli en trusel mot arten, 
og tiltak som kan sikre artens fremtid. Over
sikten omfatter i alt mer enn 130 arter. Noen 
av disse finns ikke i Norge, og noen av dem 
har i øyeblikket en litt annen status hos oss 
enn i nabolandet. Men stort sett er artsam
men setningen omtrent den samme hos oss 
som i nabolandet, og i prinsippet utsetter vi 
naturen for de samme inngrepene. Derfor 
kan vi regne med at Ingemar Ahlens bok er 
av største interesse også her i landet. 

Å verne naturen generelt er den eneste 
holdbare metoden om man vil verne dyreli
vet. All verdens fredning er til ingen nytte om 
dyra ikke får beholde sitt livsgrunnlag. Det er 
ikke først og fremst naturvern- ogjaktlovgiv
ningen som rår over dyrelivets skjebne her i 
landet i dag, men planleggerne og eksploatø
rene . 

Det er et sørgelig faktum at det siviliserte 
mennesekets eksistens automatisk utgjør en 
trusel mot dyrelivet - vår tilværelse er helt ut 
basert på en ressursutnyttelse som endrer 
naturtilstanden og dermed dyrenes levekår. 
Og dette gjelder ikke bare ved totale omvelt
ninger som når natur bygges ned og legges 
under betong. Det gjelder også mer «uskyl
dig»naturutnyttelse som vanlig skogdrift og 
tiltak som skal legge forholdene til rette for 
friluftsliv. 

Nytte og skade av skogbruk 
Når menneskene omformer naturen vil det 

i noen tilfelle skape gunstigere forhold for 
enkelte arter. men generelt gjelder det at langt 
flere arter blir skadelidende. dette ser man 
klart om man f.eks. tar for seg skogbrukets 
virkninger på faunaen. Ahlen mener at frem
for alt elg, markmus og 20-30 fuglearter ha r 
fordel av moderne skogbruk , mens listen 
over arter som trives dårlig med flathogst er 
temmelig lang. 

Ahlen holder det for sannsynlig a t alle 
hønsefuglene som er knyttet til skogen, det vil 
si jerpe, orrfugl og storfugl, i høy grad påvir

kes av skogbruket. Jerpa vil ha tett og variert 
skog og har det neppe godt når store flater, 
monokulturer og grøfter i sumpskogen over
tar. Orrfuglen mister livsrom bl.a. ved gjen
planting av gamle havnehager med bestand 
av bjørk. Og storfuglen, som er knyttet til 
gammel naturskog, blir rammet hardt når 
den opprinnelige skogtypen forsvinner. 

At intensivt skogbruk ikke gjør livet lettere 
for hakkespettene er ganske åpenbart. Ahlen 
nevner her spesielt gråpspett og hvitryggspett 
som er avhengig av naturskog med gamle, 
døende lauvtrær. At hakkespettene mistrives 
i kulturskogen innebærer så å si automatisk 
at alle fugler som bruker hull etter hakkespett 
som reirplass rammes. Og det samme gjelder 
mange av flaggelmusartene. 

Naturens mangfold i fare 
Karakteristisk for all moderne naturutnyt

telse er at den bidrar til å redusere naturens 
mangfold. Om vi fortsatt holder oss til sko
gen er grøftingen et eksempel - myrer og 
våtmarker er på retur, og sammen med dem 
en rekke arter, ikke minst ugler. I en annen 
kategori har vi skogsbilveiene, som kan 
skade faunaen direkte, men i enda høyere 
grad indirekte ved at de åpner adgang til 
forskjellige former for frilufts li v i områder 
som før var vanskelig tilgjengelig. Friluftsliv 
er i mange områder en alvorlig påkjenning 
for dyrelivet. Særlig gjelder dette rimelig nok 
massearrangementer som orienteringsløp og 
ekskursjoner, men ofte også bading, fiske og 
småbåttrafikk. Spesielt utsatt er sky fuglear
ter som forlater reiret om folk viser seg i 
nærheten. 

lngemar Ahlen nøyer seg ikke med å vise 
hvordan forskjellige former for naturinngrep 
og naturbruk påvirker faunaen. Han kom
mer også med synspunkter på forebyggende 
tiltak som er nødvendig om vi skal beholde en 
artsrik fauna under nordiske forhold. Derfor 
bør boka leses, og tas a lvorlig, av alle planleg
gere og alle som på en eller annen måte har 
innflytelse på utnyttelsen av arealer og natur
ressurser her i landet. ~ 
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A t dyrelivet lenge har vært i fare, vet vel de 
rt neste. Arbeidet med å bevare arter i 
vår egen fauna som jerv og bjørn, hubro og 
vandrefalk har de neste naturinteresserte 
kjennskap til. Likeså finner man jevnlig ar
tikler og omtale på annen vis, av truete arter 
rundt om i verden som tiger og panda, bison 
og kondor. 

Det kjedelige faktum at også en serie plan

tearterer truet, ogat mange allerede er utryd
det - i land etter land - er det relativt lite 
opplysning om. Ikke desto mindre er situa
sjonen på dette område i løpet av få år blitt 
meget dyster. F.eks. er ikke mindre enn 20000 
arter av blomsterplanter 11(/ truet av LI/lyd
deise. Fargene i vår verden forsvinner' 

Bakgrunnen for dette er den samme som 
for truetedyrearter-den enorme befolkning
sveksten, foruten faktorer som urbaniserin
gen , industriutviklingen, forurensningene, 
mekaniseringen i jord- og skogbruk og bru
ken av de kjemiske plantevernmidlene. De 
enkelte planteartene kan selvsagt ikke sees 
isolert - de må vurderes i økologisk sam
menheng. De kan bare overleve om deres 
miljo overlever. 1 dag er derfor så mange 

NÅR FARGENE 

FORSVINNER 

20.000 plantearter i fare 

AV BREDO BERNTSE N 

Myr{laI/Kf!' ( Epipactis poluslris) vokser uteluk
k ende på kalkmrrer ag "åle eng!'r. Den "(lr 
lidligere ganske vanlig.flere Sleder på vestsiden 
av indre Oslofjord, men er i dag utryddet pc1 
de//esle lokalitetel/e. På Vest!rU1(/1'1 er den 
.limt/el i Ogna og Varhaug. I Varhaug er den 
ulryddel, på Ogna har mutl 101111 .W1ppel Ul over 
dens rikeste voksl!s ted. Foto. Bredo Bernrsel7 . 

planter truet fordi raseringene av f.eks. de 
tropiske skogene bare øker og øker ... i Sør
Amerika, i Asia, i Afrika. 

Selv om hogst og branner ikke alltid betyr 
total ødeleggelse, så vil ofte de sekundær
skogene som da rykker inn, være aven annen 
sammensetning enn primær-skogene - og flo
ristisk fattigere. Det klassiske eksempel på 
slike skogødeleggelser er vel skjebnen til de 
utstrakte og rike ceder-skogene i Libanon og 
ellers i Lille-Asia. I dag er skogene borte - og 
med skogsmiljøet også tallrike planter og 
dyr. Rovdrift har skapt de før så frodige 
områdene tillandskapsruiner. Ceder-treet 
har så vidt overlevd som art i en meget be
grenset bestand. 

Ikke minst i isolerte miljøer som på øyer og 
i fjellformasjoner er det hyppig å finne så
kalte endemiske planter (knyttet til et lite 
begrenset område) - på Hawai er 90 prosent 
av plantene endemiske. Situasjonen er her så 
desperat under presset av «utviklingen», at så 
mange som mulig av de sjeldne artene blir 
kultivert for å berge dem fra utryddelse. 

I Øst-Brasil er det en orkide-art (Laelila 
purpurata) som lever i skogene langs det 

smale kystbeltet. Den trues fordi dens leve
område stadig innskrenkes, og fordi det er 
altfor mange orkide-jegere som skal tjene 
penger på salg av de vakre blomstene. Orki
deene trues ellers overalt: innsamling av ville 
orkideer har nådd et slikt omfang i Nord
Italia at eksporten av dem representerer be
tydelige pengesummer - selv om det til slutt 
kanskje betyr blomstenes totale utryddelse. 

En viktig grunn til å søke ,1 bevare plante
livet er at mange ville arter kanskje vil være 
til nytte i morgen - i dyrkningsøyemed eller 
som grunnlag for medisiner. Store summer 
brukes i dag til å analysere planters kjemi for 
evt. nytte. Men bare en meget liten del av 
verdens planter er til nå undersøkt. Det er 
derfor en naturtragedie når art etter art blir 
borte for alltid. 

I det overbefolkede og overutviklede Eu
ropa er ikke situasjonen minst problematisk 
på den grønne front. De mest sårbare områ
dene er Den Iberiske Halvøy, Balkan, Mid
delhavsøyene og Alpene. De to første rep re
sen terer de floristisk rikeste egner i Europa: 
mellom 200-300 arter er truet bare her. 

Tyskerne har med vanlig grundighet tatt 

opp situasjonen i sitt eget land. I Vest
Tyskland er 56 plantearter utdødd eller fors
Vlll1net siden 1930. I følge en «rødliste» som 
er satt opp av Forbundsinstituttet for natur
vern og landskapsøkologi i Bonn er videre 
180 arter truet med utryddelse, 170 i stor fare, 
227 i fare og 262 potensielt i fare. Utenom 
denne forbundslisten finnes det spesielle rød
lister for de neste av forbundsstatene. 

Situasjonen er ikke bedre i Nederland. Ved 
begynnelsen av århundret ble antall slag kar
planter i Nederland beregnet til 1400 
hvorav 44 prosent ble betegnet som sjeldne. 
Men fra den gang og til i dag har ikke bare 
over 70 arter forsvunnet, men prosenten av 
sjeldne arter har også steget til 56' 

En oversikt over situasjonen i Europa når 
det gjelder sjeldne planter som holder på å 
forsvinne, er laget av botanikerne, de to bri
tene S. Max Walters og F. Perring for «Flora 
Europa». 

Hva med vårt eget land? Om heldigvis ikke 
situasjonen er slik som mange andre steder i 
Europa, er det også fare på ferde hos oss. Vi 
har tidligere nevnt at orkideene mange steder 
er sårbare arter - slik som i Norge. I 1968 tok 
Kåre Arnstein Lye opp dette problemet i 
artikkelen «Norske orkideer i faresonen» 
(Norsk Natur 1966:1). Han påpeker at flere 
orkide-typer er utryddet og flere er truet av 
samme skjebne. 

Nå har arbeidet for å beskytte de mange 
planteartene og deres miljø heldigvis skutt 
fart. 1 mange land verden over arbeider myn
digheter, organisasjoner og individer med 
botanisk naturvern. Eksempelvis ble det alle
rede i 1966 holdt en internasjonal konferanse 
hvor temaet var bevaring av vegetasjonen og 
artene her i Afrika Syd for Sahara. Delegater 
fra 25 land deltok. 

l den internasjonale naturvernunions regi 
arbeides det aktivt med plantevernet i form 
av reservatplaner, det er utarbeidet en egen 
rød bok (Red Data Book) over sjeldne og 
truete plantearter. Vitenskapelig og nøyaktig 
beskrivelse av de forskjellige planter og plan
tesamfunn er i denne sammenheng essensielt. 
I det hele tatt er vernet av plantenes l71iljo 
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opp situasjonen i sitt eget land. I Ves t vesentlig - det ny tter knapt ba re å frede neI' om en ny kampanje for vern av naturen. 

T yskland er 56 plantearter utdødd eller fors plantene i seg selv. Kampanjens mål er å få offentligheten til fl bliARGENE vunnet siden 1930. I fø lge en «rød liste» som Som kjent er det i Norge de senere årene oppmerksom på at mange dyre- og plantear
er sa tt opp av Fo rbundsinstituttet fo r natur lagt fram plane r om en rekke fo rskjell igar ter , og også visse landskapstyper, står i fa re 
vern og landskapsøkologi i Bonn er videre tede reserva ter. A rbeidet fo r å se tte disse fo r å bli helt bo rte. Denne kampanjen blir 

180 a rte r truet med utryddelse, 170 i stor fa re, planene ut i livet blir uhyre vik tige i årene viktig for a rbeidet med å beva re mangfo ldet "INNER 
227 i fa re og 262 potensielt i fa re. Utenom fram over ' i norsk natur - ikke minst gjelder de t plante
denne fo rbundslisten finnes det spesielle rød
lister fo r de fles te av forbundss ta tene.:r i fare Situasjonen er ikke bedre i Nederland. Ved 
begynnelsen av århundret ble an tall slag kar
planter i Nederland beregne t til 1400 
hvorav 44 prosen t ble betegnet som sjeldne. 
Men fra den ga ng og til i dag har ikke ba re 

T uteluk over 70 arter fo rsvunnet, men prosenten av 
t IYl r sjeldne a rter ha r også steget til 56' 
eSlsiden 

En oversikt over situaSjonen i Luropa nå r 
?t på 
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Telen fo rsvinne, er lage t av botani ke rne, de to bri
ul (JPer tene S. Max Walte rs og F . Perring for «Flora 
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banon og En viktig grunn til å søke å bevare plante Nå har a rbeidet for å beskytte de mange 
orte - og livet er at mange ville arter ka nskje vil være plantea rtene og de res miljø heldigvis skutt 
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Tegning av 

Morten M. 

Kristiansen 

DAG 
POLESZYNSKI 

Naturslukende storindustri 

1. Innledning. 
Norsk industripolitikk i etterkrigstida har 
etter manges oppfatning vært hard å svelge 
for natur- og miljøvern bevisste mennesker. 
Vi har satset relativt ensidig på industri som 
bn.lker svære mengder elektrisk kraft i pro
duksjonen og som gir forholdsvis få arbeids
plasser. Riktignok har disse arbeidsplassene 
stor betydning for en rekke småsamfunn sær

lig på Vestlandet, men vi har måttet betale i 
form av neddemt dyrkningsjord, ødelagte fi
skeelver, lokale klimaendringer og store sår 
i landskapet. Spørsmålet er om ikke en annen 
industripolitikk kunne sikre sysselsettingen 
like bra, samtidig som presset på naturmil
jøet kunne vært mindre. 

Den kraftkrevende industrien krever ikke 
bare mye elektrisk kraft. Innsatsen av energi 

i fOlm av fyringsolje, gass eller kull kan være 
stor på de forskjellige trinn av bearbeidings
stigen fra gruva eller råvarene og fram til det 
ferdige produkt. Et eksempel på dette er alu
minium, som for hvert tonn råmetall produ
sert ved elektrolyse av alumina og forskjellige 
katalysatorer, krever omkring 15.000 kilo
watt-timer (kWh) elektrisk kraft. Men det 
kreves også nesten 12.000 kWh termisk en

ergi i form av kull til anoden, og omdannin
gen av bauxitt til alumina (Al z03) i Bayer
prosessen krever ytterligere 14.000 kWh ter
misk energi. Den totale energiinnsatsen pr. 
tonn råmetall produsert i Norge er derfor 
omkring 41.500 kWh i beste fall, l i praksis en 
del høyere fordi aluminiumsproduksjonen 
ikke er så effektiv som den burde. 

2. Hvilke industrier dreier det seg om? 
På bakgrunn av at begrepet energi inkluderer 
både elektrisk og termisk energi (altså arbeid 
og varme), mener jeg det er riktig å benevne 
alle industrier som enten bruker mye elkraft 
og/eller andre former for energi energiinten
sive. Miljøbevegelsen kan dermed unngå den 
ensidige fokusering på særlig kraftkrevende 
industri, som våre myndigheter kaller dem, 
og konsentrere seg om alle industrier som 
bruker mye energi. Iflg. offisiell definisjon 
inkluderer den særlige kraftkrevende indu
strien følgende: 2 

Bedrifter som produserer aluminium, rå
jern, stål, ferrolegeringer, magnesium, sink, 
kopper, nikkel, silisiummetall/karbid og kal
siumkarbid. 

I tillegg til disse har vi følgende energiin
tensive virksomheter: Bedrifter som produ
serer kunstgjødsel, treforedlingsindustrien, 
sement og petrokjemisk industri. 

Sysselsettingen for de to gruppene er omt
rent like stor, dvs. hver på nesten 30.000 
mennesker. Totalt representerer dette bare 
omkring 15% av alle sysselsatte i industrien, 
men den energiintensive industrien bruker over 
86% aval! kraften og omkring 42% av fyring
soljen. 

3. H vorfor satse på slik industri? 
Ifølge rådende økonomisk tankegang lønner 
det seg for et land å satse der det har «særlige 
forutsetninger» og bytte varer med andre 
land som har «andre fortrinn». Vi har billig 
vannkraft og nå også tilgjengelig petroleum, 
ergo satser vi på disse feltene. Men en slik 
tankegang virker ofte slik at alternativer 
fortrenges. For å holde tritt med den interna
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i fonD av fyringsolje , gass eller kull kan være 
stor på de forskjellige trinn av bearbeidings
stigen fra gruva eller råvarene og fram til det 
ferdige produkt. Et eksempel på dette er alu
minium, som for hvert tonn råmetall produ
sert ved elektrolyse av alumina og forskjellige 
katalysatorer, krever omkring 15.000 kilo
watt-timer (kWh) elektrisk kraft. Men det 
kreves også nesten 12.000 kWh termisk en

ergi i fonn av kull til anoden, og omdannin
gen av bauxitt til alumina (Al z03) i Bayer
prosessen krever ytterligere 14.000 kWh ter
misk energi. Den totale energiinnsatsen pr. 
tonn råmetall produsert i Norge er derfor 
omkring 41.500 kWh i beste fall, l i praksis en 
del høyere fordi aluminiumsproduksjonen 
ikke er så effektiv som den burde. 

2. Hvilke industrier dreier det seg om? 
På bakgrunn av at begrepet energi inkluderer 
både elektrisk og termisk energi (altså arbeid 
og varme), mener jeg det er riktig å benevne 
alle industrier som enten bruker mye elkraft 
og/eller andre former for energi energiinten
sive. Miljøbevegelsen kan dermed unngå den 
ensidige fokusering på særlig kraftkrevende 
industri , som våre myndigheter kaller dem, 
og konsentrere seg om alle industrier som 
bruker mye energi. Iflg. offisiell definisjon 
inkluderer den særlige kraftkrevende indu
strien følgende: 2 

Bedrifter som produserer aluminium, rå
jern, stål, ferrolegeringer, magnesium, sink, 
kopper, nikkel, silisiummetall/karbid og kal
siumkarbid. 

I tillegg til disse har vi følgende energiin
tensive virksomheter: Bedrifter som produ
serer kunstgjødsel, treforedlingsindustrien, 
sement og petrokjemisk industri. 

Sysselsettingen for de to gruppene er omt
rent like stor, dvs. hver på nesten 30.000 
mennesker. Totalt representerer dette bare 
omkring 15% av alle sysselsatte i industrien, 
men den energiintensive industrien bruker over 
86% av all kraften og omkring 42% avfyring
soljen. 

3. Hvorfor satse på slik industri? 
Ifølge rådende økonomisk tankegang lønner 
det seg for et land å satse der det har «særlige 
forutsetninger» og bytte varer med andre 
land som har «andre fortrinn» . Vi har billig 
vannkraft og nå også tilgjengelig petroleum, 
ergo satser vi på disse feltene. Men en slik 
tankegang virker ofte slik at alternativer 
fortrenges. For å holde tritt med den interna

sjonale konkurransen, må de energiintensive 
industriene stadig utvide, noe som krever 
ytterligere tilskudd av energi og kapital. 
Alternativ bruk av energi og kapital vil derfor 
nødvendigvis få lavere prioritet, og en ond 
sirkel oppstår: Avhengigheten av eksport
markedene øker, og arbeidsplassene må sik
res gjennom ny krafttildeling og ytterligere 
spesialisering. Istedenfor å ha utvidet valg
mulighetene, har dermed vår billige vann
kraft (og kanskje nå vår tilgjengelige petro
leum) innskrenket våre muligheter til å føre 
en uavhengig industripolitikk. 

Men valget av hva slags industri vi skal 
satse på er selvsagt ikke naturgitt. Snarere er 
det snakk om politiske vurderinger. Slike 
vurderinger har ligget til grunn når kraftpri
sene i Norge har vært holdt nede - i 1975 
betalte industrien 3,3 øre/kWh inkludert el
avgift til Staten, og kontrakter på fastkraft er 
blitt gitt over perioder på inntil 60 år. 4 Selv 
om kraftprisene på nye kontrakter nå er satt 
Opp,5 gjør de gamle leveransene pluss egen
produksjon av kraft i mange konserner sitt til 
at gjennomsnittsprisen ennå bare er en brøk
del av det vanlig industri eller husholdninger 
må betale. Rundspørringer som Industride
partementet har foretatt, viser klart at de nye 
prisene ikke har redusert kraftønskene i 
framtida: I 1980 ønsker industrien 7,6 TWh 
mer kraft, i 1985 hele 17,8 TWt' 

Men det er ikke bare elektrisitet som vil 
trengs i tillegg - en så stor utvidelse som 
industrien planlegger vil også bety en kraftig 
økning av kull- og oljebruken og denned 
ytterligere bidra til at den norske posisjonen 
som en av verdens høyeste brukere av energi 
pr. hode forsterkes. 6 

Ved siden av lave kraftpriser, velvillig in
stilling til utenlandsk kapital og den norske 
elitens tro på den internasjonale arbeidsde
ling, har det lave rentenivået i Norge nok 
vært medvirkende til satsingen på kapital
krevende virksomhet. Samtidig har vi et høyt 
lønnsnivå og meget store utgifter på arbeids
kraften. Det er derfor ikke til å forbauses 
over at vi har fått en så dominerende energi
intensiv industri i Norge. 

4. En alternativ politikk. 
Den energiintensive industrien er problema
tisk fra et miljøsynspunkt fordi bruk av en
ergiikke kan foregå uten omfattende skade.
virkninger. En økologisk fundert industripo
litikk ville gå ut på å få mest mulig ut av hver 
kWh satt inn i produksjonen istedenfor, som 
nå, å få mest mulig ut av hver arbeider. Det 
er nemlig fullt mulig å få mer ut av energien 
- også i energiintensiv industri. Grundige 
studier de seinere åra har dokumentert at de 
industrialiserte land kunne klare seg med 
langt mindre energi enn de bruker i dag, uten 
at den materielle levestandarden ble redu
sert. 7 

De fleste industrier har meget store 
sparemuligheter. Aluminiumsproduksjonen 
kunne f.eks. teoretisk sett ha foregått med 
bare 13% av dagens energibruk i USA, stål
produksjonen med bare 23%.8 Og den norske 
industrien er ikke spesielt effektiv i så måte. 
En OECD-studie viser at norsk industri i 
forhold til den mest effektive i medlemsland
ene kunne spare følgende andeler energi pr. 
produsert enhet: 9 Resttål 26%, cellulose og 
papir 66%, aluminium 49% og sement 22'10 ! 
Som et første skritt på veien til en alternativ 
politikk kunne man redusere energibruken i 
den kraftkrevende industri i Norge. 

En slik politikk tenkes gjennomført med 
flere virkemidler: Gjennom statlig støtte til 
forskning og utvikling avenergibesparende 
prosesser, ved innkjøp av ny teknologi, 
gjennom økte kraftpriser og reduserte priser 
på arbeidskraft, osv. Men som et ledd i en 
mer generell endring i vår næringspolitikk 
kunne man også gå inn for å redusere vår 
avhengighet av andre markeder gjennom en 
nedbygging av deler av vår eksportindustri, 
samtidig som importsubsituerende virksom
heter ble opprettet. Større uavhengighet ville 
også kunne sikres gjennom økt bmk av na
sjonale ressurser i produksjonen, samt 
gjennom en styrking av primærnæringene for 
å sikre en kraftig økning i vår selvforsynings
grad med matvarer. På denne måten ville vi 
få et overskudd av elektrisk kraft og kunne 
denned skrinlegge framtidige planer om 
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atomkraft, og de resterende vassdrag kunne 
vernes for etterslekta. 

En slik politikk er mulig å gjennomføre 
dersom vi vil. Sannsynligvis vi l en satsing på 
økt nasjonal sjølberging og en omlegging til 
mer arbeidsintensiv industri bety langt 
mindre end ringerenn de vi vil få om industri
veksten fortsetter i samme spor som hittil. 
Selv om resultatet ble noe lavere veksttakt i 
materiell produksjon, vil det ikke bli snakk 
om en overgang til et materielt knapphets
samfunn. Men andre verdier enn materiell 
vekst vi l være viktigere, og framfor alt vil en 
slik politi.kk la noen valg være igjen til de som 
kommer etter oss. La oss gi dem den mulig
heten. 

Fotnoter: 
I) Se Peter F . Chapman: «The Energy Costs of 

Producing Copper and Aluminium From Pri
mary Sourches.» lvlewls (lIId Maleria/s, Feb
ruary 1974. 

2) Se SI. meld. nr. 67 ( 1974-75) , Norsk induSlris 
utvikling og ji-amtid. Industridep., Oslo 4.4.75. 
Ses. 101. 

3) 	Utregnet på bakgrunn av lndustristatislikken, 
som utkommer årlig fra Statistisk Sentralbyrå 
i Oslo . 

4) 	NOU 1975 :49, Om tiltak for energiøkonomi
sering, avgitt tilindustridep., Oslo 30.6.75. 

') Se St.prp . nr. 1155 (1975-76) og hmsl. S. nr. 416 
( 1975-76) for en oversik t over de nye kraftpri
sene og kontraktsvilkårene fra statskraftver
kene. 

6) Tar vi med handelsnåten , som gjerne utelates 
av myndighetene i internasjonale sammenlik
ninger, ha r Norge omtrent like stor energibruk 
pr. hode som USA og Canada, dvs. langt 
høyere enn svenskene. 

7) Se f.eks. Amory B. Lovins: Soji Energy Palhs, 
Penguin, London, 1977, eller Barry Commo
ner: The Poverty og Power. Energy and the 
Economic Crisis, A. Knopf Inc., New York , 
1976. 

S) 	Mareh H. Ross og Robert H. Williams: The 
Potential for Fuel Conservation.» Technology 
Review, februar 1977. 

9) OECD: Energy COl1servalion in the IEA. 1976 
Reviell' , Pari s 1976. 
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Treplanting for alle 
Vår hjemlige «Plant-et-tre» aksjon blekner 
om man sammenligner med det som nå skal 
settes i verk på Filipinene. Her er det bestemt 
at a lle arbeidsdyktige borgere som er over ti 
år gam le skal plante et tre i måneden gjennom 
de nærmeste fem årene. Et raskt regnestykke 
viser at dette innebærer at landet teoretisk vil 
bli 360 millioner trær rikere pr. år. 

For få år siden hadde Filipinene store sko
gressurser. En voldsom økning i tømmereks
porten førte imidlertid til enorm rasering av 
skogene, og som følge av dette trues landet nå 
av erosjon, flomskader og tilslamming av 
damanlegg, Man regner med at I 400 millio
ner mål skog på kort tid er ødelagt. 

Svenske jegere på skolebenken 
Det svenske Naturvårdsverket vil innføre ob
ligatorisk jegerprøve fra og med 198\. Prøven 
skal omfatte en teoretisk og en praktisk del. 
Om forslaget går gjennom, vil jegerne blant 
annet måtte dokumentere kunnskaper i øko
logi, artskunnskap, alminnelig biologi og 
lovgivning. 

Kontrollen er tenkt knyttet til kjøp av 
jaktvåpen. Fra I. januar 198 1 vil man ikke få 
kjøpt jaktvåpen uten å dokumentere at prøve 
er avlagt. Dette innebærer at «gamle» jegere 
vil slippe å avlegge prøve så lenge de ikke 
kjøper nytt våpen. 

Tigerskinn på avveier 
Indonesia har nå totalfredet Sumatra-tige
ren, men tilliten nytte - foreløbig. Riktig nok 
er det ikke mulig å omsette tigerskinn i Indo
nesia lenger. Men veien over til Singapore er 
ikke lang, og her selges innsmuglede skinn 
åpent i forretningene. Takket være dette 
smutthullet er tigeren fremdeles jaget vilt i 
Indonesia. 

- Hvem er så kjøperne? spør lUeN (Den 
internasjonale naturvernorganisasjonen), 
som også gir svaret: Det er turister og ron'et
ningsmenn fra rike nasjoner - det vil for det 
meste si fra land som, i motsetning til Singa
pore, har undertegnet den internasjonale 
konvensjonen om handel med truede dyrear
ter. Resultatet er f.eks. at kåper av tigerskinn 
kan kjøpes i London til den nette pris av kr. 
30000,- . 

Kompakt nei til 
atomkraft 
75 prosent av befolkningen i Basel har sagt 
nei til atomkraft. Truselen som har fått folk 
til å reagere er planer om at i alt 12 reaktorer 
innenfor en radius av fem mil fra byen - dels 
i Sveits, dels i nabolandene Frankrike og 
Tyskland. Man regner med at Basels holdning 
vi l stimulere til antiatomkraft-initiativ også 
andre steder i Sveits. 

Ikke plass for alligatorer 
l Florida har alligatoren vært fredet i godt og 
vel ti år, og arten er ikke lenger direkte truet. 
Disse velvoksne krypdyrenes tilholdssted er 
sumpområdet Everglades, der de spiller en 
vesentlig rolle i økosystemet. Bestanden teller 
nå omkring en halv million dyr. 

Men i det siste har alligatorer begynt å vise 
seg i byen Miamis utkanter, der folk stort sett 
ikke setter pris på å møte fire meter lange 
krokodiller i svømmebassenget, i hagen eller 
på golfbanen. Å påstå at dette skyldes at det 
er for mange alligatorer er å stille saken på 
hodet. Det er tvert i mot dyrenes livsområde 
som blir stadig mindre på grunn av hard
hendte inngrep med tørrlegging og bebyg
gelse i sumpområdene. 

«Rådet for utsettelse av naturens 
utslettelse» 
The Nature Conservancy Counsil (Rådet for 
vern av naturen) i Storbrittania hevder at 
moderne metoder og holdninger i landbruket 
er en trusel mot landets fauna, Det hender til 
og med at våtmarker som i navnet er vernet 
som områder av spesiell vitenskapelig inter
esse, blir tørrlagt og dyrket opp med myndig
hetenes velsignelse. Rådet føler seg til sine 
tider så maktesløst a t man er frister til å la seg 
døpe om til «Rådet for utsettelse av naturens 
utslettelse». 

Naturvern på sør-amerikansk 
l Colombia greidde en ganske alminnelig 
borger i sommer å ruske kraftig opp i en 
utstrakt forretningsmessig utnyttelse av dyre
livet som har pågått med naturvernmyndig
hetenes velsignelse. Den offentlige natur
vernadministrasjonen i landet innførte i 1973 
forbud mot eksport av skinn av peccari, boa, 
anaconda og flekket kaiman. Unntak ble 
gjort for skinn som aller~de var på l~ger, og 
eksport av «lagervar» pågikk like inntil i 
sommer - da domstolen grep ihn etter at en 

naturvernint 
slørt forhold 

Domstolei 
vernadminis 
med en lov ( 
all handel mo 
en spesiell Se 

telse som alle 
kaimanskinn 
emplarer av f 
detbl.a.at«[ 
lig administl 
verne dyreliv 
tar sikte på d 

Men histOi 
våkne colom 
opprullingen 
tjenestemenn 

Aksjon fo 

Foreningen f 
land gjennor 
panje som t; 
fjordsel et efl 
panjen har 2~ 
kort til miljø\ 
fredning. La 
postverket so 

Reketrål 1 
Det er overhl 
padden går el 
ikke effektive 
første. DenD( 
hører hjemml 
en eneste stra 
(Den interna: 
har nå bedt d 
frede denne st 
dig å innføn 
reketrålere i 
avs tand fra s 
april-ju li . So 
en mengde ri( 
de drukner. 

138 

http:detbl.a.at
http:politi.kk


Naturvern 

lndre land 


Tigerskinn på avveier 
m blekner Indonesia har nå totalfredet Sumatra-tige
lm nå skal ren, men til liten nytte - foreløbig. Riktig nok 
let bestemt er det ikke mulig å omsette tigerskinn i lndo
1 er over ti nesia lenger. Men veien over til Singapore er 
:n gjennom ikke lang, og her selges innsmuglede skinn 
~gnestykke å pent i forretningene . Takket være dette 
eoretisk vi l smutthullet er tigeren fremdeles jage t vilt i 

Indonesia. 
: store sko- - H vem er så kjøperne? spør lUCN (Den 
1!mmereks- internasjonale naturvernorgan isasjonen), 
raseri ng av som også gir svaret: Det er turister og forret
:s landet nå ningsmenn fra rike nasjo ner - det vil for det 
.mming av meste si fra land som, i motsetning til Singa
400 millio- pore, har undertegnet den internasjonale 
~t. konvensjonen om handel med truede dyrear

ter. Resultatet er f.eks. at kåper av tigerskinn 
kan kjøpes i London til den nette pris av k r. 

Jenken 30.000, - . 

innføre ob
l81. Prøven 

raktisk del. Kompakt nei til 
gerne blant 
.aper i øko- atomkraft 
bio logi og 75 prosent av befolkningen i Basel har sagt 

nei til a tomkraft. Truselen som har få tt fo lk 
til kjøp av til å reagere er planer om at i alt 12 reaktorer 
man ikke få innenfo r en radius av fem mil fra byen - dels 
ere at prøve i Sveits, dels i nabolandene Frankrike og 
mle» jegere Tyskland. Man regner med at Base ls holdning 
1ge de ikke vil stimulere til antiatomkraft-initia tiv også 

andre steder i Sveits. 

Ikke plass for alligatorer 
r Florida ha r alligatoren vært fredet i godt og 
vel ti år, og arten er ikke lenger direkte truet. 
Disse velvoksne krypdyrenes tilholdssted er 
sumpområdet Everglades, der de spiller en 
vesentlig rolle i økosystemet. Besta nden teller 
nå omkring en halv million dyr. 

M en i det siste har alligatorer begynt å vise 
seg i byen Miamis utkanter, der folk stort sett 
ikke setter pris på å m ø te fire meter lange 
krokodiller i svømmebassenget, i hagen eller 
på golfbanen. Å påstå at dette skyldes at det 
er for mange alligatorer er å stille saken på 
hodet. Det er tvert i mot dyrenes livsområde 
som blir stadig mindre på grunn av hard
hendte inngrep med tørrlegging og bebyg
gelse i sumpområdene. 

«Rådet for utsettelse av naturens 
utslettelse» 
The Nature Conserva ncy Counsil (Rådet for 
vern av naturen) i Storbrittania hevder at 
moderne metoder og holdninger i landbruket 
er en trusel mot la ndets fauna. Det hender til 
og med at vå tmarker som i navnet er vernet 
som om råder av spesiell vitenskapelig inter
esse, blir tørrlagt og dyrket opp med myndig
hetenes velsignelse. Rådet fø ler seg til sine 
tider så maktesløst at man er frister ti l å la seg 
døpe om til «Rådet for utsettelse av naturens 
utslettelse» . 

Naturvern på sør-amerikansk 
l Colombia greidde en ganske a lminnelig 
bo rger i sommer å ruske kraftig opp i en 
utstrakt forretningsmessig utnyttelse av dyreI 
livet som har pågått med naturvernmyndig
hetenes velsignelse. Den offentlige na tur
vernadministrasjonen i landet innførte i 1913 
forbud mot eksport av skinn av peccari, boa, 
anaconda og f1ekket kaiman. UnnJak ble 
gjort for skinn som allerede var på lager, og 
eksport av «lagervar» pågikk like inntil i 
sommer - da do mstolen grep iiln etter at en 

naturverninteressert colombianer hadde av
slø rt forholdet. 

Domstolen slo fast at den offentlige natur
vernadministrasjonen hadde handlet i strid 
med en lov om naturressursene, som forbyr 
all handel med dyr som er fredet mot jakt. J 
en spesiell sak annulerte domstolen en tilla
telse som allerede var gitt til eksport av 13000 
kaimanskinn og bortimot 2000 levende eks
emplarer av flekket kaiman. [ domrnem heter 
det bl.a. at «Det er overraskende at en offent
lig administrasjon som har til oppgave å 
verne dyrelivet handler i strid med lover som 
tar sikte på det samme». 

Men historien er ikke slutt med dette. Den 
våkne colombianeren som tok initiativet til 
opprullingen, har nå forlang t gransking av 
tjenestemennene som har vært innblandet. 

Aksjon for sel i Waddenzee 
Foreningen for vern av Waddenzee i Neder
land gjennomfører denne høsten en kam
panje som ta r sikte på å gi bestanden av 
fjordsel et effektivt ve rn. Somm ledd i kam
panjen har 25 000 enkeltpersoner sendt post
kort til miljøvernmyndighetene med krav om 
fredning. La oss håpe at det ikke bare er 
postverket som får glede av kampanjen. 

Reketrål truer skilpadde 
Det er overhengende fare for at Ridleyskil
padden går en snarlig undergang i møte, om 
ikke effektive vernetiltak blir innført med et 
første. Denne meget sjeldne sk illpaddearten 
hører hjemme i Mex ico, om man kjenner til 
en eneste strand der arten legger egg. U rCN 
(Den internasjona le na turvernorganisasjon) 
har nå bedt den meksikanske regjering om å 
frede denne stranda. Dessuten er det nødven
dig å innføre bestemmelser som sikrer at 
reketrålere ikke kommer innenfor en viss 
avstand fra stranda i par ringstiden, som er 
april-juli . Som forholdene er nå, havner årlig 
en mengde ridleyskil padder i reketrålen, der 
de druk Iler. 
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IDAR KRISTIANSEN 

NJALLAAV'ZI 

Akvarell av S issel Gjersum 

Her har en viss mann klort djupt 
i grus og berg! 
Furene etter neglene vidner om arg 
vanmakt: 
Den lange fra Dædnumuot'ki 
ned Njallaav'zi 
(Fandens 
lillefinger er lang), 
renna for Mir'kujåkka, 
vannløse Gårkagår'sa 
(med skjult 
isblod langs ryggraden), 
Jiettanagår'sas fandenivoldske 
sug a v Shangri La, 
og sporet etter tommeltott-neglen 
lengst nord: 
Rasseaddjatgår'sa 
langs fjellrevens eget fjell. 

Det må ha vært på en fredag 
den 13 . 
at hinmannen klorte i jordskorpa 
sydøst for Jår'ba Aier'te. 
Hele lørdagen 
sto furene i tunderIandet som arr 
fylt av koldbrann. 

Men søndag 
smurte Vårherre (som glemte 
budet om hvile) 
grønn salve i sårene 
BLI LIV! 
Og mandag var furene fylt 
av hektisk frodighet 
som fjellreven, svalene, 
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1'ZI 
Her har en viss mann klort djupt 
i grus og berg! 
Furene etter neglene vidner om arg 
vanmakt: 
Den lange fra Dædnumuot'ki 
ned Njallaav'zi 
(Fandens 
lillefinger er lang), 
renna for Mir'kujåkka, 
vannløse Gårkagår'sa 
(med skjult 
isblod langs ryggraden), 
Jiettanagår'sas fandenivoldske 
sug a v Shangri La, 
og sporet etter tommeltott-neglen 
lengst nord: 
Rasseaddjatgår'sa 
langs fjellrevens eget fjell. 

Det må ha vært på en fredag 
den 13. 
at hinmannen klorte i jordskorpa 
sydøst for Jår'ba Aier'te. 
Hele lørdagen 
sto furene i tunderlandet som arr 
fylt av koldbrann. 

Men søndag 
smurte Vårherre (som glemte 
budet om hvile) 
grønn sal ve i sårene 
BLI LIV! 
Og mandag var furene fylt 
av hektisk frodighet 
som fjellreven, svalene, 

falken og myggmyriadene 

priste og sa: 

- Himmel på jorden! 

Om nå bare menneske-termittene 

høfligst 

kunne holde seg vekk! 


Men der Fanden risper 

landskapet 

oppstår forgiftning 

(svovel, gull, bly etc. etc.) 

I Njallaav'zi 

er navnet uran. 


Blodsuger -svermene 

klarer seg nok selv om termittene 

brøyter seg frem til Njalla 

med brøl 

og borende brodder av stål. 

Men hvor 

skal de hjemløse falkene, 

fjellrev-ungene og taksvalene uten tak 

gjøre av seg? 

Og blomstene 

som slett ikke alle er liljer 

på marken, men kanskje 

brudespore, en vill orkide? 


Og hvor 

skal våre små barn våre håp 

gjøre av seg 

om uran-dyret bak går 'sa-veggene 

en forferdelig natt 

sli pper løs? 
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NATURVERNETS 
KILDER 
I høst lanserte Grøndahl og Søns forlag i samarbeid med Norges Naturvernforbund boka 
«Naturvernets historie i Norge». Boka er skrevet av Bredo Berntsen - et navn nøye knyttet til 
Naturvernforbundtes virksomhet gjennom mange år. Boka tar i sin helhet opp enkeltpersoners 
og organisasjoners arbeid for vern om natur og miljø i Norge gjennom et helt århundre. 
«Norsk Natur» har hatt en samtale med forfatteren. 

- Er det riktig, Bredo Berntsen, at vi alle
rede idag kan snakke om at naturvernet har en 
historie? Er ikke naturvernbevegelsen ny og 
radikal? 

- Nei, naturvernet har lange tradisjoner 
her i landet. Allerede i 1914 fikk vi et orga
nisert narurvern gjennom stiftelsen av Lands
foreningen for Naturfredning i Norge som er 
den historiske start på Norges Naturvernfor
bund. Men ennå før den tid var det folk som 
var opptatt av naturvern, og som fikk sikret 
viktige naturobjekter. landets første verne
vedtak ble fattet av Stortinget i 1884 og det 
var Bøkeskogen i Larvik som på denne måten 
ble sikret offentlig status som rekreasjonsom
råde for befolkningen og som forsknings
objekt. Noe senere ble Skjeggedalsfossen og 
Tyssestrengene fredet ved tinglysing, i og 
med at grunneierne forpliktet s6g til ikke å 
overlate disse praktfulle fossefall i indu
striens hender. At industrien likevel gikk sei
rende ut av kampen er noe den tids verne
forkjempere ikke kan lastes for. 

- Hvorfor skrev du denne boka? 
- Hovedhensikten var selvsagt den at det 

rår så stor uvitenhet om det naturvernarbeid 
som tidligere er utført her i landet. Jeg har i 
mitt arbeid oppdaget at vi har mye å takke 
naturvernets pionerer for. Når vi idag anta
kelig står overfor vern av Hardangervidda, 
Jotunheimen og Oslomarka skal vi være klar 
over at dette arbeid tok til allerede rundt 
1905. Dette var klart starten på et arbeid som 
ga oss landets første naturvernlov «Lov om 
naturfredning» i 1910. Dessuten har det 'stått 
som viktig for meg å vise sammenhengen i hele 
utviklingen frem til nå. 

- Hvordan vil du forklare naturvernets hi
storiske utvikling? 

- Naturvernets historie kan deles opp i tre 
tydelige epoker: Forhistorien med mer eller 
mindre tilfeldige fredninger, tidlig industritid 
fra 1905 og fram til 2. verdenskrig med stiftel
sen av Naturvernforbundet og etterkrigsti
den frem til idag der den nye tid med storin
dustri, massebilisme og forurensning setter 

preg på samfunnet. Hele tiden må man være 
klar over at naturvernarbeidet er et svar på en 
konfrontasjon mellom industri og vekst på 
den ene siden og naturens egne lover og 
begrenede ressurser på den andre. 

- Naturvern er altså ikke noe nytt begrep, 
mel1når kan vi begynne å snakke om økopoli

tikk ? 
- Heller ikke økopolitikk er noe nytt. Idag 

har man bare klarlagt i større grad hvordan 
de økologiske lover virker. Meget tidlig be
gynte enkelte forskere og grupper å advare 
mot ødeleggelser som fant sted . Men først 
idag har man delvis lykkes i dette arbeidet. 
Det har tatt skremmende lang tid før disse 
advarslene ble hørt. I Teknisk Ukeblad, 21. 
april 1949 kan vi lese en anmeldelse av Wil
liam Vogts bok «Road to Survival» signert 
den alltid våkne ingeniøren Georg Broch
mann. Og dette er sunn lesing for dem som 
idag hevder at økopolitikk er en motesak. 
Brochmann trekker her frem William Vogts 
klarsyn om fremtiden bygget på ren økolo
gisk tenkning. Stikkord da som nå var be
folkningseksplosjon, erosjon, rovdrift på na
turressurser, senking av grunnvannet og for
giftning av våre vassdrag. «Vi må kaste over
bord alle forestillinger om «at det klarer seg 
nok», heter det i anmeldelsen. «Vi må forstå 
at en eroderende åsside i Mexico eller Jugo
slavia har virkning på levestandarden og 
sannsynligheten for å overleve-også hos folk 
som nå tilsynelatende klarer seg bra.» ..... 
«Den kjekke amerikanske pioner-individua
list, hvis kraft, fantasi og mot gjorde så meget 
for oppbyggingen av USA (sammen med 
meget som var dårlig) må vi erkjenne som en 
folkefiende overalt hvor hans aktivitet øde
legger landets ressurser, som han gjør det 
idag.«, heter det i Vogts bok. I sannhet en 
økologisk tankegang som må imponere da
gens naturvernere, og som først har fått full 
gjennomslagskraft i våre dager. 

- Men en forskjell må det vel ha vært på 
dagens og gårsdagens naturvernere. For oss 
SO/11 lever idag kommer denne forskjellen 
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preg på samfunnet. Hele tiden må man være kanskje lettesl til uttrykk ved å sammenligne ligger også den store forskjellen , a t trusselen 
rede idag kan snakke om al naturvernet har en 

- Er del riktig, Bredo Berntsen, al vi alle
klar over at naturvernarbeidet eret svar på en gårsdagens og dagens dik tere. Theodor Caspa mot vårt li vsgrunnlag ba re har økt i omfang 

historie ? Er ikke naturvernbevegelsen ny og konfrontasjon mellom industri og vekst på ris diktfra 1942 «Stå vakt om naturen» er vel i tiden mellom Caspari og Skagen. Proble
radikal ? den ene siden og naturens egne lover og klart forskjellig fra Kaj Skagens dikt «Det mene Caspari setter fingeren på var datidens 

- Nei , naturvernet har lange tradisjoner begrenede ressurser på den andre. store naturvernåret» Fa samlingen «Gate sto re miljøvernproblem. D et er det også idag, 
her i landet. Allerede i J9 J4 fikk vi et orga dikl».1970 ? men i tillegg har vi en rekke andre som har 
nisert narurvern gjennom stiftelsen av Lands - Naturvern er altså ikke noe nyti begrep, TH. CASPARl kommet til i løpet av disse årene. Vi ser i disse 
foreningen for Naturfredning i Norge som er men når kan vi begynne cl snakke om økopo/i Stå vakt om naturen! Slå angrepet ned I diktene sammenhengen mellom industri
den historiske start på Norges Naturvernfor tikk ? Dem opp mot de hissige hjerner I - vekstsamfunnets begynnelse med vassdrag
bund. Men ennå før den tid var det folk som - Heller ikke økopolitikk er noe nytt. Idag La fJellvidda hvile i soldagens fred sutbygging, og de 1111 ed rimelig energitilgang, 
var opptatt av naturvern, og som fikk sikret har man bare klarlagt i større grad hvordan i dryss av de evige stjerner!- og den utvikling som fulgte hakk i hel med 
viktige naturobjekter. landets første verne de økologiske lover virker. Meget tidlig be Slå døgnets urolige røster med bann forurensning, utplyndring av na turens res
vedtak ble fattet av Stortinget i 1884 og det gynte enkelte fo rskere og grupper å advare lys Fed på de fattige lier 1- surser og ekstrem energivekst. I prinsippet 
var Bøkeskogen i Larvik som på denne måten mot ødeleggelser som fant sted . Men først Gi Norge et lysende «Ingenmannsland», tale r derfor Caspari og Skagen samme sak. 
ble sikret offentlig status som rekreasjonsom . idag har man delvis lykkes i dette arbeidet. hvor skapnin~ens herre lier!
råde for befolkningen og som forsknings
 Det har ta tt skremmende lang tid før disse KAJ SKAGEN - Kan du kort skissere Naturvernforbundets 
objekt. Noe senere ble Skjeggedalsfossen og advarslene ble hørt. I T eknisk Ukeblad , 21. det store naturvernåret rolle i naturvernets historie? 
Tyssestrengene fredet ved tinglysing, i og april 1949 kan vi lese en anmeldelse av Wil erforbi. - N aturvernforbundet ha r siden stiftelsen 
med at grunneierne forpliktet s6g til ikke å liam Vogts bok «Road to Survival» signert propagandaplakatene mot forsøpling i 19/4 og til idag spil t en viktig rolle som 
overlate disse praktfulle fossefall i indu den alltid våkne ingeniøren Georg Broch råtner iveigrøftene. vakthund. Naturvernforbundet har ikke væl1 
striens hender. At industrien likevel gikk sei mann. Og dette er sunn lesing for dem som snart er det det vår igjen. redd for å gå mot særinteresser, og har hatt 
rende ut av kampen er noe den tids verne idag hevder at økopolitikk er en motesak. .\/erile jugleflokker vender hjem. som mål å forme en helhetlig økologisk polif ,.4 
forkjempere ikke kan lastes for. Brochmann trekker her frem William Vogts gijiig snø smelter tikk. Det har vært , og er, en rekke organisa

klarsyn om fremtiden bygget på ren økolo ligger i /claIler over svidd marIe sjoner som arbeider med særinteresser innen 
- Hvorfor skrev du denne boka? gisk tenkning. Stikkord da som nå var be surt vann miljøvernet. Landbruksorganisasjonene øns
- Hovedhensikten var selvsagt den at det folkningseksplosjon, erosjon, rovdrift på na sprudler ut i brunseige elver. ker f.eks. å verne produksjonsgrunnlaget, 

rår så stor uvitenhet om det naturvernarbeid tUlTessurser, senking av grunnvannet og for vi jinner døde jugler i skogen men utøver idag det vi kaller et teknisk jord
som tidligere er utført her i landet. Jeg har i giftning av våre vassdrag. «Vi må kaste over og snart er det vår tur. bruk med store maskiner og bruk av kjemiske 
mitt arbeid oppdaget at vi har mye å takke bord alle forestillinger om «at det klarer seg nårl10enjinner sjøldaude direktører plantevernmidler. Industrien ø nsker teknisk 
naturvernets pionerer for. N år vi idag anta nok», heter det i anmeldelsen . «Vi må forstå på Karl Johan miljøvern, renseanlegg osv. men setter ikke 
kelig står overfor vern av Hardangervidda, a t en eroderende åsside i Mexico eller Jugo er det høy tid spørsmål ved industriveksten, fiskerorgani
Jotunheimen og Oslomarka skal vi være klar slavia har virkning på levestandarden og at organisasjonskomiteen kalles sammen: sasjonene ønsker trålfrie soner og kjemper 
over at dette arbeid tok til a llerede rundt

IS 
sannsynligheten for å overleve - også hos folk vi skal komme til å trenge mot oljeboring, men har vært med på å over

1905. Dette var klart starten på et arbeid som som nå tilsynelatende klarer seg bra.» ..... et naturvernår til. beska tte Nordsjøsilda, osv. osv. Derfor er det 
ga oss landets første naturvernlov «Lov om «Den kjekke amerikanske pioner-individua - Likheten mellom disse diktene, er etter viktig med en ideell , friviJlig o rganisasjon 

list , hvis kraft , fantasi og mot gjorde så meget min mening større enn forskjellene. Riktig som er uavhengig av andre organisasjoner 
som viktig for meg å vise sammenhengen i hele 
naturfredning» i 1910. Dessuten har det stått 

for oppbyggingen av USA (sammen med nok er formen på diktene svært forskjellig, også i siu forhold til det sta tlige miljøvern. 
utviklingen frem til nå. meget som var dårlig) må vi erkjenne som en med Casparis romantiske stil og Skagens Det offentl ige naturvern har N a turvernfor

folkefiende overalt hvor hans aktivitet øde utradisjonelle, moderne stil. Men de er begge bundet kjempet for å få , og forbundet aner
legger landets ressurser, som han gjør det meget engasjerte, bruker harde ord, og gløder kjenner den administra tive kraft som tilligger - Hvordan vil du forklare naturvernets hi

s toriske utvikling? idag.«, heter det i Vogts bok . I sannhet en for vern av naturen . Det er en hel generasjon f.eks. Miljøverndepartementet. Men vi må 
- Naturvernets historie kan deles opp i tre økologisk tankegang som må imponere da mellom Caspari og Skagen. Skagens dikt vir a lltid være klar over at det offentlige gir 

tydelige epoker: Forhistorien med mer eller gens naturvernere, og som først ha r fått full ker selvsagt mer irriterende på dagens eta uttrykk for partipolitiske meninger ut fra 
nd boka mindre tilfeldige fredninger, tidlig industritid gjennomslagskraft i våre dager. blerte samfunn, mens Caspari kan blåses bort hvilke partier som til enhver tid har makten. 
nyttet til fra 1905 og fram til 2. verdenskrig med stiftel som en virkelighetsfjern romantiker. Men da Her har Naturvernforbundet den fordel at 
lersoners sen av Naturvernforbundet og etterkrigsti - Men en forskjell må det vel ha vært på skal vi huske at Casparis dikt høyst sannsyn det alltid kan holde en gjennomtenkt fast 
rhundre. den frem til idag der den nye tid med storin dagens og gårsdagens naturvernere. For oss lig hadde samme effekt på datidens samfunn økopolitisk linje uavhengig av partifa rge, og 

dustri , massebilisme og forurensning setter SO/11 lever idag kommer denne fo rskjellen som Skagens på vårt. Saken er jo den, og her kortsiktige perspektiv. ~ 
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I nntil for få år siden var størstedelen av 
jordens overflate, den del som dekkes av 

havet, hva man med rette kunne kalle ube
rørt natur. Nå er havet kanskje ikke akkurat 
det de fleste mennesker forstår " med natur. 
Sett fra kysten eller fra et skip er det en 
endeløs, tilsynelatende gold flate , hvor det 
kretser noen fugler. Men i virkeligheten er jo 
det uhyre rom som skjuler seg under hav
overflaten, en betydelig del av det vi kaller 
biosfæren , den del av kloden hvor det er liv. 

Her er det en mangfoldighet av planter og 
dyr, som hittil stort sett har kunnet leve i 
fred for mennesker, som med stadig større 
hastighet brer seg over landjorden og med 
byer, veier og oppdyrkede arealer fortrenger 
stadig større deler av den opprinnelige na
tur. Jo flere vi blir, desto mer må vi temme, 
ødelegge og lage om på naturen for å få plass 
og for å få mat. 

Menneskene har alltid brukt havet. Siden 
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FISK, FISKE 
OG 
ØKOLOGISK 
BALANSE 
J. W. Cappelens Forlag har startet utgivelsen aven ny serie naturhåndbøker, basert på 
økologiske prinsipper. Blant bøkene som nå foreligger er «Fiskeliv i Nordsjøen» av den 
danske tiskeribiologen J. Møller Christensen. 

J. MØLLER CHRISTENSEN 
Foruten en grundig presentasjon av de forskjellige fiskeslagene og andre dyr i Nordsjøen, 

gir boka en grundig innføring i samspillet mellom organismene i dette havområde. Boka er 
nyttig på mange måter, ikke minst fordi den gir solid bakgrunnskunnskap i debatten om olje
virksomheten i Nordsjøen. Vi gjengir her et kapitel fra boka. 

mennesket er et landdyr har det imidlertid hele tiden produseres i havet. Fartøyers ferd 
ikke kunnet ta havet i besittelse på samme har vanskelig kunnet sette seg spor i havets 
måte som landjorden. Det er derfor bare en miljø, og de avfallsprodukter som landjor
liten del av jordens befolkning som leilig dens mennesker har helt i flodene, og som 
hetsvis ferdes i denne del av verden - som derfra har gått ut i havet, er blitt oppslukt, 
seiler på havet og som fisker i det. Havets nedbrutt og omdannet av dets veldige biolo
dyr og planter har derfor kunnet leve uten at giske, fysiske og kjemiske krefter. 
mennesket har maktet å lage vesentlig om på 
deres livmønster. Mennesket har hatt liten Slik har det vært helt til for få årtier siden. 
innvirkning på artssammensetningen i ha Nå er det annerledes. Det voksende press på 
vet, siden det her bare i liten grad har kunnet landjordens ressurser har bevirket at havets 
styre, dyrke og avle dyr og planter, slik det dyr, først og fremst hval og fisk, er blitt 
har kunnet gjøre på landjorden. målet for en stadig stigende utnyttelse. Sam

De dyr og planter vi har hentet opp fra tidig har den økende menneskelige aktivitet 
havet, er blitt jaget og fanget på samme måte på landjorden betydd en veldig produksjon 
som våre forfedre jaget og fanget de viltle av avfall. Avfall er noe man gjerne vil ha så 
vende dyr, dengang da mennesket var hva vi langt vekk som mulig fra det sted hvor man 
kunne kalle en naturlig del av naturen. bor, og det har derfor vært nærliggende å 

De forholdsvis få mennesker som utnyttet kaste eller føre det ut i det mørke rom under 
havet, har bare kunnet høste en liten del av havoverflaten, hvor ingen mennesker kom
det veldige overskudd av organismer som mer. 

j 

Inngrep i havets økosystem 
Den balanse som hittil har vært mellom ha
vets dyr og planter og deres miljø, balansen 
i det vi kaller økosystemet, blir nå brutt på 
stadig flere områder. 1.960-årenes og 
1970-årenes fiske med en kapasitet som vok
ste etter en stadig stigende kurs, har tilnær
melsesvis utslettet store fiskebestander og er 
i dag en alvorlig trusel mot andre. Dette har 
ført til økt internasjonal politisk aktivitet i et 
forsøk på å bremse denne utvikling, i et for
søk på å stanse en rovdrift som kan få like 
så katastrofale følger for vår utnyttelse av 
havets ressurser, som de følger man flere 
ganger har opplevet på landjorden. 

Man kan ikke foreta større inngrep i en 
enkelt del av naturen uten samtidig å ramme 
andre deler, fo r det hele er lenket sammen i 
et system av kretsløp. Fiskene i Nordsjøen 
f.eks. eksisterer ikke isolert, de er en del av 
det økologiske system og kan bare leve i 
samspill med andre deler av de økologiske 
system, hvis forskjellige elementer av dyr, 
planter og næringssalter gir dem føde og 
forplantingsmuligheter. Man kan også si at 
de alle er ledd i et system av næringskjeder 
eller næringspyramider. 

Grunnlaget for livet er i havet som på 
landjorden planteproduksjon. Ved fotosyn
tese danner de milliarder av mikroskopiske 
alger, som finnes i havet, organisk stoff 
planteplankton. 

Det er denne grunnproduksjon av plante
plankton som er bestemmende for hvor 
mange fisker som kan leve i et havområde. 
Planktonproduksjonen er igjen avhengig av 
mengden av næringssalter i vannet, av hvor 
god en oppblanding av vannmassene som 
finner sted, og av lysmengdens variasjon året 
igjennom. Nettopp i et område som Nord

I 
l sjøen er produksjonsforholdene særdeles 

gode. Dette hav hører til et av de fruktbare 
områder, mens store deler av de åpne ver-

Beregnet produbjon av dyr og planter i Nordsjøen 
i millioner tol1n. 
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hele tiden produseres i havet Fartøyers ferd 
har vanskelig kunnet sette seg spor i havets 
miljø, og de avfallsprodukter som landjor
dens mennesker har helt i flodene, og som 
derfra har gått ut i havet, er blitt oppslukt, 
nedbrutt og omdannet av dets veldige biolo
giske, fysiske og kjemiske krefter, 

Slik har det vært helt til for få å rtier siden. 
Nå er det annerledes. Det voksende press på 
landjordens ressurser har bevirket at havets 
dyr, først og fremst hval og fisk, er blitt 
målet for en stadig stigende utnyttelse. Sam
tidig har den økende menneskelige aktivitet 
på landjorden betydd en veldig produksjon 
av avfall. Avfall er noe man gjerne vil ha så 
langt vekk som mulig fra det sted hvor man 
bor, og det har derfor vært nærliggende å 
kaste eller føre det ut i det mørke rom under 
havoverflaten, hvor ingen mennesker kom
mer, 

Inngrep i havets økosystem 
Den balanse som hittil har vært mellom ha
vets dyr og planter og deres miljø, balansen 
i det vi kaller økosystemet, blir nå brutt på 
stadig flere områder. 1,960-årenes og 
l 970-årenes fiske med en kapasitet som vok
ste etter en stadig stigende kurs, har tilnær
melsesvis utslettet store fiskebestander og er 

I 
i dag en alvorlig trusel mot andre. Dette har 
ført til økt internasjonal politisk aktivitet i et 
forsøk på å bremse denne utvikling, i et for
søk på å stanse en rovdrift som kan få like 
så katastrofale følger for vår utnyttelse av 
havets ressurser, som de følger man flere 
ganger har opplevet på landjorden. 

Man kan ikke foreta større inngrep i en 
enkelt del av naturen uten samtidig å ramme 
andre deler, for det hele er lenket sammen i 
et system av kretsløp. Fiskene i Nordsjøen 
f.eks. eksisterer ikke isolert , de er en del av 
det økologiske system og kan bare leve i 
samspill med andre deler av de økologiske 
system, hvis forskjellige elementer av dyr, 
planter og næringssalter gir dem føde og 
forplantingsmuligheter. Man kan også si at 
de alle er ledd i et system av næringskjeder 
eller næringspyramider. 

Grunnlaget for livet er i havet som på 
landjorden planteproduksjon. Ved fotosyn
tese danner de milliarder av mikroskopiske 
alger, som finnes i havet, organisk stoff 
planteplankton. 

Det er denne grunnproduksjon av plante
plankton som er bestemmende for hvor 
mange fisker som kan leve i et havområde. 
Planktonproduksjonen er igjen avhengig av 
mengden av næringssalter i vannet, av hvor 
god en oppblanding av vannmassene som 
finner sted, og av lysmengdens variasjon året 
igjennom. Nettopp i et område som Nord
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'f sjøen er produksjonsforholdene særdeles 

gode. Dette hav hører til et av de fruktbare 
områder, mens store deler av de åpne ver-

Beregnet produksjon av dyr og plan/er i Nordsjøen 
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denshav nænnest må betraktes som ørkener. 
På grunn av den store planteplanktonpro
duksjonen er det grunnlag for et rikt dyreliv, 
både i havbunnen og i vannmassene. Det er 
denned gode f6rmuligheter for fiskene i alle 
livsstadier, og således basis for store fiske
bestander. Få steder i verden har man så 
tette fiskebestander som i Nordsjøen , og få 
steder er det derfor så intensivt fiske. 

Fisket truer fiskebestandene 
Fangsten av fisk i Nordsjøen er steget nesten 
uavbrutt siden slutten av annen verdenskrig 
og inntil begynnelsen av l 970-årene. Siden 
er stigningen opphørt, og årsfangsten svin
ger nå omkring 4 millioner tonn. Denne 
«stabilisering» av fisket er imidlertid bare 
tilsynelatende, for i virkeligheten er Nord
sjøens fiskeressurser blitt utsatt for et så 
hardt press, en så hard beskatning gjennom 
de siste 10-15 år, at den balanse som opprin
nelig har vært mellom de enkelte fiskebe
stander, nå er forrykket i en slik grad at hele 
Nordsjøens økosystem er ved å endre seg 
radikalt. 

Før 1950 ble fisket utelukkende drevet et
ter matfisk - rødspetter, sild, torsk, kolje, 
tunge og makrell var noen av de viktigste 
fiskeslagene. l dag er mer enn halvdelen av 
det som blir fanget, små fisk til fiskemelin
dustrien. Det er brisling, øyen pål og småsild 
(se s. 120). 

l løpet av de siste 20 år er det skjedd en 
meget kraftig intensivering av fisket, spesielt 
i det nordatlantiske område, hvor de fleste 
av verdens industrialiserte land har sine 
fangstplasser. Det har bevirket et sterkt økt 
press på havets fiskeressurser med det resul
tat, at flere av de bestander av fisk og kreps
dyr som i den første halvdel av dette år
hundre utgjorde det vesentligste gnmnlag 
for fiskeutbyttet, er blitt redusert betydelig, 
i visse tilfelle til mindre enn tiendeparten av 
deres opprinnelige størrelse. Det gjelder 
f.eks. silda i Nordsjøen. Resultatet av denne 
utvikling er blitt et økt misforhold mellom 
på den ene side investeringer i fisket, fiske
flåtens størrelse og effektivitet, og på den 

annen side de ressurser av fisk som er til 
rådighet. Vekstkurvene for fiskets innsats 
mot ressursene har vært stadig oppad
gående, og det samme har inntil for få år 
siden kurvene som viser utbyttet i kilo og 
tonn. 

Den erkjennelse at vi ikke fortsatt og 
ubegrenset kan tappe av naturens ressurser, 
men at det er en grense for vår utnyttelse av 
dem, har gjennom de siste 10 år vist seg 
sterkere og sterkere når det gjelder havets 
ressurser. Fiskets fangstkurver stiger ikke 
som tidligere. En etter en snur de og begyn
ner å gå nedover, og i samme retning går 
kurvene over ressursenes størrelse. 

Silda forsvinner 
l midten av 1960-årene nådde fangsten av 
sild i Norskehavet , nord for Nordsjøen , opp 
i nesten 2 millioner tonn. Deretter falt den 
på få år til mindre enn en hundredel av dette. 
Bestandene var simpelthen fisket opp aven 
effektiv flåte. En stor del av denne flåte ble 
nå satt inn på makrellfisket og si ldefisket i 
Nordsjøen. Makrellfangstene steg på få år 
fra 100 000 tonn til omkring 800000 tonn, 
og bestanden svant inn til omkring 20 %av 
sin opprinnelige størrelse. Først da besluttet 
man å bremse fisket etter makrellen. l Nord
sjøen steg fangstene av sild til over l million 
tonn . Siden den tid er fangsten falt, og var i 
midten av 1970-årene nede på omkring 
200 000 tonn om året. Da silda ble sparsom 
i Nordsjøen og makrellfisket begrenset, 
trakk en del av fiskeflåten til Barentshavet, 
hvor man begynte å fiske lodde. Dette fiske 
nådde raskt opp i et årlig utbytte på nesten 
2 millioner tonn . 

Sildebestandene i Norskehavet som ble 
ned fisket , har inntil midten av 1970-årene 
ennå ikke vist tegn til gjenoppbygging. Mak
rellbestanden er i langsom vekst, mens silde
bestanden i Nordsjøen blir stadig mindre. 
Det fantes i 1975 under lO %av den voksne 
sild som man hadde i Nordsjøen i begynnel
sen av I 960-årene. Bestanden har ikke kun
net gjenoppbygges, bl.a. fordi små sild til 
stadighet blir fanget i veldige mengder, først 

og fremst av industrifiskerne. Mot midten av 
l 970-årene begynte disse å fiske brisling, og 
her steg fangsten på få år til over 600 000 
tonn om året mot ca . 100000 tonn tidligere. 

En tilsvarende utvikling har man sett i 
tungefisket i Nordsjøen . Dette fiske er hol
landske fiskeres spesiale. I løpet av 
1960-årene ble den hollandske fiskeflåtens 
fangstkapasitet mer en tidoblet. Fangsten av 
tunger steg og steg, inntil bestanden ikke 
kunne klare ytterligere stigninger. Så be
gynte utbyttet å falle. Deretter startet hollen
derne en økt innsats mot rødspetten. 

Rasjonering av fiskene 
Disse eksempler illustrerer helt tydelig at 
man med den fangstkapasitet som i dag står 
til rådighet, raskt kan nedfiske en bestand. 
Hittil har man så kunnet flytte innsatsen 
over på andre bestander, men den mulighet 
er ikke lenger tilstede. Dels er det i Nord" 
sjøen ikke flere fiskebestander tilbake som 
kan tåle en økt beskatning, og dels har Den 
nordøstatlantiske Fiskekommisjon, som 
fastsetter regler for regulering av fi sket, inn
ført rasjonering av de fleste viktige fiskearter 
i Nordsjøen i form av et kvotesystem. 

Hvert land får nå hvert år tildelt en kvote 
for hver fiskeart. Slik er det skapt en mulig
het for å bremse den rovdrift på ressursene 
man har hatt gjennom de siste årtier. 

Man forsøker nå å fastlåse fisket i det 
mønster det hadde i begynnelsen av 
l 970-årene. Allerede da var det imidlertid 
skjedd vesentlige forskyvninger i bestandene 
av de enkelte fi skearter, bl.a . på grunn av 
den sterkt økte fiskeinnsats spesielt etter in
dustrifisk. Opprinnelig var dette fisket rettet 
mot sild, men etter hvert som bestanden ble 
nedfisket, begynte man å øke fisket etter sild 
og øyenpål. I midten av 1970-årene er det 
som nevnt ytterligere skjedd en stor stigning 
i brislingfisket. Disse tre fiskearter er ikke 
konsumfisk, da de aldri får størrelse som 
vanlig konsumfisk. 

Lar man fisken gå i fred, dør fiskene en 
naturlig død . Det skulle derfor ikke umid
delbart vær noen begrunnelse for å bremse 

eller stanse fisket på disse arter. Saken er 
imidlertid at disse fisker bare kan fanges 
med redskaper som har små masker. Det er 
fullt lovlig etter de internasjonale regler. 
Konsumfisk som f.eks. torsk, kolje og rød
spette må derimot bare fanges med masker 
som er 4--5 ganger så store. Denne regelen 
har til formål å beskytte de unge fiskene 
under oppveksten ; de går nemlig gjennom 
maskene. 

Nå kan det ikke unngås at noen av disse 
yngre og små konsumfisker blir fanget av de 
småmaskede redskaper. Det gjelder f.eks. 
torskefiskene torsk, kolje og hvitting, mens 
problemet ikke er så stort for flyndrenes 
vedkommende. Det gjelder også for silda, 
som man nå forsøker å frede mest mulig. 

Dette forhold gjør at de nordsjøland som 
ikke driver industrifiske, og det er de fleste, 
ønsker å begrense industrifisket. Det har 
skapt meget vanskelige og nesten uløselige 
problemer under de forhandlinger som fore
går i de internasjona le fiskekommisjoner om 
regulering av fisket. 

Den økologiske balanse forrykkes 
Men problemet har også en annen side. Den 
bestand av øyen pål som finnes i den nordlige 
del av Nordsjøen, og som i begynnelsen av 
l 970-årene ga en fangst på oppimot 400 000 
tonn om året , er økt i takt med nedfiskingen 
av makrellbestanden i den nordlige Nord
sjøen. Det ser altså ut til å være en sammen
heng mellom størrelsen av de to bestander. 

Nedfiskingen av makrellbestanden til om
kring en femtedel av den opprinnelige stør
relse har muligens betydd at makrellens 
samlede konsum av små øyenpål er falt, og 
at bestanden av øyenpål derfor har økt. Nå 
er det lagt restriksjoner på makrellfisket for 
å få denne bestand opp igjen. Lykkes det, så 
er det en mulighet for at øyenpålbestanden 
igjen avtar. På samme måte er bestanden av 
brisling vokst kolossalt, etter at fisket har 
fjernet det meste av silda. 

Nå stiger fangsten av brisling med stor 
hastighet, og det er et stort spørsmål hvor 
lenge denne bestand kan tåle det stigende 
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om er til og fremst av industrifiskerne. Mot midten av eller stanse fisket på disse arter. Saken er press fra fisket. Brislingen har bredt seg i 
ts 
g 

innsats 
oppad-

I 970-årene begynte disse å fiske brisling, og 
her steg fangsten på få år til over 600 000 

imidlertid at disse fisker bare kan fanges 
med redskaper som har små masker. Det er 

Nordsjøen til de områder hvor det før var 
sild. Brislingbestanden opptar nå tildels sil NATURVERNET 

for få år tonn om året mot ca. 100000 tonn tidligere. fullt lovlig etter de internasjonale regler. das plass i Nordsjøen. Bevarer man brislin RUNDT på 80 SIDER 
i kilo og En tilsvarende utvikling har man sett i Konsumfisk som f.eks. torsk, kolje og rød gen, hindrer den kanskje en gjenoppbygging 

tungefisket i Nordsjøen. Dette fiske er hol spette må derimot bare fanges med masker av sildebestanden. Fisker man den ned, er En av naturvernets veteraner her i lan

rtsatt og landske fiskeres spesiale. I løpet av som er 4-5 ganger så store. Denne regelen det derimot ingen som vet at silda vender det, professor Ulf Hafsten, gir her, så 

. ressurser, 1960-årene ble den hollandske fiskeflåtens har til formål å beskytte de unge fiskene tilbake. Kanskje vil naturen anvende det og si i et nøtteskall, en innføring i natur

ytteise av 
r vist seg 

fangstkapasitet mer en tidoblet. Fangsten av 
tunger steg og steg, inntil bestanden ikke 

f under oppveksten; de går nemlig gjennom 
maskene. 

overskudd av fiskeføde som det da vil bli på 
en helt annen måte. 

vernets utvikling, med hovedvekt på vårt 
århundre. 

er havets kunne klare ytterligere stigninger. Så be Nå kan det ikke unngås at noen av disse Det er slike problemer fiskeribiologene i Bokas tittel er «Naturvernets århun

;tiger ikke gynte utbyttet å falle. Deretter startet hollen yngre og små konsumfisker blir fanget av de dag står overfor i sitt arbeid med å beregne dre», og prisen er 14 kroner. 

og begyn derne en økt innsats mot rødspetten. småmaskede redskaper. Det gjelder f.eks. den mest hensiktsmessige utnyttelse av 
etning går torskefiskene torsk, kolje og hvitting, mens Nordsjøens fiskeressurser. Når mennesket 

Rasjonering av fiskene problemet ikke er så stort for flyndrenes på omfattende måte griper inn i balansen i 
Disse eksempler illustrerer helt tydelig at vedkommende. Det gjelder også for silda, naturen, enten ved å fiske eller ved f.eks. den 

ngsten av 
Isjøen, opp 

man med den fangstkapasitet som i dag står 
til rådighet, raskt kan nedfiske en bestand. 
Hittil har man så kunnet flytte innsatsen 

som man nå forsøker å frede mest mulig. 
Dette forhold gjør at de nordsjøland som 

ikke driver industrifiske, og det er de fleste, 

stadig økende oljeforurensing fra oljefeitne i 
Nordsjøen, rammes kanskje bare få elemen
ter i systemet direkte. Dette kan imidlertid 

NATURVERNTANKEN 
-FØDT I GÅR 
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over på andre bestander, men den mulighet 
er ikke lenger tilstede. Dels er det i Nord
sjøen ikke flere fiskebestander tilbake som 
kan tåle en økt beskatning, og dels har Den 
nordøstatlantiske Fiskekommisjon, som 
fastsetter regler for regulering av fisket, inn
ført rasjonering av de fleste viktige fiskearter 
i Nordsjøen i form av et kvotesystem. 

Hvert land får nå hvert år tildelt en kvote 
for hver fiskeart. Slik er det skapt en mulig
het for å bremse den rovdrift på ressursene 

ønsker å begrense industrifisket. Det har 
skapt meget vanskelige og nesten uløselige 
problemer under de forhandlinger som fore
går i de internasjonale fiskekommisjoner om 
regulering av fisket. 

Den økologiske balanse forrykkes 
Men problemet har også en annen side. Den 
bestand av øyenpål som finnes i den nordlige 
del av Nordsjøen, og som i begynnelsen av 
I 970-årene ga en fangst på oppimot 400 000 

bringe andre elementer ut av balanse. Natu
ren har stor motstandskraft mot slike inn
grep, og derfor kan vi tillate oss å hente 
hundre tusen tonn fisk opp av havet og helle 
store mengder avfall ut, uten at det derved 
skjer vedvarende og vesentlige forandringer 
i balansen i de økologiske systemer. Men 
dette gjelder bare til en viss grense, og denne 
grense har vi langt på vei overskredet. Vi er 
i dag istand til å foreta så vesentlige inngrep 
i havets økosystemer at inngrepene får virk

Fremdeles er det noen som tror at na
turverntanken ble født i går. Men i sin 
bok «Naturvernets historie i Norge» kan 
Bredo Berntsen fortelle noe annet. Natur
vernet har en fortid i Norge, og dagens 
vern har et solid fundament å bygge på. 
Boka er utgitt ved samarbeid Grøndahl/ 
Naturvernforbund. Bokhandlerprisen er 
kr. 78,- mens medlemsprisen ved kjøp 
direkte fra forbundet er kr. 65,-. 

tit, og var i man har hatt gjennom de siste årtier. tonn om året, er økt i takt med nedfiskingen ning ut over de elementer som rammes di
omkring Man forsøker nå å fastlåse fisket i det av makrellbestanden i den nordlige Nord rekte. Vi kan nå fiske så effektivt at store 

le sparsom mønster det hadde i begynnelsen av sjøen. Det ser altså ut til å være en sammen bestander forsvinner, og dermed fremkalles 
begrenset, I 970-årene. Allerede da var det imidlertid heng mellom størrelsen av de to bestander. det helt nye livsbetingelser for plankton og 

ren tsha vet, 
Dette fiske 

skjedd vesentlige forskyvninger i bestandene 
av de enkelte fiskearter, bl.a. på grunn av 

Nedfiskingen av makrellbestanden til om
kring en femtedel av den opprinnelige stør

for de fisker som lever av eller spises av dem 
vi fanger. NATURPERLENE 

på nesten den sterkt økte fiskeinnsats spesielt etter in relse har muligens betydd at makrellens Gjennom de store elvene som er sterkt Ragnar Frislids bok «Perler i norsk na
dustrifisk. Opprinnelig var dette fisket rettet samlede konsum av små øyen pål er falt, og forurenset, tilføres så store mengder av næ tur», som ble utgitt ved samarbeid mel

t som ble mot sild, men etter hvert som bestanden ble at bestanden av øyenpål derfor har økt. Nå ringssalter til Nordsjøen at livsvilkårene for lom J. W. Cappelen og Naturvernåret 
1970-årene nedfisket, begynte man å øke fisket etter sild er det lagt restriksjoner på makrellfisket for plankton, bunndyr og fisk forandres vesent 1970, er forlengst utsolgt. Men Natur
ging. Mak og øyen pål. I midten av 1970-årene er det å få denne bestand opp igjen. Lykkes det, så lig. Vi kan med miljøgifter drepe plankton vernforbundet har et lite restopplegg i 
mens silde som nevnt ytterligere skjedd en stor stigning er det en mulighet for at øyenpålbestanden organismer og derved utslette vesentlige ledd bakhånd, og selger nå boka for 40 kroner 
ig mindre. i brislingfisket. Disse tre fiskearter er ikke igjen avtar. På samme måte er bestanden av i næringskjedene. Med andre ord - vi er idag (bokhandlerprisen var kr. 72,-). Og det 

den voksne konsum fisk, da de aldri får størrelse som brisling vokst kolossalt, etter at fisket har istand til effektivt å lage om på havets struk kan neppe være noen upris for 10 utvalgte 
i begynnel vanlig konsumfisk. fjernet det meste av silda. tur, likesom vi har laget om på landjordens. naturperler, presentert bl.a. ved hjelp av 
rikke kun Lar man fisken gå i fred, dør fiskene en Nå stiger fangsten av brisling med stor På landjorden kan vi imidlertid i mange til 150 fotografier i farger og svart/hvitt I 
må sild til naturlig død. Det skulle derfor ikke umid hastighet, og det er et stort spørsmål hvor felle se hva som skjer, i havet foregår det i 

ngder, først delbart vær noen begrunnelse for å bremse lenge denne bestand kan tåle det stigende det skjulte. -a 
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INN FOR 
UTMARKA 

på Naturvernforbundets representantskaps
møte 
Naturvernforbundets representantskapsmøte 1977 ble holdt på Elverum i dagene 3. og 4. juni 
- med bruken av utmarkene som hovedtema. Fra kretsforeningene og «Natur og Ungdom» 
møtte tilsammen 48 representanter. Som observatører møtte dessuten representanter for hele 
17 andre organisasjoner med tilknytning til primærnæringene, friluftsliv og naturvern. Dette 
er et klart uttrykk for den store interessen som knytter seg til utmarksproblemene. Særlig 
gledelig var det at representanter for Norske Samers Riksforbund og Reindriftssamers 
Landsforbund var til stede. 

Naturvernforbundets formann, professor 
Ragnhild Sundby, kom i sin åpningstale inn 
på den sterkt tekniske utvikling som preger 
dagens samfunn med et akselererende res
sursforbruk og kvalitetstap av livsviktige res
surser som luft, vann og jord. 

- Konkret har selvsagt blow-outen i Nord
sjøen gjort størst inntrykk i året som gikk, sa 
Sund by. - Forder er nettopp oljens virkninger 
på livet i havet som er en av de sakene som 
opptar Naturvernforbundet sterkest. Folk 
fryktet tilgrising av strendene under blow
Ollten. Vi regner dette for bagateller sammen
liknet med en eventuell virkning på fisket, 
understreket hun. Ogdet er særlig de langsik
tige virkningene vi frykter. 

Sundby kom videre inn på at verden befin
ner seg ved en skillevei når det gjelder ener
giforbruk og økonomisk vekst. En vei går 
mot et høyenergisamfunn med stadig utbyg
ging av nye kraftverk. Den andre veien går 
mot et lavenergisamfunn med stabilisering av 
energi- og ressursforbruk. Å velge det første 
alternativer selvmord. Likevel mener jeg at 

de industrialiserte land har valgt dette alter
nativ. Vi må tro det går en vei tilbake om vi 
bare er villige til å finne den. Denne veien kan 
bl.a. gå gjennom en omfattende opplysnings
kampanje for energisparing, hevdet hun, og 
tok i denne forbindelse sterk avstand fra den 
annonsekampanje som Elforsyningens infor
masjonstjeneste (ELI) har satt igang. 

ELI-annonsene hevder at bare y,; av vår 
vannkraft kan bygges ut til energiformål 
underforstått at:y.; vernes. Når så i tillegg vår 
statsminister på et møte 14 dager tidligere 
beklageligvis bl.a. presiserer at «uansett 
hvilke beslutninger som blir fattet om det ene 
eller det andre av konkrete vassdragsprosjek
ter, vil dagens og morgendagens nordmenn 
sitte igjen med om lag :y.; av alle vassdrag i 
Norges fjell og dal verden uten at de bringes 
inn i turbinene», er det grunn til å klargjøre 
hva som er bakgrunn for tallene, sa Ragnhild 
Sundby. Utgangspunktet er summen av den 
teoretiske energi som alle landets regndråper 
har i seg fra det øyeblikk de treffer jordover
flaten til de har sunket ned til havets nivå. 

[forbindelse med en planlagte Ork/autbyggingen 
still' 15000 dekar jord ifarefor il bli lagt øde. 

Med andre ord, det vannet som brukes til 
vegetasjonen, som tappes i badekaret, som 
finner veien i rennesteinen, er alt sammen 
med i det tall som Norges Vassdrags- og 
Elektrisitetsvesen kaller vannkraft. Den mis
bruk av tall som her benyttes, må vi ta sterkt 
avstand fra, og vi ber ELI gjøre dette kjent 
slik at disse misforståelser for alltid blir brakt 
ut av verden, sluttet hun. 

A v uttalelser utsendt fra årets represen
tantskap gjengir vi særskilt uttalelsen om 
jordvern, det internasjonale energibyrå, IEA 
og representantskapets støtteuttalelse til Ak
sjon Bygde-Noreg. Forøvrig ble det rettet 
ytterligere uttalelser til forskjellige sentrale, 
offentlige instanser. 

Representantskapets uttalelse om Øra i 
Østfold ble rettet til Stortinget ved Stortings
presidenten cjer forbundet tilkjennegir sin 
glede over at Øra, et av Norges viktigste 
våtmarksområder, ble spart for de inngrep og 

forstyrrelser en ny kortbølgesender ville ha 
medført. Naturvernforbundet peker samti
dig på de farer som fortsatt truer dette ene
stående området og ber om at det årelange 
arbeidet for vern av øra-området nå bør 
sluttføres slik at området gis varig vern. 

Presterødkilen naturreservat som ble fredet i 
1969 går en dyster fremtid i møte, i og med 
vedtaket i Tønsberg kommunestyre om å 
legge en bred omkjøringsvei dels inntil og 
dels gjennon reservatet. Uten at saken er 
endelig sluttbehandlet hos de sentrale myn
digheter har kommunen i vinter satt i gang 
forprosjektering i området. Vestfold Natur
vern har anmeldt forholdet til politiet. Nor
ges Naturvernforbunds representantskap tar 
derfor i en uttalelse, rettet til Statsråd Gro 
Harlem Brundtland, kraftig avstand fra et
hvert inngrep som står i strid med de verne
bestemmelser som gjelder for Presterødkilen 
naturreservat. Representantskapet ber om at 
Miljøvernministeren snarest iverksetter de 
tiltak som er nødvendige for at Presterødki
len skal bevares som den er, foruten at depar
tementet må bruke sin myndighet til å inn
skjerpe overfor landets kommuner kravet om 
respekt for naturområder som er fredet. Også 
Jotunheimen Nasjonalpark fikk sin uttalelse, 
med adresse til Miljøvernministeren. Her he
ter det bl.a. at man nå, i tråd med den økende 
forståelsen for naturvernets betydning, bør 
utvide grensene for den foreslåtte nasjonal
parken. Arealer som må vernes er bl.a. Sjo
dalen og Smådalen. Ønskelig og naturlig vil 
det også være å få en utvidelse som omfatter 
Vettismorki, Fanaråken, Heimdalen og hele 
området mellom Gjende og Bygdin. Hur
rungmassivet må også finne sin plass i denne 
verneplanen. 

Norges største uregulerte vassdrag sør for 
Vefsna, Orkla vassdraget, står i fare for utbyg
ging. I en uttalelse til regjeringen fremhever 
representantskapet vassdragets verneverdi, 
der man understreket Nerskogens og Inner
dalens betydning for primærnæringene. For 
mange lokalsamfunn har vassdraget skapt 
grunnlag for jordbruk og fedrift, heter det i 
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J/orbindelse med en planlagte Ork/autbyggingen 
står /5000 dekar jord i/are/or å bli lagt øde. 

Med andre ord, det vannet som brukes til 
vegetasjonen, som tappes i badekaret, som 
finner veien i rennesteinen, er alt sammen 
med i det tall som Norges Vassdrags- og 
Elektrisitetsvesen kaller vannkraft. Den mis
bruk av tall som her benyttes, må vi ta sterkt 
avstand fra , og vi ber ELI gjøre dette kjent 
slik atdisse misforståelser for alltid blir brakt 
ut av verden, sluttet hun. 

A v uttalelser utsendt fra årets represen
tantskap gjengir vi særskilt uttalelsen om 
jordvern, det internasjonale energibyrå, IEA 
og representantskapets støtteuttalelse til Ak
sjon Bygde-Noreg. Forøvrig ble det rettet 
ytterligere uttalelser til forskjellige sentrale, 
offentlige instanser. 

Representantskapets uttalelse om Øra i 
Østfold ble rettet til Stortinget ved Stortings
presidenten der forbundet tilkjennegir sin 
glede over at Øra, et av Norges viktigste 
vå tmarksområder, ble spart for de inngrep og 

forstyrrelser en ny kortbølgesender ville ha 
medført. Naturvernforbundet peker samti
dig på de farer som fortsatt truer dette ene
stående området og ber om at det årelange 
arbeidet for vern av øra-området nå bør 
sluttføres slik at området gis varig vern . 

Presterødkilen naturreservat som ble fredet i 
1969 går en dyster fremtid i møte, i og med 
vedtaket i Tønsberg kommunestyre om å 
legge en bred omkjøringsvei dels inntil og 
dels gjennon reservatet. Uten at saken er 
endelig sluttbehandlet hos de sentrale myn
digheter har kommunen i vinter satt i gang 
forprosjektering i området. Vestfold Natur
vern har anmeldt forholdet til politiet. Nor
ges Naturvernforbunds representantskap tar 
derfor i en uttalelse, rettet til Statsråd Gro 
Harlem Brundtland, kraftig avstand fra et
hvert inngrep som står i strid med de verne
bestemmelser som gjelder for Presterødkilen 
naturreservat. Representantskapet ber om at 
Miljøvernministeren snarest iverksetter de 
tiltak som er nødvendige for at Presterødki
len skal bevares som den er, foruten at depar
tementet må bruke sin myndighet til å inn
skjerpe overfor landets kommuner kravet om 
respekt for naturområder som er fredet. Også 
Jotunheimen Nasjonalpark fikk sin uttalelse, 
med adresse til Miljøvernministeren. Her he
terdet bl.a. at man nå , i tråd med den økende 
forståelsen for naturvernets betydning, bør 
utvide grensene for den foreslåtte nasjonal
parken. Arealer som må vernes er bl.a. Sjo
dalen og Smådalen. Ønskelig og naturlig vil 
det også være å få en utvidelse som omfatter 
Vettismorki , Fanaråken, Heimdalen og hele 
området mellom Gjende og Bygdin . Hur
rungmassivet må også finne sin plass i denne 
verneplanen. 

Norges største uregulerte vassdrag sør for 
Vefsna, Orkla vassdraget , står i fare for utbyg
ging. l en uttalelse til regjeringen fremhever 
representantskapet vassdragets verneverdi, 
der man understreket Nerskogens og lnner
dalens betydning for primærnæringene. For 
mange lokalsamfunn har vassd raget skapt 
grunnlag for jordbruk og fedrift, heter det i 

uttalelsen. Vi finner det uforsvarlig å legge ca. 
15000 dekar produksjonsjord øde - for all 
fremtid. Representantskapet går derfor be
stemt i mot enhver fOlm for vannkraftutbyg
ging i Orkla, og ber Regjeringen om å vedta 
varig vern av vassdraget. 

To vda/s vassdraget 
er undergitt vanlig konsesjonsbehandling og 
søknaden om utbygging er for tiden under 
utarbeidelse. Naturvernforbundets represen
tantskap krever i en uttalelse til Industride
partementet og Miljøverndepartementet at 
konsesjonssøknaden må bli så fullstendig 
som mulig. Også verneinteressene må frem
heves. Naturvernforbundet har gitt uttrykk 
for at Tovdalsvassdraget må vernes mot kraf
tutbygging, og via forbundets utvalg for Tov
dalsvassdraget vil verneargumentene etter-

OM IEA 

Til 
Regjeringen 

Artikler i norsk presse har gitt Norges Natur
vernforbund grunn til å tro at Utenriksdepar
tementets oljekontor fører forhandlinger 
med IEA-sekretariatet. Innholdet i forhand
lingene er ikke offentliggjort. Vi er imidlertid 
redd for at lENs ønskemål under forhand
lingene med Norge er nedfelt i OECD rap
porten «World Energy Outlook». I denne 
rapporten opereres det med anbefalinger for 
norsk olje- og gassutvinning som ligger ve
sentlig over det utvinningstak som Regjerin
gen har anbefalt på 50 millioner tonn olje og 
40 millioner tonn olje-enheter gass. Det ser ut 
som om IEA mener at det vil være rik tig å øke 
utvinningen fra den norske kontinentalsok
kelen slik at Norge i 1985 utvinner 25 millio
ner tonn oljeenheter mer enn planlagt. Etter 
dette må det antas at lENs anbefalinger 
overfor Utenriksdepartementet for å øke 
norsk oljeutvinning bl.a. vil innebære: 

hvert bli fremmet for våe myndigheter. Al
lerede nå kan det fremheves at: 
I. Tovdalsvassdraget renner gjennom tre fyl

ker 
2. En regulering vil medføre betydelige tap 

av jord og skog 
3. Vassdraget er referansevassdrag for forsk

ningsprosjektet «sur nedbørs virkning på 
skog og fisk» 

4. Oldsaksamlingen karakteriserer vassdra
get som usedvanlig rikt på fonninner. 
6000 - 7000 år gamle boplasser er regist
rert 

5. Innen nedslagsfeltet finner vi det spesielt 
verneverdige Oggevannsområdet. 
Naturvernforbundets representantskap 

ber departementene om i sine tilrådninger til 
Stortinget å anbefale at konsesjonssøknaden 
må avvises. 

- Oljeboring i nord (nord for 62") 
- aksellerert utdeling av lete- og utvinning

stillatelser. Særlig viser IEA interesse for 
snarlig leting på de såkalte «gull blokkene 
sørøst for Statfjordfeltet 

- at utenlandske selskaper oppmuntres til 
deltakelse i oljeproduksjonen 

- demping av miljøkravene. 
Dette står i sterk motsetning til Norges 

Naturvernforbunds mål om å bevare livet i 
havet. 

Norges Naturvernforbunds representant
skap ønsker fortsatt at Norge sier opp avta
len med IEA. Hvis ikke avtalen sies opp, vil 
en selvstendig norsk energi- og ressurspoli
tikk basert på lav utvinningstakt være umu
lig. 

De forhandlinger Utenriksdepartementet 
fører med IEA-sekretariatet må gjøres til
gjengelig for offentligheten. 

Videre vil vi be om en klargjøring fra Reg
jeringen omIEA's anbefalinger om økt ener
giproduksjon , bl.a. ved demping av miljø
vernkravene, er i tråd med den politikk 
Norge vil føre på dette området. 
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Bruken av våre våtmarker 
Sentralt under møtets hovedtema sto Jon 
Teiglands innledningsforedrag om «Turisme 
og våre utmarken), som er utførlig referert i 
«Norsk Natur» nr. 4-1977. Andre temaer 
under hovedposten var Naturvernforbundets 
syn på dyrelivet, erstatning for tap av tamrein 
og husdyr på beite, og våre utmarker i sjøl
bergingsperspektiv. 

Dyrelivet og NNV 
Hans J. Engan, landstyremedlem i forbundet , 
innledet til debatt om Naturvernforbundets 
syn på dyrelivet. Han kom bl.a . inn på at 
filosofi og religion, legender og eventyr har 
vært bestemmende for vårt forhold til dyr. 
D yr som ulv, lam , ravn og slange har fått helt 
spesielle symbolfunksjoner ut fra denne kul
turtradisjonen. Rasjonalistiske filosofer som 
Bacon og Descartes satte menneskets intel
lekt over alt annet. Dette er det viktig å være 
kl a r over nå r man ska l diskutere dyrlivet. Det 
primære mål må være, fremhevet Engan , at 
vi ikke må utrydde flere dyrearter fra jordens 
overflate enn vi har gjort til nå. Dyrearter og 
mi ljø øver en gjensidig påvirkning på hver
andre. Vern av landskapstyper og biotoper er 
derfor meget viktig. Engan la fram et konkret 
forslag til Naturvernforbundets syn på dyre
livet, med bl.a. følgende punkter: 
- a lle arter med tradisjonell hjemstavnsrett i 

norsk natur må opprettholdes i livsdyktige 
stammer i hele sitt naturlige utbredelses
område. 

- unntak fra den prinsippielle frednin g må 
bl.a. tillates når man er nødt til å fjerne 
spesielt skadelige individer fra en bestand . 
Slikt unntak må være betinget av a t det 
ikke betyr en trusel mot bestanden som 
helhet. Slik beskatning er samfunnets an
svar, og må utføres av spesielt oppnevnte 
jegere. Skuddpremier må ikke forekomme. 
Tilfredsstillende erstatningsordninger for 
viltskader må etableres . 

- vern av naturområder, landskapstyper og 
biotoper må stå sentralt i arbeidet med å 
opprettholde bestanden av alle arter. 

I debatten som fulgte mente flere av talerne 

at det ikke var riktig på denne måten å foku
sere oppmerksomheten mot en isolert del av 
naturmiljøet og derved «mene» noe om det. 

Det riktige burde vel være å ivareta hele 
naturmiljøet og dermed mangfoldet i natu
ren. Selv om representantskapet i prinsippet 
sa seg enig i dette syn, ble det fremhevet 
viktigheten av nettopp å ha et eget syn på 
dyrelivet i dagens situasjon. 

I denne sammenheng ble det internasjo
na le aspektet trukket inn, og det ble pekt på 
at over 1000 dyrearter er truet i dag. Natur
vernforbundet må stå som garantist for at 
ingen interessegruppe noen gang skal få ut
ryddet noen art, sa Engan og hadde represen
tantskapet med seg i dette syn. 

Erstatning for tap av tamrein og bufe 
De erstatningsordninger vi idag har for tap 
av husdyr på beite har ikke fungert tilfreds
stillende, sa Ragnhild Sundby i sin innled
ning til dette punkt. I 1975 ble det nedsatt et 
statlig utvalg som fikk i oppdrag å utrede tap 
av rein og bufe på beite . Utvalget har nå 
levert sin innstilling og kan slå fast at alle dyr 
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på beite er utsatt for tap. Tamrein er mest 
utsatt fordi den går ute hele året. N år det 
gjelder tapsårsakene har det vært vanskelig å 
komme fram til sikre holdepunkter, fremhe
vet hun. Men den viktigste tapsårsak for 
husdyr (sau, lam osv.) er sykdom. Rovdyr 
som bjørn, jerv og gaupe forårsaket også tap, 
men det er på det rene at de fredede rovviltar
ter idag ikke forårsaker noe vesentlig tap av 
voksen sau. Rev, ørn og mindre rovdyr ble av 
utvalget ikke regnet som noen trusel for frisk , 
voksen sau. Andre årsaker er skårfeste, sau 
som går i myrhull , elver og vann, trafikkuhell 
og ikke minst tyveri. Ragnhild Sundby frem
hevet forøvri g at selv om tap forårsaket av 
rovdyr var ubetydelige på landsbasis, var de 
imidlertid følsomme for dem som blir ram
met. 

De viktigste tapsårsakene for tamrein er 
sykdom, beitebrist, klimatiske forhold, inn
sektplager, skred , rovdyr, tyveri og trafikk. 

Når det gjelder erstatningsordninger un
derstreket Sundby at det offentlige har er
kjent sin erstatningsplikt etter at rovviltet ble 
fredet. Særlig er det blitt utbetalt erstatninger 
for ørneskade, i alt 800.000 i 1974. For tam
rein utbetales det bare erstatning for tap 
voldt av rovvilt. Rovviltet vil derfor lett 
kunne bli belastet for større skader enn det 
faktiske forhold, sa hun. For sau erstattes 
derimot a lle tap. Utvalget mener det er uhel
dig med slike forskjellige ordninger, og har 
derfor foreslått en ny erstatningsordning. 

Det opprettes et riksfond for sau og tam
rein. Dette skal kompensere en del av tapet, 
utvalget forslår 30%. Videre foreslår utvalget 
erstatning for ekstraordinære tap. Fondets 
størrelse blir totalt 15 millioner kroner. Til 
sammenlikning ble det i 1975 utbetalt 6 mill. 
kroner. 

rdebatten ble det særlig pekt på at det var 
uheldig hele tida å måtte kjøpe seg fri. Det 
overordnede prinsipp måtte være at tamrein 
og bufe ble påført minst mulige skader. 

Våre utmarker og sjølberging 
Sist på sakslista stod temaet om utmarkene 
og våre muligheter for sjølberging. Tore Kil

/'o"l'.(.'J"F",""",1A 

Uheldig å al/lid kjøpe seg ./;1 ved skade på hllsdyr. 

lingland , som innledet til debatt, definerte 
sjølberging slik: «Sjolberg ingsgraden Ior et 
område er et uttrykk Ior s[[m!ill1nsenhetens 
evne til å produsere nodvendige varer av egne 
ressurser og egne produksjonsmidler i nåtid og 
ji"(//ntid.» 

Han tok for seg de høstningsmuligheter 
som hl i bruken av våre utmarker. Gjennom 
jakt og innlandsfiske høster vi fremdeles 
store mengde r mat fra utmarka. Jakten dek
ker det årlige kjøttforbruket til 60.000 men
nesker, tilsvarende en by på størrelse med 
Kristiansand. l tillegg kommer innlandsfi
sket, som ba re målt i laks og ørret kommer 
opp i 1,5 kg pr. innbygger pr. år. H a n minnet 
også om den eksport av bær som før krigen 
var oppe i l millioner kg. Nå importerer vi 

det dobbelte. 
Killingland tok også kraftig avstand fra 

det faktum at kraftfor i meget høy grad er
statter utmarka som matressurs for våre hus
dyr. Fremdeles har vi vårt største beitepoten
siak i utmarka, men vi har snart ikke husdyr 
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på beite er utsatt for tap. Tamrein er mest 
utsatt fordi den går ute hele året. Når det 
gjelder tapsårsakene har det vært vanskelig å 
komme fram til sikre holdepunkter, fremhe
vet hun. Men den viktigste tapsårsak for 
husdyr (sau, lam osv.) er sykdom. Rovdyr 
som bjørn,jerv og gaupe forårsaket også tap, 
men det er på det rene at de fredede rovviltar
ter idag ikke forårsaker noe vesentlig tap av 
voksen sau. Rev, ørn og mindre rovdyr ble av 
utvalget ikke regnet som noen trusel for frisk, 
voksen sau. Andre årsaker er skårfeste, sau 
som går i myrhull, elver og vann, trafikkuhell 
og ikke minst tyveri. Ragnhild Sundby frem
hevet forøvrig at selv om tap forårsaket av 
rovdyr var ubetydelige på landsbasis, var de 
imidlertid følsomme for dem som blir ram
met. 

De viktigste tapsårsakene for tamrein er 
sykdom, beitebrist, klimatiske forhold, inn
sektplager, skred, rovdyr, tyveri og trafikk. 

Når det gjelder erstatningsordninger un
derstreket Sundby at det offentlige har er
kjent sin erstatningsplikt etter at rovviltet ble 
fredet. Særlig er det blitt utbetalt erstatninger 
for ørneskade, i alt 800.000 i 1974. For tam
rein utbetales det bare erstatning for tap 
voldt av rovvilt. Rovviltet vil derfor lett 
kunne bli belastet for større skader enn det 
faktiske forhold, sa hun. For sau erstattes 
derimot alle tap. Utvalget mener det er uhel
dig med slike forskjellige ordninger, og har 
derfor foreslått en ny erstatningsordning. 

Det opprettes et riksfond for sau og tam
rein. Dette skal kompensere en del av tapet, 
utvalget forslår 30%. Videre foreslår utvalget 
erstatning for ekstraordinære tap. Fondets 
størrelse blir totalt 15 millioner kroner. Til 
sammenlikning ble det i 1975 utbetalt 6 mill. 
kroner. 

I debatten ble det særlig pekt på at det var 
uheldig hele tida å måtte kjøpe seg fri. Det 
overordnede prinsipp måtte være at tamrein 
og bufe ble påført minst mulige skader. 

Våre utmarker og sjølberging 
Sist på sakslista stod temaet om utmarkene 
og våre muligheter for sjølberging. Tore Kil
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lingland, som innledet til debatt, delinerte 
sjølberging slik: «Sjolbergingsgraden for et 
ol11rclde er et uttrykk for somjill1nsenhetens 
evne til cl produsere nødvendige varer av egne 
ressurser og egne produksjonsmidler i nåtid og 
ji-am I id.J> 

Han tok for seg de høstningsmuligheter 
som lå i bruken av våre utmarker. Gjennom 
jakt og innlandsfiske høster vi fremdeles 
store mengder mat fra utmarka. Jakten dek
ker det årlige kjøttforbruket til 60.000 men
nesker, tilsvarende en by på størrelse med 
Kristiansand. I tillegg kommer innlandsfi
sket, som bare målt i laks og ørret kommer 
opp i 1,5 kg pr. innbygger pr. år. Han minnet 
også om den eksport av bær som før krigen 
var oppe i l millioner kg. Nå importerer vi 
det dobbelte. 

KilJingland tok også kraftig avstand fra 
det faktum at kraftf6r i meget høy grad er
statter utmarka som matressurs for våre hus
dyr. Fremdeles har vi vårt største beitepoten
siale i utmarka, men vi har snart ikke husdyr 

som kan dra nytte av den, nettopp fordi vi 
bruker stadig mere kraftfor. 

Killingland tok til ordet for en stans i 
kraftfor-importen. Dette vil føre til en halve
ring a v det totale forbruk, og tilsvarer det gTis 
og høns spiser. Det ideelle, selv om det neppe 
er realistisk på kort sikt, må være å la disse 
dyra få sin opprinnelige funksjon tilbake, 
nemlig å spise det vi mennesker ikke kan 
nyttiggjøre oss. Ved å øke produksjonen av 
de husdyra som kan dra nytte av utmarksbei
tene med \I, og samtidig heve fiskeforbruket 

OM VERN AV JORD 

Til 
Regjeringen 

Forståelsen for og betydningen av vern om 
dyrket og dyrk bar mark har endelig fått plass 
i de partipolitiske programmer og blant mål
settingene i myndighetenes arealplanlegging. 
Myndighetene ser likevel ut til å være spesielt 
ettergivne overfor utbyggingsinteressene i og 
omkring byer og tettsteder. Dette henger i 
stor grad sammen med den politikk som i 
hele etterkrigstiden har vært ført for å kon
sentrere befolkningen i næringsøkonomisk 
sterke områder. På denne måten får vi ikke 
bare et press på jordressursene i og rundt byer 
og tettsteder, men legger også øde dyrkbar 
mark i distriktene. 

Jordloven har i de senere år blitt et viktig 
redskap for vern av jordressurser. Den alene 
kan imidlertid ikke bøte på ovennevnte for
hold. Til det kreves bl.a. en satsing på distrik
tene og en alternativ jordbrukspolitikk. 

Det er forøvrig positivt at jordvernaspek
tet har fått en sentral plass i Regjeringens 
ernæringsmelding og landbruksmelding. Vi
dere har jordvernparagrafene (§Il 53 og 54) i 
jordloven blitt endret i restriktiv retning. 
Dette har ført til en viss år! ig nedgang i 
omdisponeringen av dyrket mark til andre 

til 1960-nivå, har vi erstattet denne stansen i 
kraftf6rimporten. Dette innebærer en reduk
sjon i kjøttforbruket på mellom V4 og \12 av 
det ernæringsekspeliene anbefaler, sa han. 

Til slutt kom Killingland inn på hvilke 
planer som idag foreligger for norsk land
brukspolitikk. Regjeringen har hverken 
landbruksrneidingen eller i ernæringsmeldin
gen forsøkt å øke utnyttelsen av utmarka, 
snarere tvert imot. 

Det ble i debatten gitt uttrykk for at man 
måtte få tiltak som støttet opp om de små 

formål enn jordbruksformål (1975: ca. 
10.000 mål). 

Men trass i denne fremgangen er avgangen 
av jordbruksareal fremdeles foruroligende 
stort. Det er urimelig stor avstand meIrom 
ord og gjerning i jordbrukssammenheng. Re
presentantskapet i Norges Naturvernfor
bund vil derfor understreke at det er behov 
for å skjerpe praktiseringen av jordlovens 
bestemmelser betraktelig. 

Representantskapet vil også minne Regje
ringen om den store omdisponeringen av dyr
ket og dyrkbar mark som er innebygget i 
allerede vedtatte, men ikke gjennomførte are
alplaner (generalplaner/ reguleringsplaner). 
det er av største betydning for jordvernet at 
myndighetene tar disse planene opp til ny 
vurdering slik at jordressurser som er tatt ut 
av matproduksjonen igjen blir satt i hevd. 

Til slutt vil vi peke på den ødeleggelse av 
matressurser som skjer i forbindelse med 
vassdragsutbygging. Store områder av pro
duktiv grunn blir satt under vann. 

For å hindre ytterligere nedbygging av dyr
ket og dyrkbar mark , må myndighetene nå 
sørge for at jordvern blir en overordnet mål
setting i arealplanleggingen. Dette må likevel 
ikke stå i veien for vern av spesielt vernever
dige naturområder. 

Dagens norske samfunn har her et over
måte stort ansvar, ikke bare overfor sin egen 
befolkning, men i vel så stor grad overfor den 
tredje verden og de kommende generasjoner. 
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OM «AKSJON 
BYGDE-NOREG» 
Sjolberging er evne til å produsere nodvendige 
varer av egne ressurser. 
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brukene og kombinasjonsbrukene. Men med 
den knappe tiden som sto til rådighet, var det 
ikke mulig for representantskapet å ta stand
punkt til Killinglands synspunkter. Imidler
tid la Natur og Ungdom fram forslag til 
støtteresolusjon for «Aksjon Bygde-Noreg». 
Denne ble senere vedtatt. Støtteuttalelsen 
er gjengitt i sin helhet. 

Kontingenten 
Som alle andre ideelle organisasjoner blir 
også Naturvernforbundet stadig innhentet av 
inflasjonen . Representantskapet fant det der
for nødvendig å øke kontingenten for peson-

Norges Naturvernforbund støtter initia
tivet til dannelsen av «Aksjon Bygde
Noreg». 

Regjeringen hevder å lansere en ny 
landbrukspolitikk i sin Stortingsmelding 
om landbruket. Begrunnelsen for dette er 
særlig forslaget om å utvide Norges dyr
kede arealer og å øke selvforsyningsgra
den, begge med knapt 10%. 

Norges Naturvernforbund kan ikke se 
at dette kvalifiserer til betegnelsen «ny 
landbrukspolitikk». De nevnte hoved
poeng er bare henholdsvis en bøting på 
det svinn av jordbruksarealer vi har hatt 
siden krigen, og en svak imøtekommen
het av kravet om at Norge skal minke sin 
import av fOr og matvarer. Tallene i land
bruksmeldingen viser at vi i tiden fremo
ver vil få en ytterligere struktur-rasjonali
sering, økt avhengighet av ikke-fornybare 
ressurser og avfolkning av distriktene, for 
eksempel ut fra skissert utvikling innen 
melkeproduksjonen og antall kyr. 

Store deler av Norge er skog- og fjell
områder, og bare en liten del av dette 
beites i dag. Store mengder fOren heter 
visner ned uten at de hjelper oss i matau
ken. Overslagstall viser at hver nordmann 

hg medlemsskap med kr. 10,-. Det vil si at 
årskontingenten for hovedmedlemmer blir 
kr. 50,- og for familiemedlemmer kr. 20,-. 

Valg 
Styremedlemmene Oddlaug Brunvoll og 
Tore Killingland kunne ikke gjenvelges. Som 
nye styremedlemmer ble valgt Hans J. Engan 
og Tor Egil Aanestad. Sigvall Rørtveit ble 
gjenvalgt som styremedlem. Som vararepre
sentanter til styret ble valgt Geir Haatveit, 
Gerd Holbye og Tore Killingland . Som med
lemmer av valgkomiteen for 1978 ble valgt 
Ragnar Vik, Oddlaug Brunvoll og Arild Åd
nem. ~ 

kunne tilbys 5 kg sauekjøtt ekstra pr. år ut 
fra produksjon på unyttede utmarksbei
ter, tilsvarende en dobling a v dagens saue
tall. Annen kjøttproduksjon der mennes
kemat utgjør mye av fOrgrunnlaget vil 
dermed kunne settes ned. Norge er et 
grasland, utmarksbeitene må komme til 
heder og verdighet igjen. 

Norges Naturvernforbund er glad for 
at bønder og andre tilknyttet bygdesam
funnet ikke lenger vil finne seg i myndig
hetenes sentraliseringspolitikk, og derfor 
har tatt initiativet til «Aksjon Bygde
Noreg». Aksjonen har som hovedmålset
ning : l) Å opprettholde bosettingen i byg
dene . 2) Å arbeide for økt sjølberging. 
«Aksjoh Bygde-Noreg» nøyer seg ikke 
med en fastfrysing av kraftf6rimporten 
slik Regjeringen går inn for, men mener at 
importen etterhvert må reduseres. 

Jordbruket må bygges på bygdenes 
egne ressurser, og videreforedling av jord
bruksprodukter og andre ressurser må 
skje lokalt. Utmarksbeitene er en av 
grunnpillarene i norske bygders livs
grunnlag, derfor må utnyttelsen av disse 
få en sentral plass om vi virkelig ønsker å 
bevai'e en sunn bosetting her i landet. 

OLJE ELLER FISK 

Helge Ingvar Solheim: «Olje eller fisk?» setter 
søkelyset på de farer som truer havet la ngs 
norskekysten - som biologisk ressurs og som 
arbeidsplass. 

Boka er utgitt ved samarbeid Universitets
forl aget/Naturvernforbundet. Bokhandler
prisen er kr. 32,-, mens medlemspris ved kjøp 
direkte fra forbundet er kr. 26,-. 

~ t: IV §
-oQ)rn~
c x '- (/) 
~ c o (/) 
</) tO Z QJ 

C ~ ._ -O 
"':> «
'" 

> 
w 
a: 
r:c 

W 
2 
W 

I-~ 

~~ 
a: W 
w....J 
>0

Wa:<t~ 
IW en<2: ~ enw
-,0 

"'O 
C 
::J 
.o 
lo.. 

O .....O) 
t:JN C 

"- lo..ZO) 
O)

00 (/J 

Z O) >...: lo.. 
ill c 
Cf) 

0')::1<I.l
0:_ Io..+"" 
<l: ~ O ro 
> > 
Cf) <l: 22 

~.Q' en 1 1 __ ._ ~ E <1) ro ~ 
C ~ Ell.:-!:: 
o (/)~ E-'~ 
"'" > U <I.l co (/)
~:.:J r2Z~ 

o« I ·.~ ~ 1 ~ 
"0- <I.l . (/)
GiLl"lE~~a:;

.co u 
CO~LL<1):"':C 
r---.~ ~~:::J 

oro ~ ~ I·~~-e
Eo~ Qco2..... .~ oEo <I.lLl"l <I.l 

__ ~OU)N~oro E 
<I.l ~~ E Gi:lo.. O) 

O) lo.. ~E~=6-g~
+"" Q. ~Q)~Q)~~ c 
C+"" ~~Q.EcE co > 

c0)"'0 ccro~roE
ID:)l-i:i>.DID (/)> C O}~U)OQ)=O c:<I.l.!:: <I.l E..c u ID 
~ ~~~c E Cii0') 0) 

>O ~ o c ~ g- ~ .~ .- Cii~<I.lE"",av=I +"" ~Ol (/»E > 

VIL DU VERNE, sA VERV! 
Alle som tegnes som medlem i oktober, no
vember og desember får den STO RE fordelen 
at medlemsskapet OGSA gjelder for 1978. 
Disse medlemmene får nr. 5 og 6 av «Norsk 
Natuf)) for i år samt hele årgangen for 1978, så 
det er fordeler å høste, og gode verveargu
menter. 
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~r initia kunne tilbys 5 kg sauekjøtt ekstra pr. år ut 
Bygde fra produksjon på unyttede utmarksbei

ter, tilsvarende en dobling a v dagens saue
~ en ny tall. Annen kjøttproduksjon der mennes
;melding kemat utgjør mye av fOrgrunnlaget vil 
. dette er dermed kunne settes ned. Norge er et 
'ges dyr grasland, utmarksbeitene må komme til 
lingsgra- heder og verdighet igjen. 

Norges Naturvernforbund er glad for 
I ikke se at bønder og andre tilknyttet bygdesam
isen «ny funnet ikke lenger vil finne seg i myndig

hoved hetenes sentraliseringspolitikk, og derfor 
",ting på har tatt initiativet til «Aksjon Bygde
har hatt Noreg». Aksjonen har som hovedmålset
ommen ning: I) Å opprettholde bosettingen i byg
linke sin dene. 2) Å arbeide for økt sjølberging. 
le i land «A ksjo'il Bygde-Noreg» nøyer seg ikke 
I fremo med en fastfrysing av kraftfOrimporten 
lsjonali slik Regjeringen går inn for, men mener at 
)rnybare importen etterhvert må reduseres. 
tene, for Jordbruket må bygges på bygdenes 
19 mnen egne ressurser, og videreforedling av jord

bruksprodukter og andre ressurser må 
og fjell skje lokalt. Utmarksbeitene er en av 
IV dette grunnpillarene i norske bygders li vs
renheter grunnlag, derfor må utnyttelsen av disse 
! matau få en sentral plass om vi virkelig ønsker å 
rdmann bevare en sunn bosetting her i landet. 

:t vil si at 
rimer blir 
(f. 20,-. 

nvoll og 
Iges. Som 
; J. Engan 
rtveit ble 
'ararepre
Haatveit, 
om med
ble valgt 
ri Id Åd

~ 

OLJE ELLER FISK 

Helge Ingvar Solheim : «Olje eller fisk?» se tter 
søkelyse t på de farer som truer havet langs 
norskekysten - som biologisk ressurs og som 
arbe idsplass. 

Boka er utgitt ved samarbeid Universitets
forlaget Naturvernforbundet. Bokhandler
prisen er kr. 32,-, mens medlemspris ved kjøp 
direkte fra forbundet er kr. 26,-. 
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VIL DU VERNE, sA VERV! 
Alle som tegnes som medlem i oktober, no
vember og desember får den STORE fordelen 
at medlemsskapet OGSA gjelder for 1978. 
Disse medlemmene får nr. 5 og 6 av «Norsk 
Natur» for i år samt hele årgangen for 1978, så 
det er fordeler å høste, og gode verveargu
menter. 
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Vi ønsker å gi en liten påskjønnel se til alle som 
verver ett eller flere medlemmer. «Premiene» 
er: 
1 nytt medlem: Forbu ndets sølvn ål 
2 nye medlemmer : Forbundets gullnål 
3 » » Plakat «Perleugle» 
4 » » Plakater «Perleugle» 

og «Oljeferden» 
5 » » Plakater «Perleugle», 

«Oljeferden» og 
prospektkortserie 
«Nasjonalparker» 
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Nedenstående personer er interessert i naturvern, og kan tenkes 
å ville bli medlemmer av forbundet: 

Navn: 

Adresse: 

Poststed: 

Navn: 

Adresse: 

Poststed: 

Navn: 

Adresse: 

Poststed: 

Navn: 

Adresse: 

Poststed: 

Navn: 

Adresse: 

Poststed: 

Navn: 

Adresse: 

Poststed: 

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

MEDLEMMENE ER FORBUNDETS RYGGRAD 

og medlemskontingenten utgjør den vesentligste delen av de 
årlige inntektene som er en forutsetning for virksomheten. 
Men like viktig er det at et høyt medlemstall i seg selv gir økt 
slagkraft. Derfor er selvet passivt medlemsskap en aktiv innsats 
for naturvernets sak. 

MEDLEMMENE GIR 

Jeg har vervet følgende nye 
1978 (kr. 50,- pr. medlem) 
Postgiro 5094602 
Bankgiro 6001 -05-70835 

Navn: 

Adresse: 

Poststed: 

Navn: 

Adresse: 

Poststed: 

Navn: 

Adresse: 

Poststed: 

Navn: 

Adresse: 

Poststed: 

Navn: 

Adresse: 

Poststed: 

Navn: 

Adresse: 

Poststed: 

MEDLEMMENE FAR 

medlemmer. Arskontingent for 
ti Is. kr. sendes over 

'automatisk medlemsskap i den fylkesforening, eventuelt også 
lokallag, som man sogner til. 

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

oss mulighet til å påvirke landets naturvern- og ressurspolitikk i en 
retning vi mener er riktig. 

•nun.. me·runge, 

Kraftimport - Krafteksport 
Trond A. Svensson beklager seg i nr. 2/1977 
over at vi eksporterer elektrisk kraft. Siden 
hans innlegg ble skrevet har aviser og kring
kasting vært fulle av klager over at vi i vinter 
har måttet importere kraft. 

Det skulle vel ikke~æle Sil vanskelig å 
forstå at de kraftlinjer vi har bygget til Sve
rige og Danmark er til bruk for samkjøringen 
mellom landene. Når våre magasiner er fulle 
og elvene har stor vannføring er det vel bedre 
at vi lar f.eks. kraftstasjonene langs Glomma 
produsere så mye kraft de kan, istedet for å 
la vannet renne forbi stasjonene uten å bli 
bru kt. Den k ra rten vi ikke kan prod usere sel v 
blir eksportert. l vinter klarte vi ikke å pro
dusere nok kraft til eget behov fordi vi hadde 
for lite vann i høYDeIlsmagasiner og elver. 
Årsaken til dette tør være kjent, nemlig tør
keårene 1975 og 1976. Det må da være en 
fordel å kunne kjøpe kraft fra varmekraft
verk i Sverige og Danmark, selv om denne 
kraft er laget ved forbrenning av olje og. 
spalting av uran. Arne Foss 

Nei , Arne Foss , mine to innlegg om dette i nr. 
3-1976 og nr. 2-1977 er ikke beklagelser, men 
en kartlegging av forholdet. At enkelte bekla
ger at sider ved vår kraftutveksling med våre 
naboland bringes frem i lyset, får så være. 
. Videre pekte jeg på at samkjøring er øko

nomisk lønnsomt og ressurssparende. Men 
når netto-krajieksporten har ligget på over 7'10 
av totalproduksjonen i d.e siste fem årene og 
når vi minst i de siste fjorten år har totalt 
eksportert elektrisk kraft , må dette få betyd
ning for den videre målsetting for kraftpro
duksjon i Norge. 

Netto-eksporten siste år var så stor at den 

tilsvarte 
duksjon t 
Tonstad, 
lid meget 
fossen! 

Sist vin 
vanlig. Å 
1975 og 
Driftssjef 
kraftverk 
posten 5/ 
va:rt i ma 
pst. maga. 
omsnittet 
det vi kar 
skudd .... 
mange av 
at vi har I 

Hvorb 
er gjen nor 
nettopp t 
vannet i fe 
Sverige Ul 

Det ly 
fete år, ti 

Stats/<raj: 
netto-im 

Småvil 
JaktreklaI 
og vekebl; 
entusiasta 
framstillir 
om at bes 
år, og utI: 

Ferski 
naturen. < 

og siste o 
gal politi 
bestemt a 
ning til d 
få skikke 
eg godt k 
våge seg. 

Haglsk 
bidige su 
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05094602 

ar veNet følgende nye medlemmer. Årskontingent for 
(kr. 50,- pr. med lem) tils . kr. sendes over 

ro 6001 -05- 70835 

:d : 

e: 

ld : 

e : 

ld: .... . ...... . . . 

e: .. 

ld : .. 

e : 

ld : 

e: 

d : 

: MMENE FÅR 

la tisk medlemsska p i den fylkesforening, eventue lt også 
l. som man sogner ti l. 

riftet «Norsk Natu r» som kommer ut med 6 nummer årlig 
O sider). 
forbundets publ ikasjoner til med lemspris. 

g ressurspo litikk i en 

•
JIUll. me·nmg., 

Kraftimport - Krafteksport ' 
Trond A. Svensson bek lager seg i nr. 2/1977 
over at vi eksporterer elektrisk kraft. Siden 
hans inn legg ble skrevet har aviser og kring
kasting vært fulle av klager over at vi i vinter 
har måttet importere kraft. 

Det skulle vel ikke '''Være så va nskelig å 
forstå at de kraftli njer vi har bygget til Sve
rige og Danmark er til bruk for samkiørillgen 
mellom landene. Når våre magasiner er fulle 
og elvene har stor vannføring er det vel bedre 
at vi lar f.eks. kraftstasjonene langs Glomma 
produsere så mye kraft de kan, istedet for å 
la vannet renne forbi stasjonene uten å bli 
brukt. Den kraften vi ikke kan produsere selv 
blir eksportert. I vinter klarte vi ikke å pro
dusere nok kraft til eget behov fordi vi hadde 
for lite vann i høyfJellsmagasiner og elver. 
Årsaken til dette tør væ re kjen t, nemlig tør
keårene 1975 og 1976. Det må da være en 
fordel å kunne kjøpe kraft fra varmekraft
verk i Sverige og Danmark , selv om denne 
kraft er laget ved forbrenning av olje og 
spalting av uran. Arne Foss 

Nei , Arne Foss, mine to innlegg om dette i nr. 
3-1976 og nr. 2-1 977 er ikke beklagelser, men 
en ka rtlegging av forholdet. At enkelte bekla
ger a t sider ved vår kraftutveksling med våre 
naboland bringes frem i lyse t, får så være. 

Videre pekte jeg på at samkjøring er øko
nomisk lønnsomt og ressurssparende . Men 
når ne/to-krajiekspor/en har ligget på over 7"10 
av /otalproduksionen i de siste fem årene og 
når vi minst i de siste fjorten år har totaft 
eksportert elek trisk kraft , må dette få betyd
ning for den videre målsetti ng for kraftpro
duksjon i Norge. 

Netto-eksporten siste år va r så stor a t den 

tilsvarte den samlede bestemmende årspro
duksjon til våre tre største kraftstasjoner, 
Tonstad, Tokke og Aurland r, pluss de i sin 
tid meget omstrid te Nea , Grytten og Bings
rossen I 

Sist vinter måtte vi altså ha mer krafi enn 
vanlig. Årsaken ti l dette va'r ikke «tørkeårene 
1975 og 1976.» sl ik Arne Foss antyder. 
Driftssjef Stian Persson i Samkjøringen av 
kraftverkene i Norge uttalte nemlig til Aften
posten 5/8-76: «Så mye vann har det ikke 
vært i magasinene på mange år. Vi har ca. 90 
pst. magasinfylling, og det er godt over gjenn
omsnittet for de siste 10 år. Vi eksporterer alt 
det vi kan, men enda har vi et ubrukt over
skudd . '" Den (snøsmeltingen) har ført til at 
mange av magasinene våre er overfylte, slik 
at vi har måttet tappe ut av dem.» 

Hvor ble det så av alt vannet? Vassdragene 
er gjennomregulerte og kjempemagasinene er 
nettopp bygget for ~l gi tømirssikring. Ble 
vannet i form av elektrisk kraft, eksportert til 
Sverige uten tanke på tørrårssikring? 

Det lyder derfor hult når det ik ke etter 7 
fete år, men 2 gang!!r 7 meg!!! god!! år ./or 
Statskrajil'erkel1ejNVE. klages over en mulig 
netto-import av kraft. 

Trond A. Svensson 

Småviltjakt 
laktreklamen blir li kare ror kvart år. Aviser 
og vekeblad spanderer neire sider sk revne av 
entusiastar. Det manglar ikkje på vakker 
framstilling. I den anledning høyrer ein lite 
om at bestanden bli r ringare for kvart topp
år, og utbreiinga stad ig skrumpar inn - . 

Ferskingar får vrangfo restilling om livet i 
naturen. «Bakstrevaren» har lett både fø rste 
og siste ordet, og ser ikkje ut til å ense kva 
ga l politikk er. - Angåande jakt blir den 
bestemt av eit fåta l av folket, som i motset
ning til dei neste er avhengig av børse for å 
få skikkeleg utbytte av naturen' (Sjølv veit 
eg godt kva det er å vere jeger, men det får 
våge seg.) 

Haglskota som blir spydd omkring kvar 
bidige sundag, er til alt anna enn fryd for 

GAUPA 

- Nordens store katt - i full 

størrelse og fire farger for 

50 1(foner 


Se en liten smakebit på siste 

side - og bestill den gjerne ved 

hjelp av kupongen på side 159. 

andre enn evt. jegeren sjølv. Ein bevissl na
turvernforkjempa r har best godt av å gi seg 
- eller kanskje rett og slett gi seg skadefry
den i vold? 

(N.B: Storviltjak ta er ei anna sak enn 
småvi ltjakta, bortsett frå akkurat det å av
live eit individ .) Småviltfreding er ei viktig 
sak for den økologiske balansen, som alle vi l 
snakke om. Dei ferraste av desse veit kva det 
går ut på. 

Men den jamne borgal' tenkjer og fornuf
tig. Det står berre igjen å slå hardt ned 
noko som aldri er blitt gjort. Også mange 
jegerar ynskjer freding, men har arbeidd 
forgjeves. 

At freding av skogsfugl, hare og rype ikkje 
har kome igang, kjem av at enkel te tviheld 
på fastlåste system - på tilsvarande måte 
som eit kommun istisk styre kan gjere. 

Geir Kiofen 
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Olje ferden i Hardanger Olje eller fisk? 
Firefargeplakat i format 60 x 60 cm etter Rolf Aksjonsplakat fra "Altemativ oljedebatt" . 
Grovens "Oljemaleri, Fritt etter Tidemann og Tegnet av Rune J. Andersson. Firefargetrykk . 
Gude". Pris kr. 20,-. Format 50 x 50 cm. Pris kr. 15,-. 

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

... og den gode gamle 
«Unna meg»-reOeksen i advarende rødt er 
fremdeles å få. Den måler 8,5 x I 0,5 cm, 
koster kr. 18.- for et sett a 5 stk. l __ U __ ••__ • , 

ULF HAFSTEN: 

latur- ~ 
kalenderen 
1878 
Et godt råd som du vil være på den sikre siden -
Bestill nå! - Duftende ferske kalendere ligger klar 
til utsendelse - så langt opplaget rekker. Og prisen 
er kr. 35,-. 

Naturvernets århundr 
Når fikk du sist så mye naturvern for J4 kroner? En. b 

BREDO BERNTSEN: 

Naturvernets historie i 
Grøndahl og Søn Forlag i samarbeid med Norges Natl 
Er du en av dem som ennå ikke vet riktig alt om natur 
til medlemspris kr. 65,-. 

RAGNAR FRISLID : 

Perler i norsk natur 
Det fins mange perler i norsk natur. Her er ti av dem s 
Naturvernforbundet - til spesialpris kr. 40,-. 

I Stikk innom, ta en telefon, send et kort, eller bruk bes 



·edebatl ». 

rgetrykk. 

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

Ny refleks ... 
med vaktsom ugle i brunt på gul bunn , har 
en diameter på 6.5 cm og koster kr. 20, A 
for et sett a5 stk. ur 

.. . og den gode gamle 
«Unna meg»-reOeksen i advarende rødt er 
fremdeles å få. Den måler 8,5 x J0,5 cm , 

( -_._~ ••~_. , koster kr. 18.- for et sett a 5 stk. 

latur- ~ 
kalenderen 
Et godt råd som du vil være på den sikre siden -
Bestill nå ! - Duftende ferske kalendere ligger klar 
til utsendelse - så langt opplaget rekker. Og prisen 
er kr. 35,-. 

RAGNAR FRISLID : 

Perler i norsk natur 
Det fins mange perler i norsk natur. Her er ti av dem samlet i bokform. Og du får den bare i 
Naturvernforbundet - til spesialpris kr. 40,-. 

ULF HAFSTEN: 

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

BREDO BERNTSEN: 

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

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

til medlemspris kr. 65,-. 


Nasjonalparkene 
- nå også på prospektkort. Ni 
forskjellige kort i vanlig postkort
fonna l. 

Pris pr. serie (9 kort) kr. 12,-. 

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

1978 
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alenoeren 

det nye årets månedskalender 

utgitt av Norges Naturvernforbund. 


• 	13 gnistrende fargefotos fra norsk natur. 
• 	Totalformat (med kalendarium) 30 x 40 cm, 

bildeformat 30 x 30 cm. 
• Bildetekster på norsk og engelsk. 
• Noen bedre julehilsen til venner Inn og utland? Ett år 


norsk natur for kr. 36,-, og samtidig støtter de natur
vernarbeidet. 

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

• 	Bruk gjerne bestillingskupongen på nest siste side. 

KI LDEN TI L KI LDENE I NATl!RV ERNET 

«Lillu atu r o m natur» cr dct sel vskrevne h jelpcm id let lo r all e som vil 

seg. en a ll sidi g o rien teri ng om natur- og miljø vernproblemene so m I 

f'o redragsholde re og art ikkelfo r fa ttere. Bibliografien gir en kort ka ra 

ti kk av h ve r cnkelt b'l k , ,)g er ,dt sa mer enn en snau bokliste. 

Bredo Berntsen: « Litteratur ()m natur». 

96 sider . Forma t AS. P ri s kr. II,,-. 

H VEM G ,JØR H VA'? H ER ER S VARET! 

I «H vem g jø r hva i na tur- og miIjøvernct'l» prescnteres ~OO norske 

ni sasjonc r og institu sjo ner og deres be fa tning med na tur- o g miljø p 

mene. Et grunn leggende verk , uunnværl ig lor alle S0 111 søker kont' 

na turvcrmlrbcide t 

Alf-Inge .Jansen : «Hvem ::.jør hva i na tur- ()g miljøvernet?» 252 sider. I' 


A4. P ris I; r . 72 .,-. 

DET REGNER FO RTSATT SVO VEL 
.. ,,)g ve ie n ti l løsning e r a t de t reises e n o pini on . Me n o pinio nen mit 
P~l viten og he r kommer a nled ningen til å o rie nte re seg o m probl( 
i fo rbindel se med SUf nedbø r, ,lill å rsak er og virkninge r. 
Odd"ar Skre : «Sur nedbør. Årsaker ()I( "erknadef». 50 sider . Form : 
Pris kr. 13,-. 

FINNMA RKSV IDDA I FARE 
« Finnm ark svidd a ro r h vem '1)1 gjør rede fo r pla nene o m k raft utbygg 
fo r de problemene som kn ytter seg til de tte unike n a lu rom r~dels fr 
En brennaktucll bok ,)m e t b rcnnaktueJtlema. Il lustrert med fo tos ,), 
Øystein Dalland : ( Finnmarksvidda - ff)[ h\'em?» 48 sider. Forma t A 
kr . 12,-. 

ALLE SNA KKER OM ØKOLOGI 
men ikk e a ll e ve t h va det er . De nne publikasjon en gir kla r b 

«(Øk ologi» cr cn ko nl'a lte t, lettlest "g oversik t1ig in nføring i det fa gon 
som er sel ve grunnl age t for alt natur- "g miljøvernarbeid . Ol'd li st 
I',)rk la ring a v fagu tt ryk k , F o r selvstudium "g for u ndervisningsb r 
hø ye re sko le trinn . 
P eravid S koog: «Økol()gi». 48 sider. Format AS. - Pris. kr. 15,-. 

MED T AN KE PÅ DE NEST MINSTE 
har N"rges Naturvernl'orbund utgitt «D en før ste na turbo ka», en enk 
I'ø ri ng i ø k" l" gi, bygd [la tegneseriepri nsi ppe t H ensikten med bo ka 
barn pa de la ves te sk!l le trin n lo rståelse lor naturens funksjone r og 
pro blemene menneske ne skape r fo r si tt eget miljø. H e ftet inneho lde 
enkle "ppgaver, " g ve iledning fo r l,erere ogjell er foreld re 
Scgnestam/H elin : «Den første na turboka ) . 16 s iders he fte. F()rma t A 
kr . 10,-. 

DET GÅ R IWN DT O G RUNDT 
i naturen og mi ni utstillingen «(Si rk cl C Il)I gir en enke l leksjo n i hva son 

tekst og fa rgeglade tegninger. Utstilli nge n besta r av fire p lak a ter i 
62 x !l9 cm . Til under visni ng pa la vere sko le trinn - o g fo r mu seer, l 
tek, o rga ni sasjo ner m .v. i fo rb indelse med utstillingsa rra ngemen ter o 
ser. 
M iniutstillingen «SIRKELEN». Pris kr. 50,-. 

ALTER NATIV TIL VA NN KRAFT 
I denne publikasjo nen legges de t fram ko nkrete for slag ti l energi sp, 
ti l tak og bruk a v gass fr a Nordsjøen i energifo rsyningen . H efte t el 
beide t av Norges Naturvernforbunds vassdragsverne råd. 
«A lterna ti" til \'annkraft». 24 sider. Format 18 x 24 cm. Pris kr . 10,
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ren 

natur. 
x 40 cm, 

Inn og utland? Ett år 
tidig støtter de natur

at kalenderen kommer 
å kloden. 
å nest siste side. 

KILDEN TIL KILDENE I NATURVERNET 

«Litteratur om natur» er det selvskrevne hjelpemidlet for alle som vil skårre 

seg en all sidig llricntering om natur- og miljøvernproblemene - so m lærere, 

I'o rcdragsh'lldere og artikkelforrattere. Bibliografien gir en kort karakteris

ti kk av hver enkelt bok, og er altså mer enn en snau bokli ste. 

Bredo Berntsen: «Litteratur om natur», 

96 sider. Format AS, Pris kr. 16,-, 


HVf:M G.JØR HVA? HER I':R SVARET! 

J «H vem gjør hva i natur- <)g miljø ve rne['l» presenteres 300 norske orga

ni sasjoner llg in stitu sjoner og deres beratning med natur- og miljøproble

mene. Et grunnlegge nde ve rk , uunn værlig for alJe S0 111 søker kontakter i 

na turvcrnarbcidel. 

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

A4. Pris kr. 72.,-. 
DET RH;NER FORTSATT SVOVf:L 

.l'g veie n til løsninger aldet reises en opinion . Men opini<)ncn ma bygge 
pa viten og her kommer anledninge n til å orientere scg om problemene 

i I(lrbindcJ se med sur nedbør, om årsak er og virkninger. 

Oddvar Skre: <<Sur nedbør. Årsaker og verknaden>. 50 sider. Format AS. 

Pris kr. 13,-. 


FINN MARKSVIDDA I FARE 

«Finnm ark svidda - ror hvem'!» gjøt' rede fur planene om krartutbygging og 

for de problemene som knytter seg til dette unike naturområdets rremtid. 

En brc nnaktuell bok om et brennaktuell tema. lIlu strerlmed rulos og karl 

Øystein Dalland: «Finnmarksvidda - for hvem?» 4R sider. Format AS. Pris 

kr. 12,-. 

ALI.E SNAKKER OM ØKOLOGI 


men ikk e alle ve t hva del er Denne publika sjonen gir klar beskjed. 
«Øk 'l logi " er en k o rtl~ltte t, lettles t og oversiktlig innføring i det fagområdet 
som er selve grunnlaget ro r alt natur- og miljøvern arbeid . Ordliste med 
fllrkl,lr ing av raguttrykk. For selvstudium llg rl) r IIndcl'visningsbruk på 
høyerc skoletrinn. 
Peravid Skoog: «Økologi». 48 sider. Format AS. - Pris. kr. 15,-. 

I\1f<: D TA NKf: PÅ DE NEST MINSTE 
har N'l rges Naturvernforbund ulgitt «Den førsle nalurboka», en enkel inn
røring i økl)logi, bygd på tegneserieprinsippe t Hensikten med boka er å gi 
barn p'\ de la veste skoletrinn for ståel se ror naturens funk sjoner \lg fo r de 
prl1blcmene menneskene skaper fo r sitt eget miljø. Hertet inneholder også 
enkle llppga ve r, og veiledning for lærere og/eller rorel dre. 
S,,'gnestam/Hclin: «Den første naturboka». 16 siders hefte. Format A4. Pris 
kr. 10,-. 

DET GÅR RUNDT OG RUNDT 
i naturen og miniutstillingen «Sirkelen» gir en cnk elleksjon i hva som skjer 

tek st og rargeglade tegninger. Uts tillingen bes tå r av fire plaka ter i ro rmal 
62 x 89 cm. Til undervisning på lavere skoletrinn - og for museer, biblio 
tek, organisasjoner m. v. i forbindelse med utstiliingsGiITangementer og kur
ser . 
iVliniutstillingen «SIRK ELE!':». Pris kr. 50,-. 
ALTERNATIV TIL VANNKRAFT 
I denne publikasjonen legges det J'ram konkrete fo rslag til energisparende 
tiltak og bruk av gass fra Nordsjøen i energiforsy ningen. Heftel er utar
beidet av Norges Naturvernrorbunds vassdragsvernerad . 
«Alternativ til vannkrafb). 24 sider. Format 18 x 24 cm. Pris kr. 10,-. 

TIL 
NORGES NATURVERNFORBUND 
POSTBOKS 8268 HAMMERSBORG - OSLO 1 
PO STGIRO 5094602 - BANKGIRO 600105.70835 

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

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

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

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

eks. «\3rusha nc1cik» litografi ;j \ ' Vivian Za hl Obt: 1l :1kr JOD,· (ib. kr. 


eks. p \c!kat «GaUre) (Eivind Struksncs) ei kr 50- ti l skI'. 


Helge Solhei m: «Olje eller Il sb) fi kr. 24 ,- lil S. kl . 


eKs. «Natu rka1cndcrc n 1978)) ~I kr. 35.- lil s. kr . 


ek s pl ak a t «Oljemaleri ) , friLL eller Tl lknw iln og Gude - (Rolr Groven) 


~I kr . 20,· 1il s. ~ r 


eks. plak;'ll «Olje dkr ri ~ k }) ( RUlle Andersson );. kr 15,· til :;, kr. 


eks. Prospckl Ko rt scr ic «N asjona lparken} i l kr. 12. - ,ils. kr. 


cb. plak..11 «l--jcllb<lk kcs ljcrfll:):1kr. 20, - lib. kr. 


eks.. plakat «(Svalcs IJ crI ), it kr . 20, - til :\. kr. 


eks. plakat «Pc!lcuglc») ,\ kr 20,- lils. kl 


ck :s. pb\kat (d~(-)dyrbh») ,'t kr. 20.- til:-. kr 


..: k:-. U. I-br~tcll: «Naturvernets Hrhundr~» ,'t kr. 14,- tiI:-. . kr. 


ek~. R Fn s!ld: «Perler i norsk nHhlr ) ,\ kr 40.- ld ~. kr 


cb. «A lternati v III vann kr<l fh) a kl 10.- lil s. kr 


eks M. Segnestalll «DI!Il førsle u<lturhok,p) it kl 10 .- (il s kr. 


å.~. P Sko:;: «Oko logi») ,'t kr. 15,- til s. kr 


(.:ks. 0. O.. lIa nd: « FlIlnlll ilrksvldda for hvem '!) il kr. 12 .- til s. kr 


I.! ks. Oddv,lf Skre: ( SUt nedbør»;', kr. 1.1.- liIs. kr 


ek s. Hrcdo 13erlll~cn (Llll\: r;llllr o m IllIIlI fl) ;1 kr. 16,- lils. "I'. 

eks. A.-l. Jensen «Hvem gj ør hva i l1 a lllr- og miljøvernet» il kr . 72.- (ib. kr 


eks. miniutq illingc ll «SIRK ELE N») il kr. 50,- (il s. kr . 


se tt i.i 5 stk . sy- på-rcllck s \( UnJw meg» il kr . 18,- lil s kr 


se il ;', 5 stk . sy-på- refles «fu nd» il kr. 20 ,- pr. sett tib . kr. 


se il ;14 slk . ldcbc1l1crkct (s lickers) « Du s\(;ll e lid ) ,\ kr. 10 ,- pr :se il lils. kr. 


ds. Illcdkmsllfi l i sølv;1kr. 10,- ,i b. kr . 


ds. Illl.:dkmslliil i gull a kr. 20.- dis, kr . 


Navn: 

Adresse' 

Poststed 
O Det samlede beløp i kr . (inklusive eksp.gebyr) sendes vedlagt i sjekk/ 

sendes samtidig pr. bankgiro / postgiro/postanvisning . 

(Stryk det som ikke passer!) 

O Jeg/vi ønsker å betale mOI oppkrav, og må da belate oppkravsgebyr og 

porto i tillegg. 

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

riktig ekspedering er avhengig aval bestilleren har tydelig navn og adresse. 



l hGAR NllSENS~ 
OS LO Z 

BRUSHANELEIK 
pA VARMYRA 

Fargelitografi av 
Vivian Zahl Olsen 
Opplag : 250 eks. (nummererte 
og signerte) 
Forrriat : 60 x 40 cm 
PRIS : kr . 300.-
Brushanen er en typisk våt
marksfugl . Den hekker over 
hele landet på våt gressmyr, . 
særlig i fjelltrakter. Farger og 
mønstre i hannens prektige 
krave varierer fra individ til 
individ. Og som nesten alltid 
i dyrelivet har hunnen ingen 
fargemessige fortrinn . Brusha
nen overvintrer i mellom
Afrika og er til og med obser
vert så langt syd som til Kapp
staden. 

\ 

EN FULLT UTvoi 

GAuPt 

er vårt forslag til alternativ julegave i år. 

Vår nye firefargeplakat er tegnet av 
Eivind Struksnes og har format 125x83 
cm. 

En av dem sitter klar til å ta spranget 
hjem til deg - for kr. 50.-. 

0-':\ 

, HENNINGS~OEN K 
f: 
") fl. 
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