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og Fjordane Naturvern, Møre og 
Romsdal Naturvern, Nordland Natur
vernforening, Troms Naturvern, Opp
land Naturvern, Hedmark Naturvern, 
Buskerud Natur- og Miljøvernforen
ing, Vestfold Naturvern, Telemark Na
tur- og Miljøvern, Landskapsvernet i 
Østfold, Østlandske Naturvernforen-
ing, Sør-Trøndelag Naturvern , Nord
Trøndelag Naturvern, Finnmark Na
turvern. 

Forsiden.' Rendal-Sølen sett fra Galthåen 

Arbeidsgruppe 
for miljølære
undervisning 
Norges Naturvernforbund sto i helga 
21.-23. september som arrangør av et 
seminar om miljølæreundervisning i 
grunnskolen. Seminaret var lagt til 
Hamar Pedagogiske Høgskole, og det 
var deltakere fra alle skoleslag - og 
representanter fra Kirke- og undervis
ningsdepartementet, Miljøverndepar
tementet og en rekke interesseorgani
sasjoner. I tillegg deltok en del studen
ter fra miljølærelinja ved skolen. Em
ner for seminaret var: 

I. 	Ferskvann som ressurs og resipient. 
En hadde her alliert seg med HIAS, 
og det ble gitt en grundig innføring 
og orientering om Mjøsundersø
kelsen som danner grunnlaget for 
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Mjøsaksjonen. I tillegg ble Skog
bruksmuseet på Elverum besøkt, 
hvor det blant annet ble gitt en ori
entering om miljøvernundervisnin
gen på ulike nivåer med utgangs
punkt i vannmiljøet. 

2. 	 Generell diskusjon i grupper og i 
plenum om miljøvernundervisning 
i ulike skoleslag. Lærere med solid 
bakgrunn i emnet, innledet her til 
debatt. 

Imidlertid - det viktigste som kom ut 
av seminaret, var at det ble nedsatt en 
egen arbeidsgruppe for miljølæreun
dervisning i skolen. Med representan
ter fra Kirke- og undervisningsdepar
tementet, Miljøverndepartementet, 
Norsk Lærerlag, Norsk Lektorlag, 
Universitet/høgskoler, Norges Natur
vernforbund og FOR-UT. Norges 
Naturvernforbund fungerer som se
kretariat for arbeidsgruppa. 

Under seg har arbeidsgruppa fått en 
referansegruppe hvor det foreløpig fi
gurerer 25 forskjellige organisasjo

ner / institusjoner med tilknytning til 
natur og miljø. 

I første omgang vil denne struktu
ren være under utprøving i en to
årsperiode. Og det er meningen at ar
beidsgruppa skal stå for årlige miljø
konferanser som kan virke kontakt
skapende, informasjonsskapende og 
inspirasjonsskapende. En vil også ar
beide med analyser av eksisterende 
læremidler og øve press på myndighe
tene for å gi miljølæreundervisningen 
en bredere plass i lærerutdanningen. 

Videre vil gruppa/ sekretariatet fun
gere som et slags kontaktorgan/ 
informasjonskontor for hva som dri
ves av slik undervisning i dag - og 
som informasjonsspreder til interes
serte lærere og andre som trenger 
hjelp til forskjellige emner innenfor 
natur og miljølæreundervisning. 

Ytterligere informasjon kan fås ved 
å henvende seg til Edvin Svelajr. Nor
ges Naturvernforbund, Boks 8268 
Hammersborg Oslo I 
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Whisky og 
vassdrags

utbygging 

I «Fossekallen», bedriftsblad 
for Norges vassdrags- og elektri
sitetsvesen, reises spørsmålet om 
Sysendammen (Eidjord nord
utbyggingen) blir Eidfjords stør
ste turistatraksjon i fremtiden. 
Mye taler for at det vil gå sånn 
når de andre attraksjonene er 
fjernet. Men allerede nå, under 
byggingen, er dammen en att
raksjon. Og omvisninger arran
gert i samarbeid med de lokale 
reiselivslagene sist sommer har 
vært en stor suksess, fremdeles i 
følge «Fossekallen». 

Mathias Kvammen, som sto 
for omvisningen, forteller at han 
hadde besøkende fra alle him
melstrøk. Særlig var det mange 
engelskmenn, og Sysendammen 
imponerte dem stort «til tross 
for at de har den romerske mur 
i Nord-England. Dammen kalte 
de et monument, og de har vel 
rett i dette, til tross for at miljø
vern-folkene mener noe annet», 
skriver Kvammen, som spår an
legget en stor framtid som turist
attraksjon «når bassenget er fylt 
og alle synder kommet under». 

Men selv nå, mens syndene 
fremdeles er synlige(!), har «alle 
som en, norske, svenske, tyske, 
franske, hollandske, engelske og 
andre nasjonaliteter vært enige i 
at utbyggingen av Eidfjord 
Nord er svært miljøvennlig. 
Sjelden ser man slik . enighet 
blant 2000 mennesker»,i følge 
«Fossekallen». 

Til avslutning skriver NVEs 
mann Kvammen, at han av en
gelskmennene fikk «et par halve 
flasker whisky som kom vel med 
under polstreiken». 

Det er utrolig hvor nyttig en 
vassdragsutbygging kan være. 

SLUTI PÅ FREDEN I 
NATURRESERVATENE? 

Etter sterkt påtrykk fra jegerhold er det fra og med i høst åpnet adgang til 
jakt i Nordre 0yeren naturreservat. Det dreier seg om en prøveordning, 
foreløbig for tre år. Jakttiden er fra 15. september til 15. oktober, og 
tilsammen skal 300 jegere slippe til, fordelt på to puljer som skal drive jakt 
i to uker hver. Jakten er begrenset til ti arter - stokkand, kvinand, laksand, 
krikkand, ringdue, gråmåke, svartbak, kråke, rødrev og mink. For å 
slippe til må jegerne gjennomgå en prøve som blant annet omfatter arts
kjennskap, så man ikke kommer til å skyte f.eks. en dobbeltbekkasin fordi 
man trodde det var en kråke. 

* 
På jegerhold satser man nå på disiplinert og vellykket jakt i Nordre 0ye
ren naturreservat, i håp om at eksperimentet skal bane vei for lignende 
ordninger i andre reservater. 

Etter hvert er man blitt vant til at det å torpedere vernetiltak ikke er noe 
uoverkommelig problem her i landet. Tilfellet Nordre 0yeren føyer seg 
for så vidt bare fint inn i rekken. Men det gir ikke mindre grunn til å 
reagere! 

Prinsipielt fins det ingen motsetning mellom jakt og naturvern. Men det 
er en avgrunn mellom det å drive kontrollert jakt på en stedegen viltbe
stand, f.eks. elg eller rype, og det å slippe jegere løs i et reservat der 
konsentrasjoner av til dels sjeldne og sårbare arter samles under trekket. 
Det vel 60 kvadratkilometer store reservatet i deltalandskapet i nordenden 
av 0yeren er et avgjørende ledd i en reservatkjede som skal sikre et mang
fold av fuglearter ro og rasteplasser under trekket. A slippe 150 jegere løs 
her i fire sammenhengende høstuker er direkte i strid med den grunnleg
gende ideen som ligger bak opprettelse av reservater. Og hvis jakten i 
Nordre 0yeren skulle bli normgivende for vår fremtidige forvaltning av 
vernede områder, risikerer vi at det storartede arbeid som naturvernmyn
dighetene nå gjør for å opprette omfattende systemer av naturreservater, 
utvikler seg til en ren parodi. 

Fra jegerhold blir det i et avisintervju hevdet at jakten i Nordre 0yeren 
naturreservat er nødvendig for å holde bestanden på et riktig nivå. Dette 
er ikke bare et spinkelt alibi, men et utsøkt eksempel på hvor mye rendyr
ket tøv man tåler å høre uten at ørene faller av. Naturreservatet i Nordre 
0yeren utgjør en forsvinnende brøkdel av landets andejaktområder, og vi 
kan rolig regne med at vi neppe vil bli rammet av noen (l)andeplage om 
reservatet her fortsatt får være fredet grunn. Og det gjør ikke saken bedre 
at en av de artene det nå blir jaktet på - laksanda - sannsynligvis er så vidt 
fåtallig at det kanskje ikke burde drives jakt på den overhodet. 

* 
Tilfellet Nordre 0yeren lærer oss en ting: Fredning av natur gir en tvilsom 
sikkerhet, hvis man ikke setter krefter inn for å verne om vernet. Det vil 
alltid være dem som har apetitt på en bit nasjonalpark her og en jafs 
naturreservat der, så lenge de vet at godbitene tross alt ikke er utenfor 
rekkevidde. Her trengs det vaktbikkjer som kan mer enn å logre med 
halen. Og de må være der - hele tiden. ~ 
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LISE HENRIKSEN . 

SALTFJELLET NESTE 

S altfjell/Svartisområdet i Nordland vil troltg bli en av de rekke av de viktigste fagrapportene forelå. Dessuten er na

viktigste naturvernsakene i tiden fremover. Gledelig sjonalparkforslaget tilpasset utbyggingsplanene på en så 
nok har Vassdragsdirektoratet, etter sterkt press ikke minst arrogant måte at ikke engang den høyproduktive og nasjo
fra naturvern- og friluftslivsorganisasjonene, utsatt fristen nalt verneverdige Stormdalen ble funnet verdig til annet 
for uttalelser om konsesjonssøknaden fra l . oktober i år til enn neddemming. 
15. mai 1980. Saltfjell/ Svartisområdets mangfoldige verne I 1973 besluttet Stortinget at Saltfjellområdet skulle kon
verdier er meget grundig dokumentert i en rekke fagrap sesjonsbehandles, til tross for at Sperstadutvalget anbefalte 
porter i forbindelse med konsesjonsdokumentene. Feilen at området skulle unntas fra kraftutbygging på grunn av de 
er bare at konsekvensene av utbyggingen ble utredet før en store verneverdiene og de naturvitenskapelige interessene. 

Saltfjell/ Svartisområdet dekker et 
areal på ca 7500 kvadratkilometer i 
fjelltraktene mellom Mo i Rana og 
Bodø, og det berører kommunene 
Rana, Saltdal, Beiarn, Skjerstad, Gil
deskål, Meløy og Rødøy. Området 
strekker seg fra kysten i vest til sven

skegrensen i øst, og gjennomskjæres 
aven rekke større vassdrag som dan
ner dype og til dels meget produktive 
dalfører. Hovedvassdragene er Rana
vassdraget, Saltdals vassdraget, 
Beiarnvassdraget, Glomfjordvassdra
get og Lakselvvassdraget, med blant 

annet sidevassdragene Lønselva, 
Bjøllåga, Stormdalsåga, Blakkåga, 
Glomåga, Gråtåga og Tollåga. 

Dette vidstrakte området represen
terer på mange måter et tverrsnitt av 
norsk natur, med en enestående kon
sentrasjon av forskjellige naturtyper 
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fra skjærgård til bre og med stor topo
grafisk variasjon. Svartisen, som er et 
dominerende innslag i området, er 
Norges nest største bre, etter Joste
dalsbreen. Berggrunnen domineres av 
skiferbergarter med innslag av kalk
bergarter, unntatt i grunnfjellsområ
dene i øst og sørvest, som består av 
granitt og gneis. 

Universitetet i Trondheim, Museet, 
har ut fra faglige botanisk/biologiske 
undersøkelser og vurderinger, og uten 
hensyn til utbyggingsplanene, frem
met et nasjonalparkforslag som om
fatter 1500 kvadratkilometer, og fore
slår dessuten flere naturreservater og 
landskapsvernområder. Forslaget om
fatter hele spekteret av naturtyper, fra 
hav- og skjærgård til høyfjell og isbre. 
Spesielt viktige områder som bør 
inngå i nasjonalparken er Bjøllådalen 
med Krukkimyrene, Storm dalen med 
sitt store mangfold og sin uhyre fro
dige høystaudebjørkeskog, det store 
våtmarksområdet Rebevagge, Kvit
bergvatnområdet med fuglebiotop, 
deltaområde og landets største 
levende grottesystem, Engabreen og 
Austerdalsismorenen. Også fra et 
ornitologisk synspunkt peker disse 
områdene seg klart ut. 

Så tidlig som i 1938 ble det første 
forslaget om nasjonalpark på Saltfjel
let lansert av Nordland Naturvernfor-

Motstående side: Våtmarksområdet 
mellom Tollådalen og Bjøllådalen. 
Over: Tollåga med fjellet Tellingen 
bakgrunnen. Foto: Lise Henriksen. 

ening. Senere kom området med blant 
de 16 nasjonalparkforslagene i Natur
vernrådets landsplan for natur- og na
sjonalparker i 1964. Det regjerings
oppnevnte Saltfjell-Svartisutvalget 
(1971-78) har i sin innstilling foreslått 
en nasjonalpark på 900 kvadratkilo
meter, men selvfølgelig godt tilpasset 
planene om vassdragsutbygging. 

Samarbeidsrådet for naturvernsa
ker (SRN), som består av Den Norske 
Turistforening, Norges Jeger og Fis
kerforbund og Norges Naturvernfor
bund, har i en uttalelse nylig bedt Mil
jøverndepartementet om å utarbeide 
et konkret forslag til nasjonalpark/ 
verneområder ut fra det grundige, fag
lige materialet som nå foreligger. SRN 
hevder at man ikke kan godta Salt
fjell-Svartisutvalgets innstilling av 
mai 1978. Videre fremhever SRN 
sterkt nødvendigheten av at bruks- og 
verneinteressene må vurderes samlet 
når det gjelder den fremtidige areal
disponeringen i Saltfjell-Svartisområ
det, på samme måten som det er gjort 
i stortingsmeldingen om Hardanger
vidda. 

I en annen uttalelse har SRN an
modet Vassdragsdirektoratet om at 
behandlingen av konsesjonssøknaden 
for Svartisutbyggingen må stilles i bero 
inntil det blir utarbeidet en ny konse
kvensanalyse der alle vesentlige kon
sekvenser aven kraftutbygging blir 
gitt omtale og vurdering. Viktige fag
rapporter som «Botanisk sluttrap
port», sluttrapporten om vilt- og fiske
ribiologiske forhold og hovedrappor
ten om forurensning og vannførings
forhold er ikke innarbeidet i konse
kvensanalysene for de fem delutbyg
gingene i Saltfjell/Svartisområdet, 
noe SRN mener er uforsvarlig og uak
septabelt. Dessuten er en rekke andre 
forhold utilfredsstillende belyst og ut
redet i konsesjonsdokumentene, blant 
annet reindrift, jordbruk og kulturhi
storiske verneverdier. Noen utredning 
om friluftsliv og rekreasjon er heller 
ikke foretatt, til tross for at området er 
et sentralt og meget viktig friluftsom
råde for 80 - 90000 mennesker. Fol
keaksjonen «Spar Saltfjellet» og 
Nordland Bondelag har på samme 
måte som SRN anmodet Vassdragsdi
rektoratet om å utsette uttalelsesfris
ten, og det har også vært reaksjoner 
fra politisk hold i Nordland og dess

uten fra Fiskeridepartementet. Disse 
reaksjonene går ut på at konsesjons
søknaden er mangelfull. 

«Aksjon Spar Saltfjellet» arran
gerte nylig et stor debattmøte i Bodø, 
der flere fylkespolitikere redegjorde 
for sitt syn på utbyggingsplanene. 
Skikkelige behovsoppgaver over hvor 
mye kraft man egentlig trenger i 
Nordland fylke og om konsekvensene 
av utbyggingen for næringslivet ble et
terlyst. Det ble videre påpekt at det 
ikke er noen klar sammenheng mel
lom økt kraftforsyning og økt syssel
setting, og at Nordland fylke har dob
belt så mye kraft pr. innbygger som 
landet forøvrig. I dag foreligger det 
konsesjonssøknader for samtlige vass
drag i Nordland, uten at energibeho
vet er dokumentert. Bare for den 
kraftkrevende industri er behovet do
kumentert, men politikerne har ikke 
en målsetting som tilgodeser denne in
dustrien, ble det fremholdt. 

Folkeaksjonen «Spar Saltfjellet», 
som har sitt sekretariat i Bodø, har for 
tiden fire lokale aksjonsgrupper som 
alle arbeider meget godt. Det er Ra
na-avdelingen, Beiarn-, Saltdal- og 
Skjerstadaksjonen. Helt fersk er 
«Hvitbok om Saltfjellet», som aksjo
nen har utgitt. Hvitboka gir en enestå
ende dokumentasjon av den offentlige 
saksbehandlingen når det gjelder ut
byggingsplanene, og viser perspekti
ver langt utover den sentrale vern/ 
utbyggingsdebatten. Boka konklude
rer med at NVE's konsesjonssøknad 
må trekkes tilbake, og at regjeringen 
må opprette et nytt utvalg som skal 
vurdere bruks- og verneinteressene 
samlet. 

Samarbeidsrådet for naturvernsa
ker (SRN) vil i tiden framover arbeide 
med å følge opp sine uttalelser til Mil
jøverndepartementet og Vassdragsdi
rektoratet. Når det gjelder konsesjons
behandlingen, avventer SRN et utspill 
fra Vassdragsdirektoratet, og vil først 
da vurdere å uttale seg til konsesjons
søknaden. SRN tar videre sikte på å 
diskutere arbeidet med nasjonal
park/ verneområdene i et eget møte 
med Miljøverndepartementet. SRN's 
arbeide vil bli nøye koordinert med 
Nordland Naturvernforening og Fol
keaksjonen «Spar Saltfjellets» videre 
engasjement i denne store og viktige 
nasjonale naturvernsaken. ** 
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FRI OSS F 
SAKLIGHETEN 

«Utbygging», sier Bjartmar Gjerde. 

Utbygging», sier naturverneren 
og det høres som om to vidt forskjel
lige ord blir uttalt. Gjerdes «utbyg
ging» er en fanfare til betongkon
struksjonens pris, mens naturverne
rens er en mollstemt, forarget protest
sang. Med andre ord : et begrep kan ha 
forskjellig innhold avhengig av f.eks. 
grunnsyn og politisk sammenheng. 

I denne artikkelen vil jeg ta for meg 
noe av innholdet i begrepet 'saklighet'. 
Formålet er å åpne for en debatt blant 
aktive naturvernere om naturvernar
beidets form og innhold i fremtiden. 

'Saklig' og 'saklighet' er for de fleste 
så godt som alltid positive begreper. 
Som naturvernere går vi omtenksomt 
frem og uttrykker oss saklig. Usaklig
het frykter og forakter vi. Det kan 
være vel og bra, det spørs bare hvilket 
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innhold vi velger å legge i begrepet 
'saklig'. 

I sitt forsøk på å begripe og ta i bruk 
denne verden, har mennesket funnet 
det nyttig å avgrense den i saksområ
der. Disse grensene er i vedvarende 
drift, og stadig nye grenser, og dermed 
saksområder oppstår. Før hadde vi 
nok med «historie». Nå har vi fått kul
turhistorie, idehistorie, kunsthistorie, 
politisk historie, filosofihistorie (må 
ikke forveksles med historiefilosofi !) 
osv. osv. - Vi kunne fortsette, men 
gjør det ikke fordi poenget burde være 
tilstrekkelig illustrert: Vi mister etter
hvert oversikten og blir fanger på sta
dig snevrere saksområder. Den helhe
ten som virkeligheten utgjør er i ferd 
med å gå tapt i saklighet. Dette er far
lig bl.a. fordi vi kan komme til å for
veksle saksområde og virkelighet. -

Min sak forklarer virkeligheten best, 
min sak er selv.e virkeligheten. - Slik 
lyder det saklig fra hvert enkelt om
råde. 

Man skal holde seg til saken! Det vil 
si at du skal holde deg på matta. Det 
vil igjen si at du skal holde deg på 
matta som ansvarlige og saklige poli
tikere og teknokrater plasserer deg på. 
Det er disse som alltid kommer til sa
ken og trekker alle oss andre med. Og 
følger vi lydig etter, så får vi klaps på 
skulderen, ros for sakligheten vår, og 
kanskje en liten innrømmelse på kjø
pet. 

Skal naturvernere la seg fange inn 
av den slags saklighet? 

Etter mitt skjønn er naturvernerens 
oppgave å ha et klart blikk for helhet 
og ikke gå i frø i saklighet. Vi skal ha 
overblikk, perspektiv, avsløre sam-
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menhenger og gjøre det i et språk som 
kan feie vekk de sakgrenser som gjør 
naturen og virkeligheten forkalket, 
uoversiktlig og døende. Det er vår 
oppgave å få liv i en organisme, vi og 
vår virkelighet må frigjøres fra saklig
hetens fengsel. I vårt virke må vi re
flektere og uttrykke naturen som vi 
sloss for omfattende, mangfoldig 
grenseløs, overraskende, fargerikt, 
strømmende. 

Men i virkeligheten kan vi vel ikke 
alltid slåss for naturen? Saklig sett vet 
vi at ikke all natur kan vernes, det fin 
nes jo mange andre viktige saker som 
vi også må ta hensyn til. Vi MÅ ha 
veier, bygninger, energi osv. 

Si at det finnes 100 bjørner i Norge. 
Saklig sett er det muligens korrekt å 
ofre 10 av disse for å redde 90 ( 
mange hensyn å ta....). Dersom Natur
vernforbundet så det som sin oppgave 
å redde samtlige 100, uten å ta hensyn 
til andre interesser, så ville vi være 
hinsides all saklighet. Urealistisk. 
Naivt, m.m. 

Men velger vi sakligheten som ut
gangspunkt for naturvernarbeidet, så 
befinner vi oss straks i et finurlig tak
tisk spill hvor vi må veie naturvernsa
kene i forhold til andre saker. Vi står 
plutselig og handler med natur. Vi blir 
kremmere som kjøper en del natur 
med en annen del natur som beta
lingsmiddel. 

Hvis dette er naturvernets oppgave 
- hva blir da forskjellen på Natur
vernforbundet og Miljøverndeparte
mentet? 

Det er min mening at vi trenger et 
Naturvernforbund som avslører 
hvilke verdier naturen og miljøet rom
mer, og hvilke skader vi kan forvente 
ved inngrep, før disse realitetene hav
ner som saker på politikernes vekt
skål. 

Det bør ikke være vår oppgave å 
prute med natur. 

Det bør ikke være vår oppgave å 
inngå kompromisser på vegne av na
turkvaliteter. Den pinefulle jobben 
bør vi overlate politikerne. 

Jeg har opplevd å høre naturver
nere si at en slik kompromissløs linje 
vil føre til at vi blir oppfattet som en 
umulig nei-organisasjon. Det er for
bausende å registrere at våre egne i 
den grad har latt seg fange av politi
kernes og teknokratenes premisser og 
krav om saklighet. 

I utgangspunktet har naturverne
rens primære oppgave alltid vært et 
fulltonig JA til naturens kvaliteter. 
Som en følge av dette ja, må vi si NEI 
når disse verdier trues - alltid. 

* 
Fra skolen husker jeg PLANSJEN, 
blek skitt-oker, falmet og hjelpe oss så 
instruktiv. «Blåveis» sto det f.eks. 
øverst og noe temmelig utvisket latin 
under. Deretter «blomsten», en alde
les korrekt fremstilling, ikke en støv
drager manglet, men så avsjelet var 
den at en dødens søvn snek seg inn i 
alle sinn. Om noen den gang hadde 
fortalt meg at Blåveisen var i ferd med 
å bli utryddet, så hadde jeg vært glad 
til. 

En slik plansje er noe av det saklig
ste jeg kan tenke meg. Ikke et utenfor
liggende strå, ikke en solstråle forstyr
rer. Alt unødig er kuttet vekk for at vi 
kan konsentrere oss om selve saken. 
Man har telt blomsten, målt og veid 
den og tallene er overført til strek. 
Plansjen er en oversettelse av livet et
ter at vi har oversett det vesentlige ved 
livet: dimensjonene, fylden av motset
ninger, forvandlinger, sammenhenger 
og flertydighet. 

Plansjen er drepende entydig - og 
saklig. 

Saklig sett er et vassdrag det samme 
som l Twh. 

Saklig sett er en foss det samme som 
el-kraft. 

Saklig sett kan vi uttrykke vass
dragsutbyggingen med en kurve. Og 
hvis vi ikke kan de riktige tallene og de 
riktige kurvene, så kan vi holde kjeft 
om vassdragsutbyggingen. For skulle 
vi legge vår egen opplevelse til grunn, 
så sto vi straks i fare for ikke å holde 
oss til saken! 

* 

Men hvis vi ikke skal være saklige, 
hva skal vi være da? Usaklige? På in
gen måte! Vi skal ikke være usaklige. 
Men frykten for usaklighet må ikke 
drive oss over i de former for saklighet 
som her er omtalt. Vår mulighet ligger 
i at vi hverken er saklige eller usaklige. 
Hvorledes? 

Er naturen saklig eller usaklig? 
Er musikken saklig eller usaklig? 
Vi må arbeide for å bringe vår virk

somhet og uttrykksform i overenstem
meIse med grunnlaget for vårt enga
sjement. Naturvernets innhold og na
turvernets uttrykk må stemmes til 
samklang. Er det livet vi vil forsvare, 
så bør vi forsvare det med liv. 

* 
Mye tyder på at vi naturvernere må 
forberede oss på å utkjempe mange og 
harde slag i fremtiden. I de kampene 
bør vi slåss med våre egne våpen. Vi 
må sørge for å være helt uavhengig av 
motpartens språk og uttrykksform. Vi 
må stå uavhengig i forhold til motpar
tens krav om saklighet. 

Vi må ikke kompromitere oss. 

AV ARILD ÅDNEM 
TEGNINGER AV MORTEN M. KRISTIANSEN 
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ARNE DALFELT 

ØKOLOGI, NATURVERN 

OGU-HJELP 

I tropiske og subtropiske områder er det økologiske sam

spill mer komplisert enn i tempererte strøk på grunn 
av større artsrikdom og en lenger evolusjonsperiode med 
tilhørende utvikling av avhengighet mellom artene og mil
jøet. Som eksempel kan nevnes de tropiske regnskoger. 
Man har nå lært av dyrkjøpte erfaringer at tropiske regn
skoger om enn aldri så frodige, oftest viser seg umulig å 
dyrke opp og nytte til moderne jordbruksdrift uten meget 
høye driftskostnader p.g.a. et overraskende næringsfattig 
og utvasket jordsmonn. 

Egentlig er ikke den frodige regnskogen annet enn et 
utrykk for full økologisk tilpassing til miljøet av det store 
antall arter som lever der. Her er praktisk talt alt nærings

innhold opptatt i de levende vekster (i biomassen) og iva
retatt i et sluttet system. Når en vekst dør, frigis næring som 
øyeblikkelig opptas av andre for å unngå unødig nærings
tap ved utvasking. Tropeskogen har fått utvikle seg uav
brutt over sannsynligvis mer enn 50-60 mill. år, og har 
derfor nådd en finere tilpasset økologisk likevekt enn de 
tempererte systemer. 

Dersom et slikt fint tilpasset system brytes ved at ett eller 
flere ledd ødelegges, får det en rekke konsekvenser som 
avhenger av flere ting, også av graden og typen av forstyr
relser. Konsekvensene er som regel negative, og ofte viser 
de seg ikke øyeblikkelig, men på lang sikt. 
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I likhet med regnskogen har en rekke 
andre, og da særlig marginale økosys
temer, liten toleranseevne mot forand
ringer. «Marginalt» henspeiler seg her 
på et økologisk samfunn som i sin ut
vikling er begrenset aven eller få mi
nimumsfaktorer som f.eks. nedbør el
ler temperatur. Dette gjelder ørken
strøk, bratte fjellstrøk, arktiske egner, 
kystområder, elvedeltaer, korallrev og 
våtmarker m.fl . Dersom den ofte øm
fintlige økologiske tilpasning i slike 
tilfeller brytes, kan konsekvensene bli 
uante og kjedereaksjonsartede. Nett
opp mange av verdens fattigste u-land 
har store arealer av slike ømfintlige og 
marginale øko-systemer (eks. Sahel
området). Hurtig befolkningstilvekst 
og stor avhengighet av jordbruket har 

ofte medført et sterkt press på disse 
områdene, først og fremst med øde
leggelse av vegetasjonen og dyreliv. 
Man kan også se det fra en annen 
synsvinkel og si at de ømfintlige øko
systemer som disse land har, og mang
lende kjennskap til deres karakteris
tikk, produksjonsevne og krav på spe
siell forvaltning er medvirkende årsak 
til at landene ikke har utviklet seg slik 
som i mere robuste tempererte områ
der. 

Undersøkelser viser at de tropiske 
skogene går tilbake med aksellere
rende hastighet. Halvparten av Afri
kas skoger er allerede ødelagt, mens to 
tredjedeler er forsvunnet i Asia. I La
tin-Amerika alene reduseres skogarea
let med mellom 20 og 40 millioner mål 
skog hvert år ved hovedsaklig ukon-

Motstående side: Parti fra Canaima Nasjonalpark i det indre av Ve
nezuela. Canaima N.P. omfatter i dag 30 millioner mål med skoger og 
sletter og er derved et av Sør-Amerikas største vernede områder. 

Over: Typisk profil fra fjel/regnskogene i Mellom Amerika. Dette bil
det er tatt fra det sentrale Guatemala. 

Til venstre: Bildet viser de store uberørtejungelområdene rundt Kaie
tew!ossen i det indre av Guyana. Guyana er et av de få utviklingsland 
i verden som fortsatt har store uberørte regnskogsområder. 

Under: Regnskog i det øvre tilførselsområdet til Amazonas. Bildet er 
tattfra Manu elven i det indre av Peru. Fotos : Arne Dalfelt. 

FOTOS ARNE DALFELT 

137 



trollert nyrydding, rovdrift på skog og 
avbrenning. 

Blant de vanligste negative konse
kvenser som følge av brutte eller øde
lagte naturlige økosystemer i u-land 
kan nevnes forørkning, flomkatastro
fer, tørkekatastrofer, erosjonsprob
lemer, jordtap og jordras, sedimente
ring av elver med tap for nedstrøms
industri og irrigasjonsanlegg etc., 
utarmede jordarter, utrydding av 
plante- og dyrearter med konsekven
ser for forskning og langsiktig utvik
ling, tap av estetiske verdier og rekre
asjonsmuligheter, helseproblemer, 
m.m. 

Som eksempler kan nevnes tørke
katastrofen i Sahel området (det var 
ikke bare regnet som sviktet), den 
økologiske katastrofen på Haiti og 
flomproblemer i India og Bangladesh. 
Mindre synlig, men fremdeles viktig, 
var den store økning av malariatilfel
ler i et område i Panama etter at et 
uskyldig fiskeutsettingsprosjekt resul
terte i desiminering av lokale fiskear
ter som levde av moskito myggyngel, 
eller f.eks. reduksjonen i fisket utenfor 
Egypt etter byggingen av Aswan
dammen. 

En undersøkelse som ble gjort i 
1976 angående befolkningsøknings
problematikken viste at av 69 land 
som ble forespurt klaget 43 over over
beitings- og overdyrkingsproblemer. 
28 av disse rapporterte alvorlige tap av 
naturlig næringsinnhold i jorden (ut
vasking), 24 land hadde registrert pro
blemer med matproduksjon i forbin
selse med ødeleggelse av skogene, de 
fleste hadde vannforsyningsproble
mer på irrigerte jordbruksområder 
m.m. 

Det tragiske er at økologiske øde
leggelser både er årsak til og resultat 
av fattigdom. 

Familieplanlegging for å redusere 
befolkningstilveksten, økt produktivi
tet i jordbruket, økte sysselsettingsmu
ligheter i industri o.l. og økt energipro
duksjon (eks. skogplantasjer for 
brendsel) hjelper alle til å redusere 
presset på de økologiske ømfintlige 
områdene. Men man kan ikke vente 
varig forbedring for den fattige lands
befolkningen i u-land med mindre 
man gir høyere prioritet til vern av na
turressursgrunnlaget, og især de mar
ginale økosystemer. Man kjenner idag 
til en rekke tiltak som kan bidra til å 

øverst: Bildet viser 
overutnyttede og ero
derte områder langs 
A titlansjøen i Guate
malas høyland. Ne
derst: Rydding av 
regnskogen for ny
dyrking på den usta
bile men fruktbare el
vebredden skaper 
store erosjonsproble
mer. Fra Darien om
rådet nær Colombia 
i Panama. 
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redusere problemene både av indi
rekte type som nevnt ovenfor, eller 
mer direkte som for eksempel skog
reisning, opprettelse av verneområ
der, kontroll med skogsdriften, reduk
sjon av beitetrykk og regulering av ny
ryddingstiltak foruten det å ta nød
vendige hensyn i den regulære områ
deplanlegging. Men dessverre er det 
så at det brukes milliardbeløp til ut
bedring av skader og reparasjoner i 
forbindelse med sammenbrudd av 
økosystemer og påfølgende katastro
fer, mens det sjelden gis noe til det fo
rebyggende arbeidet. Dette må sann
synligvis begrunnes med den dårlige 
kjennskap til årsaker og virkning. Det 
blir imidlertid ofte hevdet i u-land at 
de ikke har råd til forebyggende ar
beide, men dette sammenholdes sjel
den med de totale sosiale og økono
miske kostnader av ødeleggelsene, ka
tastrofene og reparasjonene. I tillegg 
er skadevirkningene ofte snikende og 
langsiktige. Det er i slike tilfeller enda 
vanskeligere å forstå årsakssammen
hengene. Problemet kompliseres ytter
ligere ved at selve restaurerings- og re
parasjonsarbeidet i mange tilfeller 
medfører nye problemer. 

For eksempel har man erfart at irri
gasjonsprosjekter i områder der man 
søker å stoppe forørkning har medført 
næringssaltkonsentrasjoner som for
hindrer plantevekst. Videre har opp
demmingsprosjekter for å hindre 
flomskader medført alvorlige helse
p.roblemer p.g.a. økt insekt-produk
sJon o.s.v. 

Få setter for eksempel fjorårets 
flomkatastrofe i India i sammenheng 
med skogødeleggelsene i Himalaya
området. Den gradvise ødeleggelsen 
av vegetasjon i fjellområdene der ho
vedmengdene av regnvannet oppsam
Ies, har ført til tap av jordsmonnets 
lagringskapasitet og dets regulerende 
virkning på avrenningen. Når man så 
får en uvanlig regnrik periode, som i 
tidligere tider bare gjorde begrenset 
skade, opplever man nå at på få dager 
ødelegges store utviklingsgevinster 
opparbeidet ved årelangt slit. Selv om 
resultatene og virkningene av et fore- 
byggende ressursvern-arbeide kan 
være vanskelig å måle på grunn av 
manglend~ sammenlikningsmateriale, 
bør vi nå ut fra rene empiriske erfarin
ger legge betydelig mer vekt på natur
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ressursforvaltnings- og miljøvern pro
blematikken i u-hjelpsarbeidet. 

Skogreising er kanskje det midlet 
man vanligvis benytter for å redusere 
en rekke av de omtalte problemer. 
Men man skal være klar over at dette 
oftest bare er den nest beste løsningen. 

Naturvernarbeidet som dessverre 
ofte blir forvekslet med arbeid for luk
susbetont ferieliv og turisme, spiller el
ler bør spille en vesentlig rolle i det 
forebyggende arbeidet. De naturlige 
økosystemer som naturverninteres
sene knytter seg til er som regel de 
mest effektive og stabile m.h.t. binding 
av jord, utnytting og lagring av vann 
etc. Opprettelsen av store naturvern
områder, spesielt i økologisk margi
nale strøk, burde være en mer brukt 
metode enn det som hittil har vært 
vanlig. Det koster dessverre ofte mye 
rent politisk å sette slike områder til 
side, men her er det ofte mest et spørs
mål om opplysning. I mange tilfeller 
kan naturvern kombineres med regu
lert bruk av landområdene, for eksem
pel skogbruk med varierende intensi
tet alt etter områdenes ømfintlighet. 

Det bør også nevnes at naturvernet 
spiller en vesentlig rolle i utviklings
sammenheng på grunn av sitt artsbe
varende arbeide. Spesielt i det gene
tiske foredlingsarbeide av jordbruks
vekster er det av stor nødvendighet å 
bevare de opprinnelige stamarter som 
har en større genetisk variasjon enn de 
foredlede typer. I dag nyttes store be
løp til opprettelse av såkalte frøbanker 
og genebanker nettopp fordi flere og 
flere arter stadig utsettes for fare eller 
utryddes. Naturlige verneområder er i 
disse tilfeller langt verdifullere fordi 
de bevarer artenes samspill og evolu
sjonsmuligheter. I tillegg er de natur
lige tropiske økosystemer praktisk talt 
helt uutforsket. (F.eks. er mindre enn 
25 % registrerte arter i regnskogene 
blitt noenlunde analysert). Man står 
derfor i fare for å tape vesentlig mate
riale for forskning og utvikling på fel
ter som medisin, kjemi, matvarepro
duksjon, trevirkeproduksjon, zoologi, 
fiske etc. dersom man ikke snart ver
ner om tilstrekkelige arealer av de for
skjellige økosystemer som finnes i 
disse landene. Dette tapet vil ramme 
oss alle, men kanskje i særdeleshet 
u-landene selv. 

En rekke utviklingsprosjekter har 

tross sine gode hensikter påført lan
dene mer vondt enn godt som følge av 
manglende kunnskaper om økolo
giske sammenheng. Særdeles betyd
ningsfulle i så måte har vært de større 
industri- og infrastrukturanlegg. Her 
møter man fremdeles ofte den tradi
sjonelle holdning at konsekvensanaly
ser er så kompliserte, tidkrevende og 
kostbare at man helst glemmer dem, 
ofte med det argument at disse pro
sjektene er så viktige for u-landene at 
man ikke kan ta hensyn til sidevirk
ninger. Ikke minst u-landenes egne re
gjeringer slutter seg ofte til disse argu
menter av flere årsaker som en ikke 
skal komme nærmere inn på her. 

Imidlertid ser man nå en betydelig 
holdningsendring i u-land og i inter
nasjonale støtteorganisasjoner med 
hensyn til nødvendigheten av omfat
tende konsekvensanalyser for større 
u-hjelpsprosjekter. 

Som eksempel kan nevnes Verdens
banken som legger stadig større vekt 
på miljøkonsekvensene av sine pro
sjekter. I bankens «sector policy pa
pen> for skogbruk (1978) heter det 
bl.a. «Bankenes personell og med
lemsland må ta hensyn til miljøkonse
kvenser av utviklingsprosjekter og 
strategier». Videre nevnes at banken 
ikke vil støtte prosjekter i u-land som 
kan ha ødeleggende virkninger på 
sjeldne og ømfintlige økosystemer 
osv. Konsekvensanalyser blir nå for
langt for de fleste av deres prosjekter. 

FAO har i lengre tid vært opptatt av 
økologiske problemer i utviklingssam
menheng og en organisasjon som 
U.S.AID (U.S. Agency for Internati
onal Development) som ikke tradisjo
nelt har lagt stor vekt på miljøet, er nå 
iferd med å foreta en drastisk kurs
endring. Dette skjedde etter at presi
dent Carter nedsatte en evaluerings
komite for å vurdere AIDs arbeide, og 
denne konkluderte med at organisa
sjonen burde nedlegges dersom man 
ikke foretok en rekke forbedringer, in
kludert det å ta økologiske hensyn i 
sine prosjekter. Det har også vært reist 
flere rettssaker mot AID av landets 
miljø- og naturvernorganisasjoner, og 
dette har også utvilsomt hatt stor be
tydning. Konsekvensanalyser blir nå 
innarbeidet i AIDs prosjektutred
ningsprosedyrer, og man har anbefalt 
å igangsette en omfattende registre-

Gruvedriften· i La Oroya, Peru, 
har skapt ørken i flere kilometers 
omkrets som følge av luftfor
urensningen. 

ring av natur-ressursforvaltningspro
blemene i hvert av hovedsamarbeids
landene fra 1979. 

NORADs innsats - i likhet med de 
fleste andre bistandsorganer - på 
disse områdene synes hittil å ha vært 
svak. Delvis skyldes kanskje dette en 
generell norsk holdning om at vi bør 
konsentrere oss i stor grad om u-lan
denes mest kjente grunnleggende be
hov som mat, helse og sysselsetting 
etc . 
. Ikke desto mindre er det nødvendig 

at naturvern og økologiske hensyn 
vies en langt større oppmerksomhet 
enn tidligere også i NORADs framti
dige virksomhet dersom man skal ha 
håp om å finne langsiktige løsninger 
på mange av u-Iandsproblemene, og 
ikke bare basere seg på midlertidige 
og improviserte nødløsninger. ~ 
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Sjøfugl
reservatene i 
Oslofjorden 
- og skiltene 
som aldri kom 

KJELL S. GULBRANDSEN 

I desember 1978 opprettet naturvern
myndighetene 53 sjøfuglreserva

ter i fylkene Østfold, Oslol Akershus, 
Buskerud og Vestfold. I naturvernin
spektør Magnar Norderhaugs utkast 
var det forslag om reservater på 107 av 
Oslofjordens 1707 øyer. Men fordi de 
aktuelle øyene og skjærene gjennom
gående var små, utgjorde reservatene 
knapt 2% av det totale øyareal i de 
fem fylkene. Det er beklagelig at myn
dighetene brukte sparekniven i store 
hugg all den stund Norderhaugs ut
kast for flere deler av området må ka
rakteriseres som grovskumming. Dog 
er planen som helhet god og kjærkom
men i disse båtuvettider. 

De 53 reservatene i Oslofjorden sik
rer en fredet plett for omlag halvpar
ten av bestandene av de vanligste sjø
fuglartene i området (28-90% av de 
bestandene undersøkelsen omfattet). 

I tillegg til den stadfestete verneplan 
bør det arbeides videre på kommunalt 
og fylkeskommunalt plan for å sikre 
ytterligere områder for de stadig mer 
utsatte sjøfuglene våre. Hva er vel 
skjærgårdsmiljøet uten måker og ter
neskrik ? 

For Oslos vedkommende ble kun 
en liten holme, Kavringen, funnet ver
dig til å innlemmes i planen. Undersø
kelser med sikte på å sikre flere områ
der er godt i gang. Det dreier seg om 
små holmer og skjær uten betydning 
for friluftslivet, men med mange fugl. 

Forholdet antall lystbåter pr. sjøfugl 
var også mest grotesk i Oslo, nemlig 
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3,55 båt pr. fugl ifølge Norderhaugs 
undersøkelser. Det er vel ikke urimelig 
å anta at dette forholdet, særlig der
som alle uregistrerte båter inkluderes, 
er ennå skjevere i dag. 

Årets hekking ble imøtesett med 
stor spenning av utallige fuglevenner 
og andre naturinteresserte. Vernepla
nen med kart, bestemmelser og hen
stillinger var bekjentgjort gjennom 
presse og NRK, båtmesser og forenin
ger. Men skiltene med «Sjøfuglreser
vat» lot vente på seg. Bestillinger var 
behøring notert høsten før, hullene 
boret i deler av området, men skiltene 
drøyde. ... 

Sommer og utfartstid rant på oss, 
og det varte heller ikke lenge før de 
første triste meldinger tikket inn. Be
kymrete eldre damer på telefonen, 
sinte menn i avisens spalter. Båtfolket 
ga blaffen,eller de hadde glemt hvilke 
holmer og skjær som var fredet. Og 
del fantes ikke et skilt! Gamle koste
skaft med håndskrevne pappskilt ble 
satt opp i de ferdigborete hullene på 
de mest utsatte holmer og skjær. 

En gammel dame måtte bæres om
bord i båten. Hun mente seg isin fulle 
rett så lenge her ikke var skiltet. Rap
porter og stikkprøver viste at mange 
folk dro til de tradisjonelle plassene til 
tross for at området helt eller delvis 
var fredet. Enkelte steder kom knapt 
en måkeunge på vingene, andre steder 
var skadene av mindre omfang og gle
deligvis fikk en. god delområder ligge 
helt i fred. Men disse var også de om
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rådene som tradisjonelt betydde minst 
for friluftslivet. 

Den 17. juli, altså to dager etter at 
fredningstiden var over, kom de første 
skiltene med «Sjøfuglreservat» opp i 
Oslol Akershus. Skiltene med utdrag 
av vernebestemmelsene kommer se
nere en gang . .. I skrivende stund 
mangler trolig fortsatt skilting i de tre 
andre fylkene. 

Hvor ligger så svikten, for sviktet 
må det jo ha gjort? Ikke godt å si, men 
i en eller annen krok i byråkratiets irr
ganger ligger vel svaret skjult under 
fjorårsgammelt støv. 

Konklusjonen må i alle fall bli at 
ved fremtidige verneplaner må den 
helt nødvendige skiltingen komme 
samtidig med eller umiddelbart etter 
stadfestelse av planene. Ikke alene av 
hensyn til det som skal vernes, men 
også med henblikk på den noe fryn
sete tillit til miljøvernmyndighetene 
blant folk flest, er det absolutt nød
vendig at verneplaner presenteres som 
ferdige pakker hvor også skilting og 
forståelige grasrotinformasjon veier 
tungt. 

Til slutt vil jeg bare påpeke at 15. 
juli er en for tidlig dato for opphevelse 
av ilandsstigningsforbudet. I. august 
er mer i tråd med sjøfuglenes hekkesy
klus i området. Dessuten er en viss 
form for regelmessig oppsyn helt nød
vendig om vi skal oppnå at folk lærer 
seg hvilke områder som er forbeholdt 
fuglene før bestandene går ytterligere 
tilbake. 
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Alta - Kautokeino: 
Første runde for retten 
Av Inge Lorange Backer 
29. juni 1979 tok Norges Naturvern
forbund ut stevning for Alta herreds
rett mot Staten v / Olje- og energide
partementet, og påsto dom for at den 
kongelige resolusjon om statsregule
ring av Alta-Kautokeinovassdraget 
var ugyldig. Samtidig begjærte NNV 
en midlertidig forføyning om at an
leggsarbeidene i marken skal stanses 
mens rettssaken pågår. 

Staten hevdet at NNV ikke hadde 
rettslig adgang til å reise et slikt søks
mål, og motsatte seg den midlertidige 
forføyningen. Disse to spørsmålene 
ble tatt opp til behandling for seg selv 
i et eget rettsmøte i Alta i slutten av 
august. Sakens hovedspørsmål - om 
konsesjonen er ugyldig eller ikke 
kommer først opp neste år, etter en 
omfattende saksforberedelse med 
skriftlige innlegg fra begge sider. For 
Naturvernforbundet ble saken prose
dert av h.r.advokat Ketil Lund, mens 
staten møtte med regjeringsadvokat 
Bjørn Haug. 7. september falt avgjø
reisen: En halv seier for Naturvern
forbundet. Sorenskriver Tor Falch ga 
oss medhold i at saken skal fremmes 
for retten, men forkastet kravet om 
midlertidig forføyning. 

Staten fremførte tre forskjellige 
grunner for at Alta herredsrett måtte 
avvise saken fra videre behandling, 
men fikk ikke medhold på noe punkt: 

Den første innsigelse var at staten 
allerede har begjært skjønn til å fast
sette erstatning m.v. for skader ved re
guleringen. Dette skjønnet skal holdes 
av Alta herredsrett, og loven bestem
mer at retten da kan avgjøre om regu
leringsvedtaket er gyldig. Staten hev
det derfor at man ikke kan reise vanlig 
søksmål i stedet. Men retten mente at 
loven ikke sier noe om at det bare er 
skjønnet som kan avgjøre slikt, og 
pekte på at Naturvernforbundet ikke 
kan være part i et slikt skjønn - det ble 
avgjort i Aurlandssaken (se om denne 
Erik Dæhlin i Norsk Natur nr. 4/ 72). 

Den som vil reise søksmål, må ha 
det tvistemålsloven kaller «rettslig in
teresse» - loven godtar ikke av hvem 
som helst reiser søksmål om hva som 
helst. Ofte betyr dette at man må ha en 
direkte eller økonomisk interesse i 
saksutfallet for å reise søksmål, men 
også rent ideelle interesser kan gi søks
målsadgang. Det var dette Naturvern
forbundet bygde på. Staten mente det 
ikke var nok, fordi andre - f.eks. lak

sefiske- og reindriftsinteressene - var 
mer direkte berørt og nærmere til å 
reise sak. Retten understreket at NNV 
ivaretok rene naturverinteresser som 
skiller seg fra de forskjellige utnyt
tingsinteressene, og kom under tvil til 
at forbundet - med sitt store antall 
medlemmer, sitt omfattende arbeid 
med vassdragsvern og sin selvstendige 
og direkte interesse i å hindre ulovlige 
naturverninngrep - måtte ha rettslig 
interesse som loven krever. 

Endelig var det spørsmål om saken 
skulle føres for Alta herredsrett eller 
Oslo byrett, Saker mot staten skal 
nemlig normalt anlegges i Oslo. Men 
saker om rettigheter i fast eiendom 
kan anlegges der eiendommen er, og 
retten mente at en sak om regulerings
vedtaket (som også gir ekspropria
sjonsrett) er aven slik karakter. Den 
kom derfor til at saken kan fremmes i 
Alta. 

En midlertidig forføyning får man 
bare hvis man sannsynliggjør at man 
vinner hovedsaken, og Naturvernfor
bundet vant ikke frem her fordi retten 
ikke fant det tilstrekkelig sannsynlig
gjort at reguleringsvedtaket er ugyldig. 
Riktignok antok den at det var feil og 
mangler både ved saksbehandlingen 
og ved det faktiske grunnlag som ble 
lagt frem for Stortinget, men kom til at 
de trolig ikke var vesentlige nok. Når 
saken kommer opp i sin fulle bredde 
neste år, med inngående dokumenta
sjon, forklaringer fra vitner og sak
kyndige, og synfaring på stedet, kan 
spørsmålet komme i et annet lys, og 
da er ikke retten på noen måte bundet 
av det rent foreløpige standpunkt som 
den nå ga uttrykk for. Og den fant 
spørsmålet såpass tvilsomt at NNV 
ikke ble pålagt å betale saksomkost
ninger til motparten, noe som er den 
vanlige regel når man ikke vinner 
frem i en rettssak. 

Disse avgjørelsene kan bli bragt inn 
for Hålogaland lagmannsrett, men i 
den skrivende stund er det ennå på det 
uvisse. Hovedslaget i retten vil stå i 
Alta neste år, når spørsmålet om regu
leringsvedtakets gyldighet kommer 
opp i sin fulle bredde. 

Altaelva ved Sau/so. Foto: Arvid Sveen. 
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enn 4-5 dyr. Av sumatratiger fore
kommer det en spredt bestand på 
400-500 dyr, og av sibirisk tiger er 
det kanskje 300 dyr, likt fordelt på 
Kina og Sovjetunionen. 

På møtet var det blant de sak
kyndige fra alle deltakende nasjo
ner enighet om at den omfattende 
skogødingen i Asia er den viktigste 
årsaken til tigerens katastrofale til

Verdens naturarv 
De første tolv områdene er nå ført 
opp på UNESCOs «World Heri
tage»-liste, som er kommet i stand 
ved internasjonal avtale og som tar 
sikte på å gi særlig verdifulle kul
turminner og naturområder verden 
over en spesielt forpliktende verne
status. Når det gjelder naturområ
der finner vi på listen bl.a. 

Nahanni nasjonalpark i Canada, 
et praktisk talt urørt villmarksom
råde der det f.eks. fins en hekkende 
bestand av vandrefalk og kon
geørn. 

Galapagosøyene (Equador), som 
har et helt spesielt dyreliv, blant an
net når det gjelder fugler og reptiler 
(f.eks. skilpadder) og der Darwin 
fant avgjørende holdepunkter for 
sin teori om artenes opprinnelse. 

Simien nasjonalpark i Etiopia, 
der det fins flere ytterst sjeldne dy
rearter (blant annet Simien-rev). 
Området er i dag sterkt utnyttet, 
men med tilstrekkelige vernetiltak 
vil balansen kunne gjenopprettes. 

Yellowstone nasjonalpark, USA, 
som er verdens første nasjonalpark 
(1872), og der det fins et meget va
riert og rikt plante- og dyreliv. 

Sveitserne vil redde 
hekken 
Det sveitsiske naturvernforbundet 
har satt i gang en kampanje for å 
redde hekkene, som i dag er truet 
av nye tiltak når det gjelder utskif
ting eller fordeling og arrondering 
av jord. Hekkene, som fra gammel 
tid har utgjort skille mellom eien 
dommer, spiller samtidig en viktig 
rolle for lokalklimaet og de er rike 
biotoper for planter og dyr. 

Svart for tigeren 
På et møte i New Delhi tidligere i 
år, der åtte «tigerland» deltok, ble 
det gjort forsøk på å anslå den sam
lede bestanden av tiger i dag. Ly
sest er situasjonen for bengaltige
ren. India kunne her vise til en tel
ling som viste at det i 1972 var ca 
2500 tigre av denne underarten i 
landet. I Bangladesh blir antall 
bengaltigre anslått til ca 430, mens 
det i Nepal er 170-220 bengaltigre. 
For andre underarter er situasjo
nen derimot temmelig svart. Det er 
ikke funnet bevis for at balitigeren 
fremdeles eksisterer, og det er hel
ler ikke funnet spor etter kaspisk 
tiger i senere tid. Det er fare for at 
disse to underartene er forsvunnet 
for godt. For javatigeren er heller 
ikke fremtidsutsiktene særlig lyse, 
bestanden teller kanskje ikke mer 

En gang var vi skadedyr - nå er vi blitt en fornybar energiressurs! (Eurodorum) . . 

bakegang. 

Tømmerindustrien 
truer artsrikdommen 
I Den internasjonale naturvern
unionens (IUCN) siste «Red Data 
Book» om planter heter det blant 
annet at storparten av våre dagers 
jordbruk er basert på mindre enn 
30 plantearter. Når man stiller dette 
tallet opp mot det nesten astrono
miske antall planter som er truet i 
dag, får man et inntrykk av hvor 
alvorlig situasjonen er. Det kan 
neppe være tvil om at noen av de 
truede planteartene er potensielle 
matvekster. Andre kan være nære 
slektninger av eksisterende kultur
vekster, og kan derfor representere 
viktig arvemateriale i forbindelse 
med videreforedling. Atter andre 
kan i fremtiden kanskje danne 
grunnlag for viktige forvekster, el
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ler de kan få betydning som medi
sinplanter. 

I dag regner man med at om
kring 25000 plantearter er sjeldne 
eller truet på en eller annen måte. 
Men dette tallet gir i virkeligheten 
et altfor lyst bilde av situasjonen, 
ettersom nær sagt en uendelighet 
av planteslag forsvinner før de 
overhodet er registrert. De får rett 
og slett ingen sjanse til å komme 
med på listen over truede livsfor
mer! 

Amasonbekkenet er i følge bio
logen Norman Myers det biologisk 
sett rikeste området på jorden, med 
et arts antall (planter og dyr) på 
kanskje en million. Men Sørøst
Asia ligger ikke langt etter. Og det 
er nettopp i disse, og andre regn
skogområder, at tømmerindustrien 
i dag er i ferd med å snu opp ned på 
naturforholdene. Etter lUeNs 
oppfatning er den uhemmede hog
sten i regnskogene den viktigste år
saken til at jordens artsantall nå 
synker raskt. 

Kritisk for alle 
neshorn 
Situasjonen er i dag ytterst kritisk 
for neshornet, og alle de fem artene 
står på utryddelsens rand. Når det 
gjelder de to afrikanske artene har 
hvitt neshorn lenge vært regnet 
som truet, men nå viser det seg at 
det svarte neshornet kanskje går 
undergangen i møte i et enda ras
kere tempo (betegnelsen hvit og 
svart på de afrikanske neshornene 
har ikke noe med dyrenes farge å 
gjøre, men skriver seg fra en gam
mel språklig misforståelse). Bare i 
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løpet av de siste ti år er bestanden 
av svart neshorn i Kenya sunket fra 
20000 til 2000 dyr. Lignende ned
gang har rammet det svarte neshor
net innen hele artens utbredelses
område, og det fins sakkyndige 
som mener at dette før så tallrike 
neshornet kan være utryddet i løpet 
av et par år. 

De tre asiatiske neshornartene 
har lenge vært ytterst fåtallige. Til
sammen fins det neppe mer enn 
2000 viltlevende neshorn i Asia. 
Mest kritisk er situasjonen for Ja
vaneshornet. Bestanden av denne 
arten teller neppe mer enn 50 dyr.

Årsaken til den hemningsløse 
jakten på neshorn er de høye pri
sene som betales for dyrenes horn. 
I Asia er det fremdeles en utbredt 
tro at neshorn pulver stimulerer 
seksualdriften, og prisen på et kilo 
oppmalt horn kan komme opp i 
25000 kroner. 

På bakgrunn av den kritiske si
tuasjonen neshornene nå befinner 
seg i, har Den internasjonale Na
turvernunionen (lUeN) og World 
Wildlife Fund satt i gang en red
ningsaksjon, med støtte fra regje
ringer i Afrika og Asia. Et første 
resultat av aksjonen er totalfred
ning av neshorn i Kenya. 

Mye å spare på 
snyltevepser 
Statens Queensland i Australia har 
importert tusenvis av snyltevps fra 
New Zealand, og regner med at 
man dermed vil oppnå en kraftig 
reduksjon aven årlig insektgift
regning på l, l millioner pund og et 

årlig avlingstap på vel en halv mil
lion pund. Snyltevepsene skal set
tes inn i kampen mot larver som 
angriper hvete. 

Erter 
og overbefolkning 
- Hvorfor har folketallet i Tibet 
holdt seg så å si uforandret gjen
nom de siste 200 år? Det er lUeNs 
Bulletin som reiser spørsmålet. Og 
samme sted finner vi også svaret : 
Det er fordi tibetanerne spiser store 
mengder av vanlige erter! Når dette 
er den sannsynlige årsaken, er det 
fordi det er påvist at erter har be
fruktningshindrende egenskaper. 
Undersøkelser har vist at ertenes 
effekt ligger på 60 prosent, noe som 
altså har vært akkurat tilstrekkelig 
til å holde Tibets befolkning på 
samme nivå gjennom århundrer. 

Men på grunn av den forholds
vis lave effekten er ertene blitt vra
ket av Verdens helseorganisasjon 
(WHO) i et arbeid som nå pågår 
med sikte på å finne fram til effek
tivt befruktningshindrende planter. 
Fakta og folketro om 3000 ulike 
planteslag er puttet inn i compute
ren, og 130 av dem er kommet ut 
igjen med opplysninger som har 
gitt WHO grunn til å studere dem 
nærmere. Når organisasjonen nå 
prøver å finne fram til planter som 
kan bidra til å redusere befolk
ningseksplosjonen, legger man 
blant annet vekt på de enkelte 
plantenes geografiske utbredelse og 
hvor vanlige de er. Når dette er av 
betydning er det fordi man regner 
med at folk vil ha lettere for å ak
septere planter de kjenner. 
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SVALBARD
REINEN 
- et forvaltnings
problem 

Svalbardrein fra Vest-Spitsbergen. 
Foto: Peder Bakken. 

I 

Biosfærens evne til å forsørge et rikt mangfold av livsformer ser ut til å bli 
dårligere. Våre holdninger, som fører til et økende forbruk av energi og råstof
fer, er årsaken til denne utviklingen. Menneskets kulturelle evolusjon medfører 
en voksende konflikt med andre livsformer. I det lange løpet er vi likevel full

AV NILS A. 0RITSLAND stendig avhengig av andre arter og det ser ut til at menneskeheten går mot sosial 
og miljømessig oppløsning 

På bakgrunn av tanker som antydet oppsving i bestanden, slik at det i dag reinen ikke fikk tid til å skifte over til 
ovenfor har FN startet et internasjo er ca. 12000 reinsdyr i øygruppen. andre planter før katastrofen var et 
nalt program «Man And the Biosph Spørsmålet om å starte en kontrollert faktum. 
ere» (MAB). Programmet skal virke til jakt reises nå med jevne mellomrom. På Svalbard er det ikke lav av særlig 
å fokusere internasjonal forskning på Utredning av bestandens veksthas betydning i beiteområdene, og reins
fornuftig bruk av levende ressurser. tighet sammenlignet med andre typer dyrene har også utviklet en enestå

En del av Norges bidrag til MAB er reinsdyr både i Nord-Amarika og i· ende evne til å legge på seg svære fett
et forskningsprosjekt med sikte på å Sovjet, viser en normal utvikling. Det lag i løpet av det korte sommerbeitet. 
undersøke Svalbardreinen og dens er derfor klart at det nå kan drives jakt Fettlagene brukes som reservenæring 
livsgrunnlag. Prosjektet ble startet i på Svalbard reinen hvis ønskelig. i tillegg til det magre vinterbeitet og 
1975 med midler gjennom Miljøvern Spørsmålet om hvorvidt man må hjelper dermed Svalbardreinen over 
departementet og administrativt un starte en regulerende avskytning for å vinteren. I tillegg går Svalbardreinen 
derlagt Norsk Polarinstitutt og skal unngå et sammenbrudd i bestanden, spredt og nedtramper beitet minimalt. 
vare i 10 år. Prosjektet utnytter eksper kan imidlertid ikke besvares like klart. Likevel er det selvfølgelig en øvre 
tise fra alle våre fire universiteter, samt Tidligere undersøkelser av andre hov grense for hvor mange dyr beitene kan 
fra Norges Landbrukshøgskole, Sta dyrbestander viser ikke noe alminne bære, og det blir uhyre spennende å se 
tens Veterinære Laboratorium for lig mønster som Svalbardreinen kan om bestanden får et dramatisk sam
Nord-Norge og fra IBM. passes inn i. Det har også vist seg at en menbrudd når toppen er nådd, eller 

Svalbardreinen viser usedvanlige del læresetninger om «balanse» mel om den viser en rimelig utjevning. En 
biologiske tilpasninger som neppe fin lom rovdyr og gressetere er mer byg slik utjevning kan skje ved at repro 
nes hos noen annen reinsdyrtype. Den get på ønsketenkning enn på skikke duksjonsevnen går ned samtidig med 
lever i den ytterste nordlige kant av lige tellinger. at dødeligheten øker noe på grunn av 
alle reinsdyrs utbredelsesområder og i Det skjedde et dramatisk og full sult og sykdom. 
et enkelt biologisk system, uforstyrret stendig sammenbrudd i en reinsdyr MAB-prosjektet føler med i en 

av rovdyr, insektplager og konkurre flokk som ble utsatt på St. Matt rekke av de viktigste bestandsregule

rende plantespisere. hewsøya utenfor Alaska. Grunnen var rende faktorene. Med det håper vi å 


. I 1920-årene var reinbestanden på sannsynligvis at dyrene kom på et lav kunne presentere en god beskrivelse 

Svalbard skutt ned til bare ca. 500 in beite. Samtidig med at flokkens stør av sammenhengene mellom plante

divider, og total fredning ble innført i relse økte, ble laven oppspist og nedt vekst, antall dyr og dyrenes fysiolo

1925. Fredningen medførte et godt rampet, og endringen gikk så fort at . giske og helsemessige tilstand. 
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Vegetasjonskartlegging og 
utsetting av dyr 
Vegetasjonen kartlegges fra bakken og 
ved hjelp av fly- og satellittbilder. 
Mesteparten av Svalbard er dekket av 
isbreer og fjell, og vegetasjon finnes 
stort sett bare under 150 meters høyde. 
SOmmerbeitene ligger i dalbunnene 
og på lave sletter ut mot havet. På vin
terstid må reinen flytte seg opp på pl a
tåbergene eller på avblåste fjellskrå
ninger hvor vegetasjonen er svært 
sparsom, men lett tilgjengelig. 

Reinen sparker og graver mye på 
vinterbeitet, og det er mulig at dette 
forårsaker betydelig erosjon. For å un
dersøke denne muligheten har det blitt 
avgjerd et noen små områder av typisk 
vinterbeite, slik at reinen ikke kan 
komme til. På Brøggerhalvøya ved 
Ny-Ålesund har det ikke vært reins
dyr på lang tid. Her har det også blitt 
satt opp gjerder som beskytter en del 
av vegetasjonen, og våren 1978 ble 15 
reinsdyr flyttet med fly fra områdene 
syd for Longyearbyen til Brøggerhalv
øya. I hvert fall 6 kalver ble født i juni, 
og disse synes å trives godt sammen 
med de voksne dyrene. Forhåpentlig
vis vil den lille flokken vokse med 
maksimal hastighet og gi en demon
strasjon av forløpet av et bestandopp
sving. 

Tannslitasje og overleving 
Allerede etter det første leveåret viser 
kalvene en betydelig slitasje av frem
tennene. Etter 4-5 år er fremtennene 
sli tt ned til gummene på de aller fleste 
dyr. Slitasjen kommer av at vinterbei
tet foregår i stein og grus, og at dyrene 
tar røtter eller plantedeler helt nede i 
jordskorpa. Dyr med nedslitte frem
tenner kan likevel være ved god helse 
med tykke fett lag selv langt ute i apri l. 
Særlig simlene ser ut til å klare vinte
ren bra. Bukkene mister gevirene tid~ lig på vinteren, mens simlene beholder 
dem til kalvingen i mai/juni. Gevirene 
gir en fordel i konkurransen om beite
flekke r, og det er et vanlig syn å se 
simler med gode gevir stange vekk an
dre dyr fra beitegroper midt i den ver
ste vårknipa. 

Aldersanalyser av dyr som blir fun
net døde, viser at det er noe høyere 
dødelighet blant bukkene enn blant 

simlene. På grunn av mildvær og på
følgende ising vinterstid, kan det fore
komme år med stor dødelighet, og det 
ser ut til at en god kalveproduksjon er 
avhengig aven rimelig god vinter før 
kalvingen. Den første levemåned er 
også svært vanskelig. Kalvene blir 
født med en kroppsvekt på bare 3-4 
kg og en tynn, dårlig pels. Regnvær og 
vind kan sannsynligvis ta livet av den 
nyfødte kalven i løpet av et par dager. 
Utover høsten vokser imidlertid kal
ven til en vekt omkring 20 kg og utvik
ler en tykk tett pels. Svalbardreinens 
pels er kanskje dyrerikets beste isola
sjonsmateriale mot tørr kulde. Forsva
ret mot den første vinterkulden er om
trent like bra for kalvene som for de 
voksne dyrene, og overlevingen beror 
på vinterbeitet. 

Det er ikke noen spesielle tegn som 
tyder på at kalveproduksjonen redu
seres av stress i forbindelse med at dy
rene blir gående for tett. Ordinære 
sult- og varmebalansemekanismer 
spiller imidlertid en viktig rolle. D et 
må antas at vær og vind vil gi seg 
større og større utslag i dødeligheten 
etterhvert som bestanden vokser mot 
beitenes maksimale bæreevne. Syk

dommer vil også spille en rolle i tillegg 
til ernæringssituasjonen og være sær
lig avhengig av antall dyr. Smittefaren 
øker naturligvis etterhvert som antal
let dyr i et gitt område øker, og under
søkelser som er i gang, har allerede 
påvist en betydelig mengde parasitter 
i Svalbardreinen. Parasittproblemet 
på Svalbard er likevel langtfra så vik
tig som i tamreindriften i Finnmark. 

Svalbardrein og 
snøscootere 
Forstyrrelser av rein p.g.a. snøscoot
terkjøring og andre menneskelige ak
tiviteter ser ikke ut til å utgjøre noen 
spesiell fare. Dyrene er rolige og løper 
unna først på kort avstand, og de læ
rer fort å overse scooterne. Det er 
imidlertid store individuelle forskjel
ler i reaksjonene på menneskelige ak
tiviteter, og reinen har lett for å bli 
urolig når det blåser og er dårlig sikt. 
Da kan en forstyrrelse i et li te område 
hurtig spre seg, slik at man ser et skred 
av dyr som løper ut langt unna den 
opprinnelige forstyrre lsen. 

Forsøk med øremerking antyder et 
årlig trekk av reinsdyr gjennom Lon-

Satelittbilde 
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ler som bare tillater kortsiktige enkelt
prosjekter så nært tilknyttet laborato
riet som mulig. 

De biologiske problemene krever 
imidlertid langsiktige undersøkelser. 
Undersøkelsene må legges opp slik at 
det samtidig drives rutinemessige vilt
stelltekniske registreringer og betyde
lige forsøk med reguleringer av vilt
flokkene ved siden av grunnleggende 
undersøkelser i laboratoriet. 

På Svalbard er reinundersøkelsene 
såvidt hevet over det viltstelltekniske 
nivå. Tellingene og aldersanalysene er 
imidlertid konsentert til et område 
nær Longyearbyen, og det er derfor 
blitt anledning til å drive litt mer vide
regående studier som angår dyrenes 
energiomsetning. 

Mange viktige registreringer og 
grunnleggende undersøkelser makter 
man likevel ikke å bearbeide. Dette 
gjelder såvel forhold som angår virk
ningen aven økning i tur - isme og 
trafikk mellom Longyearbyen og 
Svea, som grunnleggende fysiologiske 
studier av både planter og dyr. 

På grunn av den enkle biologiske 
sammensetningen på Svalbard kan 
det med små midler fremskaffes en 
mye bedre forståelse av samspillet 
mellom plantevekst og hovdyr enn vi 
har i dag. En slik kunnskapsforbed
ring ville hjelpe til i vurderinger av 
både jaktspørsmål og stabilitet i natur
lige systemer. 

Rammen for reinsdyrundersøkel
sene som de drives i dag, gir neppe 
rom for en slik betydelig kunnskaps
forbedring. Dette skyldes ikke spesielt 
de bevilgende myndigheter eller pro
sjektets ledelse, men er mer et resultat 
av alminnelige menneskelige svakhe
ter : Vi mangler viljen til å kanalisere 
en rimelig del av våre investeringer 
inn i arbeidet med å klarlegge vår rolle 
i samspillet med naturen. 

På Svalbard brukes millioner for å 
holde spillet mellom menneskene gå
ende. Samtidig skyves utforskningen 
av øygruppens fascinerende biologi 
tilbake, og det glemmes at Svalbards 
biologiske systemer allerede i 1920 
årene ble vurdert i grunnleggende stu
dier av næringskjeder: Begrepet næ
ringskjede fører oss øyeblikkelig til
bake til problemene med oppsamling 
av miljøgifter i de høyere dyr- og men
nesket inkludert. 

gyearbyen, hvor man ofte ser reinen 
beite helt inntil veikanten og mellom 
husene. 

Matematiske modeller 
Samtidig med fremgangen i feltarbei
det utnyttes gamle veletablerte mate
matiske modeller for å analysere be
standsdynamikken. I tillegg utvikles 
nye modeller for å få en mer realistisk 
etterligning i regnemaskinen av det 
som foregår i naturen. Uttrykket ma
tematisk modell virker for mange gan
ske skremmende, selv om slike model
ler ofte er enkle sammenstillinger av 
resultatene fra det praktiske feltarbei
det. Fordelen med bruken av matema
tiske modeller er at de tvinger frem en 
klar organisering av størrelsene som 
undersøkes, og hjelper til å bestemme 
nøyaktigheten som må til for at under
søkelsene skal være av verdi i den 
store sammenhengen. 

Modellene som er alminnelig brukt 
i dag, har imidlertid en svært begren
set forutsigelseskraft, blant annet fordi 
det eksperimentelle grunnlaget er for 
svakt. 

Den praktiske nytten aven modell 
kan lett forstås ved å se litt på hvordan 
ei reinsimle bidrar til flokkens stør
relse. Hvis simla begynner å kalve når 
den er tre år og gir en kalv pr. år til den 
dør 14 år gammel, bidrar den med 12 
nye dyr til flokken. Hvis simla derimot 
begynner å kalve som toåring og lever 
et fruktbart liv til den er 15, vil den 
bidra med 14 nye dyr. Det er selvføl
gelig ikke bare snakk om ei simle, men 
kanskje 3000 simler som bidrar på 
samme måte. Spørsmålet om et års 
fremskyvning av kjønnsmodningen 
eller et års økning av livslengde kan 
derfor angå 36000 eller 42000 dyr 
som det skal holdes regnskap med. 
Slike enkle utregninger programmeres 
ledd for ledd inn i regnemaskinen, slik 
at alt blir gjort automatisk og i riktig 
rekkefølge. 

Noen av de viktigste forholdene 
man må holde øye med for å kunne 
forklare vekst eller nedgang i rei ns
dyrbestanden, er følgende : 

Regnestykkene er stort sett enkle mul
tiplikasjoner og addisjoner. Modeller 
som går ut på å holde regnskap med 
antall dyr i en flokk kalles popula
sjonsdynamiske modeller. En annen 
hovedtype modeller gir oversikter 
over energistrømmer eller mengder av 
organiske materiale som utveksles 
mellom de forskjellige organismene i 
et system. For eksempel : Hvor mange 
kg planter brukes av reinsdyrene, og 
hvor mye brukes av insektene hvert år 
på Svalbard? 

Felles for modellene som brukes i 
dag, er at de er svake når det gjelder å 
forutsi utviklingen. Svakheten skyldes 
som nevnt tidligere, særlig mangelen 
på eksperimentelle dvs. praktiske opp
lysninger. Det er for eksempel ønske
lig å få direkte praktisk erfaring for 
hvor mye regn og vind de nyfødte kal
vene tåler. Eller kjennskap til hvor tid
lig simlene blir kjønnsmodne når de 
lever under best mulige ernærings
messige og helsemessige forhold. 

Til tross for kritikk og svakheter er 
bruken av matematiske modeller både 
ønskelig og kanskje en forutsetning 
for videre fremgang i forsøkene på å 
forstå og forvalte biologiske systemer. 

Forvaltning og forskning 
Det er interessant å betrakte Svalbard
reinen i sammenheng med publikums 
interesser, offentlig forvaltning, vilt
stellforskning og grunnleggende 
forskning: De bevilgende myndighe
ter avsetter på grunn av «folkets» in
teresse midler direkte til utforskning 
av ville dyr. Denne forskningen må 
imidlertid være av øyeblikkelig prak
tisk betydning for forvaltningen av 
\ iltet og får derfor preg av anvendt 
viltstell uten den nødvendige videreut
vikling av metoder og teori. 

Det ser ut til at jo nærmere viltstell
forskningen er lagt til det sentrale 
statsapparat, jo mer er den preget av 
konsulentoppdrag og anvendelse av 
konvensjonelle metoder i felt. Samti
dig sitter forskere på universitetsnivå i 
et produksjonspress og med små mid-

Overleving Alder for Kalveproduksjons Overleving 
av nyfødte kjønns evne av voksne 
dyr modning dyr 
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AV ELIZABETH SIVERT NIELSEN 


Våren 1992 oppdaget man at det lot 
seg gjøre å løsrive solnedgangene fra 
deres tradisjonelle kontekst, med den 
følge at nedgangene kom inn på det 
norske marked og ble et politisk pro
blem. 

Arbeiderpartiregjeringen som satt 
ved makten den gang, nedsatte en 
hurtigarbeidende komite for å få sa
ken utredet. Denne avga innstilling al
lerede høsten samme år, kort deretter 
ble .det vedtatt: Samtlige S.N.G. i 
Norge 1993 ble inndratt av myndighe
tene, og det ble slått opp kunngjørin
ger på alle gatehjørner at interesserte 
organisasjoner o.l. kunne søke om til
deling. Bruk rødt skjema. Søknadsfrist 
l. febr. 

Da de første søknadene var ferdig
behandlet, og solnedgangene skulle 
gjenfordeles, viste det seg imidlertid at 
a) 20% (73 stk.) var forsvunnet (svinn) 
og b) lagringsstedet var uheldig valgt -.: 
man mumlet om en støvete arkivkjel
ler - så de resterende 80% (293 stk.) 
var falmet til det nesten ugjenkjenne
lige (verdisenking). Særlig var det gått 
utover vårnedgangenes ømfindtlige 
farver. 

Tapet av 365 solnedganger gikk 
hardere inn på folk enn man hadde 
ventet. Stortinget vedtok mistillitsvo
tum, og i november 1993 fikk vi en ren 
Høyre-regjering. Solnedgangene kom 
på det frie marked. 

De neste fire år utviklet situasjonen 
seg som følger: Den første tiden var 
S.N.G. å få kjøpt for dyre summer hos 

ledende kunsthandlere. Men snart 
fant man frem til metoder for masse
produksjon. Ved utgangen av 1998 
kunne man i en vanlig norsk dagligva
reforretning kjøpe S.N.G. i 15 for
skjellige kvaliteter (halvmatt, tørr, 
ekstra-fine, o.s.v.), på video, tube eller 
freeze-dry, samt med eller uten inn
stillbar hastighet. 

I 1999 fikk vi en koalisjonsregjering 
NKP/SV. Under valgkampen var 
disse partienes holdning til solnedgan
ger uklar, stort sett begrenset til sla
gord som «Sola for folket» og «SNG 
for proletarer i alle land». Men etter 
valgseieren stilte NKP som betingelse 
for koalisjon at 365 solskiver skulle 
brennemerkes med sigd og hammer, 
hvilket også skjedde alt 14 dager etter 
valget. Dernest ble samtlige S.N.G. 
montert på lerret, limsprøytet for å 
stoppe bevegelse og satt opp i de nye 
«folketingshallene» som nå ble bygget 
over alt i landet. På lerretene stod med 
sort skrift: «Som den røde sola bren
ner, slik skal kampen mot kapitalis
men alltid brenne». Alle reproduksjo
ner fra tiden 1994-98 ble inndratt og 
videre produksjon forbudt. 

Året 2000 var et kriseår i norsk po
litisk liv. Anerkist- og ekstremistgrup
per stod sterkt, rrien oppslutningen 
om de tradisjonelle partier var mini
mal. Den viktigste årsaken var politi
kernes manglende evne til å hanskes 
med S.N.G. 
En formiddag i mai ble det holdt møte 
på Stortinget : «Hva skal vi gjøre med 
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solnedgangene?» Diskusjonen bølget 
frem og tilbake, misforståelser ble 
oppklart, og nye misforståelser kom 
til. Klokken 24.00 ble møtet hevet uten 
at den minste enighet var oppnådd. 
Folk reiste seg fra sine plasser, en tok 
i dørklinken, ville ut og hjem. Døren 
var låst-

Skrik og hyl. Låsedirk og samlet 
kroppsvekt var like nytteløst. Så 
bøyde man seg for det uunngåelige, 
inntok igjen sine plasser . og fortsatte 
diskusjonen. De mest utrolige argu
menter ble fremkastet. Usaklig ble 
fulgt av usakligere, og ved den ene en
den av bordet pågikk en intens debatt 
om møtelederens intellektuelle kapa
sitet. Klokken fem om morgenen sen
ket det seg taushet over bordet. Ingen 
hadde mer å si ... 

Da smetter Eos inn i rommet, lys og 
vakker. Sky ser hun seg omkring - de 
innbitte ansikter, de tykke protokoller. 
Hva har du her å gjøre? Hun berører 
prøvende et tomt vannglass - det 
funkler som gull! Gudinnen smiler, og 
i ett nu er hun i den andre enden av 
rommet. På gulvet hvor hun har trådt, 
ligger et gyllent vindu. Eos ser det og 
ler, og straks ligger rommet badet i 
morgenlys. Hun rører ved vannglasset 
enda en gang - så er hun borte. 

Neste dag ble alle solnedgangene 
satt på plass igjen, og om kvelden gikk 
solen ned i et vell av farve og lys som 
ikke en gang den «ekstra-fine» typen 
kunne ha målt seg med. Siden den da
gen går solen ned i vest og bare der. 
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AV KAI CURRY-LINDAHL 

VALAR OCH VETENSKAP 

I Carl Jakob Rørviks kommentarer i 
Norsk Natur, nr. 31 1979 till min kn
tik av den InternationelIa Valfångst
kommissionen (IWC) i NN, nr. 4, 
1978, gor han bl a gallande att mina 
påståenden ar odokumenterade och 
ger uttryck for ett isolerat synsatt, som 
inte delas av andre vetenskapsman. 
Givetvis kan inte referenser och en ut
forlig teknisk redovisning beledsaga 
ett innlagg i en popular tidskrift. Mina 
kritiska åsikter om IWC och dess 
handhavande av val ar delas av många 
vetenskapsman och aktiva valforskare 
(vilket Rørvik sakerligen ar medveten 
om), så inte står jag isolerad, vilket f o 
ofte har framgått klart redan i IWC:s 
Vetenskapliga Komitte, trots att Rør
vik antyder att dess vetenskapsman 
skulle vara eniga. Rørvik avfardar de 
internationelIa naturvårdsorganisatio
nerna - alltså UNEP, UNESCO, 
IUCN, WWF mfl - som mindre im
ponerande, men deras uppfattning av 
valarna ar ju grundad på ledande ve
tenskapsmans bedomning. Flera av 
dem sitter f o med i IWC:s Vetenskap
liga Kommitte ! De har under åratal 
antingen individuelIt eller genom sina 
organisationer framfOrt samma syns
punkter på IWC som jag. 

I det fOljande kan jag av utrymmes
skal endast ta upp några få av de frå
gor Rørvik beror. Då han sager att 
flera valarter inte overbeskattas, så 
tycks han jamfOra med stamstorleken 
året innan utan att ta hansyn till att 
populationerna under åratal dessfo
rinnan varit nedpressade till ett mini
mum och att många av dem alltjamt 
minskar. Enbart under de senaste tio 
.åren har ju den ena bardvalarten efter 

.~ ID 
"coCll E C

.!!lE > 
Cll Cll Qc_ 

<flCU 
QCll <fl 

2E Cll -<fl 
"co 

U 
CQ.~ ::J 

c~ -eCll'+ o-==Q5 LL 

c= 
Cll Cll .. E·· 
.- '-, 

den andra reducerats till en så kritiskt 
låg nivå att det inte langre lonar sig att 
fånga dem (jamfor FAO 1978). 

Rørviks uppgifter om blå valen ar 
missvisande. Sålunda har den inte 
«vaert totalfredet siden 1965». Forst 
1968 upphorde jakten på blå val från 
landbaserade stationer. Det berakna
des 1971 att blåvalbeståndet uppgick 
till ca 1000 djur. De 10000 blåvalarna 
Rørvik tal ar om som nuvarande stam 
enbart i Sodra Ishavet, åsyftar antagli
gen den siffra japanerna kastade fram 
1972 fOr att motverka rekommenda
tionen av FN:s Miljovårdskonferens 
samma år som fOrbud mot all val
fångst under en 10-årsperiod. Veterli
gen har inga andra an de japanska ve
tenskapsmannen vågat uppskatta blå
valpopulationen, och att den skulle ha 
okat med 9000 exemplar på ett år ar ju 
befangt och vittnar snarast om japa
nernas ogenerade metoder. 

«Finnhvalbestandene er totalfre
det», skriver Rørvik men redovisar i 
samma andetag en rad undantag i At
lanten. Senast 1979 beslOt IWC om 
fortsatt fångst med hOjd kvot under 
sex år framåt på denna art i Nordat
lanten, ett typiskt exempel på ett ove
tenskapligt och ur naturvårdssyns
punkt ansvarslost beslut. 

Vad betraffar vikvalen, på vilken 
fångsten nu koncentreras efter att ha i 
det narmaste utrotat de ovnga storre 
bardvalarterna, så visar reducerings
takten ungefar samma brant nedåtgå
ende kurva som tidligare fOr de andra 
arterna och skaIen ar i samtliga fall 
den hårda exploateringen. Mot den 
Vetenskapliga Kommittens råd och 
varningar beslOt IWC en kraftig hoj
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ning av kvoten for 1979-1980 till 
12066 vikvalar, trots att arten borde 
fridlysas for att in om nmlig tid kunna 
oka till optimal och skattningsbar 
nivå. IWC har sålunda ingenting lart 
av alla tidligare misstag. Jag har f a 
svårt att fOlja Rørviks sifferresone
mang om vikvalen. han skriver att 
kvoten fOr Nordatlanten 1978-1979 
var 1790 djur, men IWC beslot fak
tiskt om 2552, en kvot som hojdes fOr 
1979-1980. 

Tvartemot Rørvik anser jag och 
många andre att IWC:s kvoteringar 
inte ar satte «på et rimelig nivå' och 
alis icke att det ar «en stor grad av 
sikkerhet mot overbeskatning». Revi
deringen av kvoterna «på basis av fo
religgende forskningsresultater», som 
Rørvik skriver, ar ju i flertalet fall 
omojlig, eftersom sådana resultat an
tingen helt saknas eller ar de presente
rade data så osakra och subjektiva att 
de ofta består av gissningar utan fak
tauånderlag. Detta enligt min mening 
skandalosa fOrhållande i den Veten
skapliga Kommitten har faktiskt ka
rakteriserat dess arbete och i hog grad 
ventilerats i desse diskussioner Det 
fOranIedde exempelvis att dr. Sidney 
J. Holt (FAO) och jag som UN EP:s 
( = FN:s Miljostyrelse)representant
vi var tillika «vetenskapliga rådgi
vare» till kommitten - i en skriftlig 
protest till IWC uttryckte ett kraftigt 
avståndstagande från kommittens ar
betssatt att utan biologiskt faktaunder
slag rekommendera kvoter. Det gallde 
sarskilt for berakningen av sejvalens 
och vikvalens populationer. Denna 
åsikt delas f o av ett mångtal veten
skapsman och vetenskapliga institu
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tioner. Det framkom mycket klart vid 
den mobilisering av specialister på 
marina daggdjur som efter ett mångå
rigt utredningsarbete kulminerade 
1976 i Bergen vid FAO:s och UNEP:s 
Scientific Consultation on Marine 
Mammals and their Environment 
med ca 300 deltagare inkl. Rørvik. 

'.. IWC :s berakningar av vaIstam
marna grundar sig på ett mycket kriti
serat och av många forskare overgivet 
system (MSY, Maximum sustainable 
yield), som inte tar hansyn till berorda 
arters populationsdynamik, varfOr de 
statistiska metoderna slår feI. 

Rørviks konklusion att IWC «ar
beider for en fornuftig beskatning av 
hvalbestandene» motsages av verklig
heten sjalv: under IWC:s verksamhet 
har den ena valarten efter den andra 
forts till utrotningens brant genom att 
några få lander hiinsynslost exploate
rar en global naturtillgång, som bor 
tiIIhora all varldens nationer. _ 

I rattvisans namn bor det dock sa
gas att vid IWC:s senaste årssam
mantrade i juli 1979 blev det antligen 
några ur naturvårdssynspunkt kloka 
beslut : l. Hela Indiska Oceanen norr 
om 55 

0 

sydlig bredd avsattes som re
servat for valar med undantag for vik
valen. 2. All valfångst utom av vikva
len forbjods från flytande kokerier. 
Men flertalet beslut var fortfarande 
negativa. Man undvek att behandla 
den olagliga och oreglerade valfång
sten av under skiftande flagg seglande 
piratflottor, som finansieras av Japan, 
dar fångsterna hamnar. Det bet yder 
att Japan årligen kringgår de bestam
meiser landet accepterat inom IWC. 

Det torde ha framgått av denna ar
tikel att vikvalen nu kommer att utsat
tas fOr ett intensifierat bombardemang 
avalltjamt opererande valflottor. Det 
torde inte droja lange fOrran också 
den minsta av bardvalarna har deci
merats så hårt att det inte langre lonar 
sig att forsoka fånga den. Då kanske 
den proklameras som fridlyst av IWC. 

Tiden ar nu mycket knapp fOr att 
med långsiktiga kraftåtgarder radda 
de tidigare så produktiva valbestån
den. Valfångstkonventionens och 
-kommissionens arbetsregler och 
grundsyn måste snarast revideras, så 
att inte några få landers profitinteres
sen ensidigt gynnas till priset av artut
rotningar. ~ 

Norges 
Naturvernforbunds 
representantskapsmøte 
1979 

Norges Naturvernforbunds representantskapsmøte 1979 ble holdt i Alta i da
gene 8.-9. juni. Det ble vedtatt uttalelser til Regjeringen om handlingsprogram 
for energiøkonomisering, Sovjets planer om oljevirksomhet i Barentshavet, og 
sjøfugldød som følge av regelmessige oljeutslipp - og til Stortinget om petro
leumsundersøkelser nord for 62. breddegrad og vern og forvaltning av Antark
tis. Som nye styremedlemmer ble valgt Kåre Tannvik, Finnmark, og Per Olav 
Tveita, Rogaland. 

Forvaltningen av Finnmarksvidda 
Forvaltningen av Finnmarksvidda var 
valgt som hovedtema for årets repre
sentantskapsmøte, bl.a. på bakgrunn 
av at «Ressursutvalet for Finnmarks
vidda», med prof. Olav Gjærevoll 
som formann, hadde lagt fram sin 
innstilling om den fremtidige bruk av 
Vidda, og fordi forvaltningen av 
Finnmarksviddas ressurser hadde 
opptatt organisasjonen gjennom lang 
tid. Endelig hadde Stortingets vedtak 
om utbygging av Altaelva aktualisert 
en debatt om forvaltningen av vann
ressursene på Vidda. 

Olav Gjærevoll redegjorde først for 
bakgrunnen for Utvalgets arbeid. I en 
tilleggsmelding til Nord-Norgespla
nen (St.meld. nr. 33 for 1973174) ble 
det uttrykt ønske om å få utarbeidet en 
samlet plan for vern og bruk av natur
rerssursene i de samiske områder. 
Dette ønsket ble fulgt opp i St.meld. 
nr. 13 for 1974175 (Om en aksjons

plan for de sentrale samiske boset
tingsområder) der det ble sagt at Mil
jøverndepartementet vi lle ta initiativ 
til å få opprettet et rådgivende ressurs
utvalg fo r Finnmarksvidda og tilgren
sende områder. Utvalget ble oppnevnt 
30. mai 1975, og la fram sin innsti lling 
i juni 1978. Utvalget hadde 19 med
lemmer - hvorav 7 hadde tilknytning 
til den samiske befolkning. 

Gjærevoll mente at en slik utred
ning forutsatte et omfattende bak
grunnsmateriale - og det var mange 
«hull» som måtte fylles. Videre var det 
nødvendig å legge seg på et «rimelig» 
ambisjonsnivå - bl.a. med forholdsvis 
grove oversikter. 

Gjærevoll frem holdt at den delen 
av innstillingen som inneholder over
sikt over naturforhold, ressurser, kul
turhistorie og bruken av Vidda gjen
nom tidene, lå på et høyt nivå. Han 
kom også innledningsvis inn på visse 
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Om vekst som har gått vill 
Formannens tale til representantskapet 

Myndighetene har nå hovedansva ferd mente han. I dag står kloden, 
ret for hva som skjer i Alta, og de livet og menneskeheten overfor to 
har ennå muligheten til å handle altoverskyggende farer og trusler. 
klokere enn de har gjort. Det er Den ene er atomvåpnene, det an
ennå ikke forsent å snu i Alta-saken dre er utplyndringen og utarmin
- og det er nødvendig å snu - uten gen av klodens produktive områ
hensyn til enkelte teknokraters der med en galopperende ødeleg
prestisje. Myndighetene kan ikke gelse av dyre- og plantelivet. 
leve lenge i destruktiv krig med Den internasjonale naturvern
miljø og befolkning på et så sen union - IUCN - har ropt et varsko 
tralt saksområde, sa formannen i til alle verdens land. Innen århun
Norges Naturvernforbund i sin åp dreskiftet regner man med at tuse
ningstale på forbundets represen ner, ja, titusener av plante- og dy
tantskapsmøte i Alta. rearter vil forsvinne og bli utryddet 

Naturvernforbundet hadde hå som følge av menneskenes virk
pet at det sterke engasjementet i sa somhet. IUCN har derfor utarbei
ken skulle gitt Storting og Regje det en verdens naturvernstrategi, sa 
ring forståelse for hvilke verdier Engan, som en overordnet økolo
som sto på spill. Regjering og fler  gisk målsetting. Forbundet arbei
tallet i Stortinget valgte å trampe der på livets side i en tid da livet 
disse verdier under fot. KOnse trues fra mange kanter. Når Natur
sjonsbehandlingen av Altavassdra vernforbundet bekjemper NVE's 
get kan stå som et eksempel på hva prognosemakeri er det ikke først og 
som hender i dagens industrisam fremst for å vise at prognosene er 
funn, sa Engan, der industrilan gale, men fordi vi ønsker at våre 
dene bit for bit ødelegger kloden. resterende vassdrag skal fortsette å 
Produktive områder forarmes og renne i livets tjeneste. Når forbun
utplyndres på en rekke forskjellige det ikke ønsker oljevirksomhet i 
måter, og det som skjer med luften, nord er dette fordi risikoen for livet 
vannet, havet, tropens regnskoger, i havet er for høy. Når vi arbeider 
U-land og I-land har en fellesnev mot IEA - det internasjonale ener
ner, understreket Engan, «vekst» gibyrå - så er det fordi vi klart har 
som har gått vill. Konsesjonsbe sett at IEA og deres håndlangere i 
handlingen av Altavassdraget er et Norge vil drive oss inn i et høytek
slående eksempel på hvordan hast nologisk samfunn, som ikke vil ta 
verk, manipulasjon og maktmis hensyn til økologiske og overord
bruk er i ferd med å bli vanlige inn nede forhold, fremholdt Engan. 
slag i forvaltningssaker av denne Naturvernforbundets formann 
art. Noe annet kan man heller ikke var ikke forundret over vekst
vente av et gryende høyteknologi partienes ensidige politiske linje, 
og energisamfunn, sa han. men han undret seg over at disse 

Forbundets arbeid med vern av partier hadde penger og materielle 
vassdrag er bare en del av natur verdier som eneste ballast på fer
vernarbeidet fortsatte Hans Engan, den inn i fremtiden. Til og med be
som pekte på at naturvernproble grepet naturverner ble på disse 
mene idag er så store at folk flest landsmøtene fremhevet som en ne
velger å skyve dem fra seg i ren re gativ faktor, sa Engan. 
signasjon. Dette er en livsfarlig ad 
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prinsipielle forskjeller når det gjelder 
å drive planlegging. Inntil nylig, sa 
han, var det et «offensivt ressursfor
brukende syn» som ble lagt til grunn i 
planleggingsarbeidet. I dag derimot er 
det Naturvernlovens formålsparagraf 
som danner utgangspunktet. 

Ressursutvalget mandat 
«Utvalget skal utarbeide et forslag om 
bruken av naturressursene på Finn
marksvidda og fremme forslag om 
gjennomføringstiltak. Utvalget skal 
herunder bl.a.: 
- gi en oversikt over naturressursene 

på Finnmarksvidda og utnyttelsen 
av disse fram til i dag 

- klargjøre og vurdere de lokale-, di
strikts- og nasjonale interesser som 
knytter seg til bruken av Finn
marksvidda i tiden framover, her
under redegjøre for virkninger på 
bosetting, næringsutvikling, øko
nomi, kulturelle og sosiale forhold 

- vurdere planer om større utbyg
gingstiltak eller inngrep i naturen 
og betydningen av å bevare store 
sammenhengende naturområder 
for å opprettholde lokalbefolknin
gens livsmønster og samekulturen 

- utarbeide et forslag, eventuelt i flere 
alternativ, for den framtidige dispo
nering av ressursene og bruken el
lers av Finnmarksvidda 

- spesielt legge fram forslag om et ef
fektivt oppsyn med bruken av 
vidda og tiltak mot uheldige virk
ninger av den økende turisttrafikk, 
særlig den fri camping 
Utvalget skal kunne gi uttalelser om 

enkeltsaker mens utredningsarbeidet 
pågår. 

I den grad det anses nødvendig, 
skal utvalget ha kontakt med et even
tuelt felles nordisk arbeide for å verne 
om miljøet i de samiske kjerneområ
der.» 

Da arbeidet tok til, var det nødven
dig å utforme en prinsipielle målset
ting for bruken av området som lede
snor for arbeidet. 

Denne målsettingen var: 
l. 	Finnmarksviddas karakter skal be

vares. Denne karakter preges av 
dens natur og kultur. 

2. 	 Finnmarksvidda bør brukes som 
ressurs for primærnæringene (rein
drift og jordbruk) slik at den sa
miske kultur og det lokale miljø får 
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utvikle seg naturlig. Det må også 
tas sikte på å utvikle andre nærin
ger slik at disse på best mulig måte 
kan tilpasses den tradisjonelle ut
nytting av de naturgitte ressurser. 

3. 	 Mangfoldet i naturen på Finn
marksvidda skal sikres. 

4. 	 Finnmarksvidda bør tjene som re
kreasjonsområde for almenheten. • 

5. 	 Finnmarksvidda må gis en lokal 
forvaltning som sikrer målsettin
gen.» 

A v konkrete forslag Utvalget kom
mer med i sine hovedkonklusjoner, 
kan bl.a. nevnes : 
- Utvidelse av Øvre Anarjokka na

sjonalpark mot nord-øst 
- Opprettelse av nasjonalpark i øvre 

Reisadalen under betegnelsen 
«Njaelaav'zi Nasjonalpark». 

- Utvidelse av Stabbursdalen nasjo
nalpark mot vest og nord. 
Utvalget foreslår dessuten oppret

telse av fem naturreservater, fire land
skapsvernområder (bl.a. Jesjav'ri) og 
to naturminner. Utvalget tilrår dess
uten at de administrativt opprettede 
skogreservater i området blir vernet 
etter naturvernlovens bestemmelser. 
De foreslåtte og eksisterende verne
områder er tilsammen ca. 3450 km2 el
ler ca. 12% av mandatområdet. 

For å sikre primærnæringene (jord
og skogbruk, reindrift, utmarksnæ
ring) og for å opprettholde bosettin
gen, mener Utvalget det er viktig å gi 
disse næringer og lokalbefolkningen 
visse særretter i konkurransen om res
sursene. «Reindriften må stå i sentrum 
når bruken av Finnmarksvidda skal 
fastlegges», heter det i innstillingen. 
Alle større inngrep og utbygginger i 
utmarka vil i forskjellig grad medføre 
ulemper for reindriften. Ellers mener 
Utvalget at jordbruksnæringen må gis 
utviklingsmuligheter, og der mulighe
ten ligger til rette for utnyttelkse av 
skogsvirke bør det skje. Ellers er en av 
konklusjonene at produktene fra pri
mærnæringene og utmarka bør vide
reforedles i området. 

For å opprettholde folketallet, me
ner Utvalget at det må tilføres nye ar
beidsplasser. Den industri som legges 
til området, bør være arbeidsintensiv 
og det må ytes tilskott til investering 
og starting av virksomhet utover det 
som idag ytes av offentlige organer. 

Utvalget ønsker en turistmessig ut
bygging etter et bestemt mønster: 
større bedrifter bør lokaliseres til 
større steder, mens det i bygdene bør 
stimuleres til bygging av mindre cam
pingsplasser og utleiehytter. Den mo
toriserte fjellturisme bør ledes til spe
sielle løyper, områder og vatn. 

Naturen i området er følsom for 
tekniske inngrep, og Utvalget mener 
at det må vises forsiktighet med slike 
inngrep. I denne forbindelse under
streker Utvalget at motorferdselloven 
må praktiseres strengt. Det er nødven
dig å samordne de enkelte kommune
nes bestemmelser. Det blir også hen
stilt til primærnæringenes utøvere å 
begrense sin motorferdsel til det 
strengt nødvendige. 

Når det gjelder utnyttelse av vass
dragene til kraftformål, har Utvalget 
denne konklusjonen: 

«Utvalget mener at utbygging av 
Kautokeino/ Altaelva etter minste 
alternativ vil medføre lite av skader 
og ulemper for reindriftsnæringen. 
Utvalgets flertall rår til at Navitelva 
i Kvænangen, vassdrag under plan
legging i Kvænangen (Badajåkka, 
Gærbetjåkka og Baddarjåkka), 
Storelva i Burfjord og Skaidivass
draget i Kvalsund og Porsanger 
ikke utbygges. 

Utvalget rår videre til at Tana
vassdraget med samlige sidevass
drag gis varig vern.» 

Om malmleting hevder Utvalget at 
«malmprospekteringer som utvik
ler seg til større kostbare undersø
kelser med inngrep i naturen, bør 
konsesjonsbehandles før arbeid set
tes i gang. 

Områder som foreslås vernet, bør 
innen fastsatte tidsfrister undersø
kes malmgeologisk.» 

Utnyttelsen av de større grus- og 
sandforekomstene på Vidda må regu
leres med hjemmel i den nye planleg
gingsloven. 

Utvalgets flertall har ingen spesielle 
innvendinger mot at indre riksvei mel
lom Kautokeino og Nordreisa blir 
fullført - såsant «det kan finnes en 
veitrase som ikke berører den fore
slåtte nasjonalpark i Øvre Reisadalen 
og ikke påfører naturen og reindrifts
næringen vesentlige ulemper og ska
der i området forøvrig». 
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Ellers mener Utvalgets flertall at an
leggsveier generelt bør være stengt for 
almen motorisert ferdsel. Om hytte
bygging heter det at dette ikke bør skje 
i områder der den kommer i konflikt 
med primærnæringene eller fører til 
skade på verdifulle naturområder eller 
viltbiotoper. Endelig hevder Utvalget 
at Forsvaret bør legge mest mulig av 
sin øvelsesaktivitet til de etablerte 
øvelsesfelt. Mandatområdet betraktes 
som et samisk kjerneområde med sær
egen livsform og kultur. Endring av 
næringslivet kan få uheldige følger 
dersom nye næringer ikke kan tilpas
ses de eksisterende næringer og mil
jøet i området. En sunn kulturell ut
vikling er avhengig av et variert og 
velutviklet næringsliv. Utvalget mener 
at de forslag som det fremmer, vil 
kunne bidra til en sunn sosial, kultu
rell og politisk utvikling i området. 

Når det gjelder forvaltningsorganer 
for Finnmarksvidda, foreslår Utvalget 
opprettet kommunale utmarksnemn
der. Flertallet foreslår dessuten at det 
opprettes et fylkesutmarksstyre og at 
nåværende Jordsalgskontor inngår i et 
fylkesutmarkskontor med en fylkesut
markssjef som leder. Utvalget foreslår 
også opprettet et utmarksoppsyn med 
politimyndighet. 

Gjærevoll presiserte at Utvalget 
hadde lagt stor vekt på primærnærin
gene, særlig reindriften. Reinbeite
arealene må vurderes på linje med 
dyrket jord ellers i landet, hevdet han, 
og han opplyste at hver kvadratkilo
meter beite gir livsgrunnlag for fem 
rein. 

Jordbruksressursene i Finnmark er 
små, men økt grasproduksjon er mu
lig. Idag er Finnmark selvforsynt med 
melk. Dette bør også være oppnåelig 
når det gjelder kjøtt. Primærnærin
gene har ikke plass for flere utøvere, 
og det må skaffes tilveie 400-500 ar
beidsplasser de nærmeste år for å 
holde sysselsettingen oppe, hevdet 
Gjærevoll. 

Etter spørsmålsrunden fulgte noen 
forberedte innlegg fra forskjellige in
teresseparter. Først ute var ordfører 
Harald A. Mjøen, Alta, som opplyste 
at kommunen var forholdsvis lite be
rørt av innstillingen. Han mente det 
var viktig å skape forståelse for hver
andres behov og ønsker og pekte på 
konflikteksempler som turisme, hytte
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bygging og motorisert ferdsel. Han var 
ellers enig i at det var nødvendig å 
skape arbeidsplasser som ikke hadde 
sin basis i primærnæringene. Mjøen 
pekte på at almenhetens bruk av 
Vidda hadde økt sterkt de senere år. 
Om innlandsfisket opplyste han at 
den årlige fi skeproduksjon var 700 
tonn - et tall som etter hans mening 
burde kunne forhøyes gjennom fiske
kultivering. Ordfører Mjøen hevdet el
lers at Vidda måtte gis en lokal fo r
valtning - kommunene (og fyl ket) 
måtte få en sterkere innflytelse. 

Ragnhild Sundby la frem landssty
rets ' foreløpige hovedsynspunkter. 
Hun mente Utvalget hadde utført et 
stort og verdifullt arbeid, og nevnte 
spesielt grunnlagsmaterialet i A-delen, 
som vi lle være til stor hjelp for alle 
som søkte kunnskaper om Vidda. 

Av spesielle merknader, trakk 
Sundby bl.a. frem flg. : - Mandatet var 
fo r upresist utfo rmet og grensen om 
mandatområdet syntes noe vilkårlig. 

- Den forhåndsavgitte utta lelsen 
om Alta-utbyggingen hadde forbauset 
NNV. Det måtte være umlliig å fo reta 
en forsvarlig avgjørelse på det tids
punkt, mente Sundby, og ga honnør 
til mindretallets standpunkt i dette 
spørsmålet. Hun hevdet at å avgi sepa
rat uttalelse om Alta-saken på det tids
punkt måtte karakteriseres som en pa
rodi i forhold til de intensjoner som 
var lagt til grunn for planarbeidet. 

- NNV var enig i fl ere av Utvalgets 
hovedkonklusjoner. Hun mente imid
lertid det var selvmotsigende med 
etablering av arbeidsplasser utenom 
primærnæringene. Utvalget hevder 
nemlig: «Skal folketallet kunne opp
rettholdes og dermed også kulturen og 
miljøet i området, må det skaffes nye 
arbeidsplasser som ikke har sin basis i 
primærnæringene.» Etter N NV's me
ning vil nye arbeidsplasser som ikke 
har sin basis i primærnæringene uve
gerlig føre til forandringer av kultur 
og miljø. Utvalgets utsagn innebærer 
således en selvmotsigelse som i noen 
grad tilslører et kjernespørsmål, særlig 
når det gjelder samekulturen, hevdet 
Sundby. 

NN V støtter forslagene om områ
devern. 

- Sundby mente det var behov for 
styrket oppsyn, spesielt i de vernede 
områdene. 

- N NV var enig i synet på utvikling 
av primærnæringene, men det burde 
settes grenser for graden av mekanise
ring. Hun var også enig i at lokalbe
folkningen fikk visse særretter. 

- Produktene fra primærnæringene 
må viderefored les innen området. 

- Sundby mente turismen måtte 
holdes under kontroll og var skeptisk 
til utviding av fotrutenettet. Om 
malmleting uttalte Sundby at konse
sjon for utvinning av uran ikke måtte 
gis. Malm leting burde forbys i områ
der som var foreslått vernet. Landssty
ret var også imot planene om indre 
riksvei . 

Håkon Henriksen fra utvalget for 
bevaring av A1ta-Kautokeinovassdra
get nevnte en rekke vassdrag i samiske 
områder som var blitt vedtatt utbygd 
uten forutgående helhetsvurdering. 
Han støttet Ressursutvalgets mindre
tall som ikke hadde funnet det for
svarlig å avgi uttalelse om utbyggings
planene på et så tidlig stadium i Utval
gets arbeid. Henriksen mente at an
leggsveien til Savtso ville berøre rein
driften i sterk grad. Han opplyste 
dessuten at det forel å p laner om vide
reutbygging av Alta ovenfor Savtso. 

Johan M . Sara fra Kautokeino 
reindriftsamers lag hevdet at alle inn
grep er til skade for reindri ften. I den 
situasjon man sto overfor, mente han 
at en utbygging av Alta etter siste al
ternativ, var det minste onde. Om tra
sevalg for anleggseien mente han det 
vi lle være uheldig hvis den ble lagt for 
langt fra elva. Sara mente ellers det 
burde være forbud mot motoriserte 
fremkomstmidler i tiden september-
november innen spesielle kalvings- og 
parringsområder. Ellers mente han at 
all trafikk innebærer tap av verdifulle 
beiteområder. Også Sara var imot 
bygging av indre riksvei. Reisadalen 
var et viktig beiteområde, et kjerne
område for reindriften. 

Gunnar Germeten. Miljøverndepar
tementet, mente utredningsformen 
som var valgt fo r Finnmarksvidda var 
hensiktsmessig og sammenlignet den 
med Hardangervidda-utredningen. 
H an mente forøvrig de to områdene 
var ganske like når det gjaldt forho l
det bruk/ vern. Germeten opplyste at 
det nå skulle innhentes uttalelse fra 
kommuner og fylker. Det vil deretter 
bli utarbeidet en stortingsmelding om 

saken. Germeten ga ellers uttrykk for 
at Reisavassdraget burde gis varig 
vern. 

Gjærevoll kommenterte innleggene 
og sa bl.a. at Alta-saken var til konse
sjonsbehandling på det tidspunkt Ut
valget ble nedsatt og at Utvalget ble 
bedt av Miljøverndepartementet om å 
uttale seg. 

Paneldebatt: 
I panelet: R. Sundby, H. Henriksen, 
H. Prestbakrno, G. Germeten, L. Dun
fjell (Norske samers riksforbund). 

Dunfjell opplyste at alle representanter 
fra de samiske organ isasjoner i Utval
get, og representantene fra Karasjok 
og Kautokeino, stemte imot utbygging 
av Al ta. Han mente det her ikke bare 
dreide seg om økonomi, men også om 
levesett og kultur. Dunfjell kom ellers 
inn på motorferdselsloven, som ble 
praktisert i strid med intensjonene. 
Om Alta-saken opplyste han at rein
driftssamene egentlig har gått imot en
hver form for regulering. Det var be
klagelig at de var blitt kjørt opp mot 
veggen og måtte velge det ene av to 
onder. 

S undby kom inn på luftforurens
ningene i Finnmark og mente det 
burde opprettes bedre kontakt mellom 
Norge og Sovjet om disse problemer. 
Hun utdypet ellers forbundets syn på 
malmleting og Forsvarets virksomhet 
(skytefelter, lavtflyging). 

Germeten rekapitulerte Alta-sakens 
lange gang og de forskjellige utbyg
gingsplaner og minnet om at det tross 
alt var sterkt reduserte planer som nå 
var vedtatt. Han mente at kraftover
skuddet var midlertidig og karakteri
serte avgjørelsen om Alta som et rime
lig kompromiss. 

Prestbakrno. sekretær for Ressursut
valget, refererte de opprinnelige pla
ner med regulering av Jesjav'ri som 
ville ha påført reindriftsnæringen 
store skader. Motstand fra Finland og 
primærnæringene bevirket at disse 
planene ble trukket ti lbake, hevdet 
han. 

Ordinær debatt 
Etter paneldeltakernes innlegg, ble det 
åpnet for innlegg for salen. For å få 
debatten mer oversiktlig, ble emnet 
inndelt i følgende deltemaer: 
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• • 
l. Forholdet vassdrag, veibygging, 

bergverksdrift/ næring, vern og fri
luftsliv 

Il. Forholdet verneområder/ pri
mærnæringer 

Ill. Forholdet friluftsliv, turisme, 
motorisert ferdsel/naturvern og næ
flng 

~ 	 IV. Forholdet militær aktivitet/ na
turvern, primærnæringer. 

V. Forvaltningsorganer 
~ 

Delterna I - forholdet vassdrag, 
veibygging, bergverksdrift/ næ
ring, vern, friluftsliv. 
Braanaas, VNV mente Utvaiget 
hadde sagt for lite om oppbygging av 
ressursene og primærnæringene. Her 
var det muligheter for utvikling, 
mente Braanaas. Man kan bygge opp 
arbeidsplasser ved å øke produksjo
nen. Ellers mente han at beitene var 
nedslitt og at det ikke var grunnlag for 
flere familier innen reindriften. 

Braanaas pekte også på mulighe
tene innen skogbruket og mente at 
man kan oppnå høyere produksjon 
ved bruk av andre treslag. Ellers pekte 
han på at altfor mye jord bare er over
flatedyrket. Fiskebestandene må kulti
veres, sa han. 

Berntsen, landsstyret kom inn på 
den sure nedbøren og pekte på misfor
holdet mellom alvoret i situasjone og 
hvor lite alvorlig dette forhold forelø
pig var tatt. Laver meget ømtålelig for 
slik påvirkning, presiserte Berntsen. 

Røv, St-NV påpekte at furuskogen 
var en av de mest produktive ressurser 
i Finnmark. Den måtte imidlertid be
traktes som en utpost og furuskogens 
egenart måtte bevares. Flatehogst er 
naturvandalisme i Finnmark, hevdet 
han, og nevnte at mange fuglearter er 
helt avhengige av eldre barskog. 

Bongo fra Folkeaksjonen mot ut
bygging av Alta-Kautokeinovassdra
get, mente mandatområdet hadde fått 
en kunstig avgrensing. Han påpekte 
ellers at Ressursutvalget manglet re
presentanter fra jordbruket og fri lufts
liv-/naturvernorganisasjonene. Han 
nevnte forøvrig at indre riksvei ikke 
måtte bygges og at anleggsveien langs 
Alta måtte stenges for almenn ferdsel. 

Rørtveit, landsstyret minnet om at 
2/3 av kraften fra Alta bli r sommer
kraft - noe vi har nok av fra før. 
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~ Julekort med motiver fra norsk vinternatur. Alle fotos tatt 

av fotografer tilsluttet Norske Naturfotografer: Fred Fri
berg, Ragnar Frislid, Pål Hermansen, Burny Iversen og 
Rolf Sørensen. 

K ortene er doble og selges i sett a9 stk. med konvolutter. 
~ PRIS KR. 38, - . 

Bugge, ØNV, mente at en vei trek
ker med seg en type turister som ska
per stor forsøpling. Man risikerer også 
ulovlig kjøring i terrenget. 

Høistad, ONV, var skuffet over 
Germetens utsagn om Alta-avgjørel
sen - hun ventet ikke å høre dette fra 
en representant for Miljøverndeparte
mentet og trakk den slutning at det på 
dette grunnlag måtte være lite betryg
gende å overlate noe til dette departe
mentet. 

Storvann, FiNV pekte på at fl ate
hogst (som man hadde hatt i Alta
dalen) førte til sterke avsky-reaksjoner 
fra folk. Han nevnte skogens betyd 
ni ng fo r lokalk limaet og sa at skog
traktene representerte marginalområ
der for en rekke p lanter og dyr. 

Haugerud, TrNV mente Utvalget 

ikke hadde gått langt i forslag om vern 
av samiske interesser - og at alle vass
drag i samiske områder måtte gis varig 
vern. 

Grindstad, Direktoratet for Statens 
skoger, minnet forsamlingen om at 
skogbruket også var en næring. 

Prestbakmo siterte hva Ressursut
valget hadde sagt om anleggsveien 
den burde ikke være åpen for almen 
ferdsel. Ellers mente han at all skog 
innen mandatområdet måtte betraktes 
som verneskog. 

Germeten ga uttrykk for at man ikke 
arbeidet i noe politisk vakuum i de
partementet, men hadde ansvaret for 
en samordnet ressursforvaltning. 

Sam tok for seg samenes bruks-rett 
på vidda og presenterte det tankekors 
at reindriftsnæringen etterlater seg 
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inen spor - derfor har man heller in
gen «bevis» for at man har brukt 
vidda. 

DeltemaII - forholdet verneom
råder/primærnæringene. 
Tannvik, FiNVangrep Statens skogers 
drift i Øvre Pasvik mens Berntsen 
mente det var få kontroverser mellom 
verneinteressene og primærnærin
gene. 

Johansen, naturvernkonsulent i 
Finnmark, mente Vidda fortsatt var 
dårlig undersøkt og at Ressursutval
gets innstilling måtte betraktes som en 
foreløpig verneplan. 

Haugerud, TrNV, mente Navitda
len var et særpreget område og foreslo 
at dalføret måtte få en eller annen ver
nestatus. Ellers mente han at K væ
nangsbotn landskapsvernområde var 
for snevert avgrenset - en utvidelse 
sørover var nødvendig. 

DeltemaIlI - forholdet frilufts
liv, turisme, motorisert ferdsel/ 
naturvern og næring 

Bugge, ØNV, advarte mot organi
serte snøscooterturer for turister og 
mente NNV burde gå inn for totalfor
bud mot kjøring med bil og traktor i 
terrenget. Han ønsket heller ingen 
flere merkede turistruter. 

Johansen opplyste at etter at den 
nye motorferdselsloven var trådt i 
kraft, opplevde man mer motorisert 
ferdsel enn tidligere. Kommunene 
hadde gitt langt friere tøyler enn de 
regler som tidligere var fastsatt av Sta
tens skoger. Antall scootere hadde økt 
sterkt i 1978. 

Germeten innrømmet at praktiserin
gen av loven skapte store problemer. 
Departementet arbeidet med et nytt 
rundskriv til kommunene. Man øn
sket en bedre styring og det ble arbei
det på et høyt politisk plan med saken. 

Deltema I V - forholdet militær 
aktivitet/ naturvern, primærnæ
ringer 
Grindstad opplyste at militæret har en 
slags sedvanerett for motorisert ferd
sel. Denne retten uthuler hensikten 
med motorferdselloven og vanskelig
gjør praktisering av loven overfor 
vanlige folk. 

Germeten repliserte at det var opp
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rettet et samarbeidsutvalg mellom 
Forsvarsdepartementet og Miljøvern
departementet og at det forhold 
Grindstad nevnte ville bli avklaret. 

Prestbakmo opplyste at lavtflyging 
kunne få store konsekvenser, Germe
ten at Forsvarsdepartementet har reg
ler for dette. 

Deltema V - om forvaltnings
organer for Vidda, 
Åsheim NIFF, var stemt for en ster
kere grad av lokalt selvstyre i Finn
mark selv om han innså svakheten ved 
det. I et utmarksstyre på fylkesnivå 
måtte ihvertfall alle deler av fylket 
være representert, hevdet han. 

Ut fra erfaringene med snøscooter
ferdselen ønsket Bugge, ØNV, og 
Sten vold, TrNV, minst mulig desen
tralisering av forvaltningsapparatet. 
Lokale kontaktutvalg måtte imidlertid 
etableres. 

Forbundets 
arbeidsprogram 
1979-80 
(Forkortet versjon - utførlig referat 
kan fås ved henvendelse til sekretaria
tet.) Representantskapet vedtok lands
styrets forslag til arbeidsprogram for 
1979/ 80. 

NVE tar sikte på å utarbeide en 
motmelding til den energimelding Re
gjeringen skal legge frem. Arbeidet 
med å utarbeide alternative prognoser 
over kraftforbruket må fortsatt priori
teres. Videre må NVE gjennom opp
lysningsvirksomhet og på annen måte 
arbeide for at energiøkonomiserings
tiltak blir prioritert. 

NNV tar videre sikte på å utgi en 
informasjonsbrosjyre om den kraftin
tensive industri. 

Vassdragssaker må fortsatt priorite
res meget høyt. I denne forbindelse er 
en vassdragsvernkampanje igangsatt 
(våren -79 - som vil vare frem til repr.
møtet 1980). «Energi, miljø og sam
funn» skal følges opp med et studie
hefte - og det må fortsatt legges vekt 
på opinionsdannende informasjon 
om energispørsmål. 

Forbundet tar sikte på å få ytterli

gere fortgang i arbeidet med dannelse 
av lokallag. 

I forbindelse med at organisasjonen 
utbygges, anser landsstyret det nød
vendig at forbundets «policy» på en 
delområder blir klarlagt tydeligere 
enn hittil - arbeidet med å formulere 
forbundets synspunkter innen for
skjellige saksfelt vil derfor bli intensi
vert. 

I tillegg til disse ovenfor nevnte ar
beidsoppgaver, vedtok representant
skapet at følgende temaer skulle tas 
inn i arbeidsprogrammet: 

- Nærmiljø og samferdselssaker 
- Norsk medvirkning til etablering 

av forurensende industri og forstyr
rende virksomhet i U-land. 

- Oljevirksomhet 
Følgende forslag ble oversendt 

landsstyret for nærmere vurdering : 
- Utredning aven alternativ sam

funnsutvikling, basert på prinsippene 
for likevektsøkonomi. 

- «Ettervern» i fredede områder 
(bl.a. problemer i tilknytning til bruk 
og forvaltning). 

Arsmelding, regnskap, bud
sjett og kontingent 
Årsmeldingen ble enstemmig god
kjent, likeså regnskapet. Under be
handlingen av budsjettet redegjorde 
formannen for landsstyrets beslutning 
om å gå til rettssak mot Staten. Han 
klargjorde de økonomiske forpliktel
ser dette ville innebære for organisa
sjonen og presiserte også i denne sam
menheng betydningen av økt med
lemstall. Budsjettet ble enstemmig 
vedtatt. 

Landsstyret hadde ikke foreslått 
endringer i kontingentsatsene - noe 
repr. skapet enstemmig sa seg enig i. 

Valg 
Som nytt landsstyremedlem etter Roy 
Carlsen ble Kåre Tannvik valgt. Jens 
Anton Andersen ble innvalgt for en 
ny periode mens Per Olav Tveita er
stattet Inger Lise Skarstein i Landssty
ret. 

Som personlig varamann for Tann
vik ble Nils O. Kaasen valgt, for 
Andersen, Bjørg Marit Andersen, og 
for Tveita Honoria Hamre. Som vara
mann for Tore Killingland, for den 
resterende del av hans periode, ble Pål 
Torvik Nilsen valgt. 
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Med dette slagordet skal 
«AKSJON ROVFUGL» 
nå intensiveres 
Til tross for at alle 
rovfulger og ugler er 
fredet etter norsk lov 
trues de fortsatt av 
- uvitenhet 
- miljøgifter 
- falkonerer 
- samlere 
og av stadige innhogg 
i våre naturområder. 

STØTT «AKSJON 
ROVFUGL» 
- kjøp merker! 

Nytt klebemerke (5 cm), 

sett li 5 stk. kr. 10,- . 

Nytt stoffmerke (8 cm) kr. 10,- . 

Bruk bestillingskupongen 

side 158. 


«Litteratur om natur» 

I 1972 utkom Bredo Berntsens 
«Litteratur om natur» - en anno
tert naturvernbibliografi . Siden 
den gangen har det vært en 
økende strøm av naturvernlitte
ratur, og nå foreligger et supple
ment for perioden 1972- 1977. 
Bredo Berntsen: «Litteratur om 
natur» - supplement 1972-1977. 
Format A5. 86 sider. 
Pris kr. 15,-. 
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«Ringen sluttes» 

MORTEN 
M. KRISTIANSEN 
har for vane å uttrykke seg 

«KORT OG GODT» 
og siste nytt er at han også 
uttrykker seg på prospekt
kort. På 9 forskjellige kort 
belyser han en del natur- og 
miljøvernproblemer, og du 
får kjøpt hele serie for kr. 
10,-. 

Ny publikasjon fra Norges Natur
vernforbund - med det viktigste du 
trenger å vite i debatten. 24 sider 
format 18 x 24 cm - P ris kr. 10,-. 
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De fem store 

- nå i tresnitt av Eivind Struksnes. 

Velg mellom bjørn, ulv, jerv, gaupe 

og oter - eller kjøp alle. 


Farge rustbrun på hvitt. 

Format ca. 20 x 25 cm. 

Pris pr. stk. kr. 35,- . 

Pris for hele serien 
5 stk. kr. 150,-. 
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Olje eller fisk? 
Ak sjonsplakat fra «Alternativ oljedebatt» . 
Tegnet av Rune J. Andersson. Firefargetrykk. 

Vassdragsvern ! 
Plakat «Vassdragsvern» tegnet i fire 
farger av MOlten M. Kristiansen. Et 
muntert uttrykk for vassdragenes mange 
funk sjoner i menneskets miljø med vass
dragsutbyggeren som lyseslukker. 
Format: 60 x 90 cm. - Pris kr. 30,- . 

Og glem 
ikke 

latur- ~ 
kalenderen 
1980-utgaven 
foreligger 
nå! Format 30 x 40 cm 

Pris kr. 38,

Format 50 x 50 cm. Pris kr. 15 ,-. 

BRUSHANE

LEIK pA 

VARMYRA 

Fargelitografi av 
Vivian Zahl Olsen 
Opplag: 250 eks. (nummererte 

og signerte) 

Format: 60 x 40 cm 

PRlS: kr . 300.-
Brushanen er en typisk våt

marksfugl. Den hekker over 

hele landet på våt gressmyr, 

særlig i fjelltrakter. Farger og 

mø nstre 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 la ngt syd som til K app

staden. 

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

Ny refleks ... 
med vaktsom ugle i brunt på gul bunn, har 
en diameter på 6.5 cm og koster kr. 20,
for et sett å 5 stk. 

... og den gode gamle 
«U nna meg»-refleksen i advarende rødt er 
fremdeles å få. Den måler 8,5 x 10,5 cm, 
koster kr. 18. - for et sett It 5 stk. 

MEDLEMSNALEN 

med Forbundets emblem i 

to utgaver - begge i for - . 

mat 9 x 9 mm. 

I forgylt sølv kr. 20, 

I nysølv kr. 10, 
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VEGGPRYD? 
Naturvernforbundets 
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,-. 

«Indianer
brevet» 

- høvding Seathls 
berømte henven
delse til den ameri
kanske presidenten 
- foreligger nå på 
et vakkert korres
pondansekort 
med akvarell av 
SISSEL 
GJERSUM 
Format A5 
Sett i 5 kort med 
konvolutter 
kr. 35, -. 

NASJONAL
PARKENE 

I denne prospektkortserien pre

senteres 9 av vå re nasjonalparker 

- (Øvre Divida l, Ånderda len, 

Rago, Børgefjell , Dovrefjell , Ron

dane, Femundsmarka , Gu tul ia og 

Olmtjernkampen) . Vanlig kort

fOimat. 

Kortene selges ikke enkeltvis. 

Pris pr. serie a 9 forskjellige kort 

kr. 12,-. 
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TIL 
NORGES NATURVERNFORBUND 
POSTBOKS 8268 HAMMERSBORG - OSLO 1 TLF. SALG: 
POSTG IRO 5094602 - BAN KG IRO 6001 .05.70835 331027 

Alle snakker om økologi 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. «NalUrka le ndere n 1980» it kr. 38, - tils. kr. 

... eks. <<lndianerbrevet >~ , sett å 5 ko rt m. ko n v. li kr. 35. lils: kr. 


... eks. Julekort. sell å 9 kort kr. 38, - lils. kr. 


... eks. «Energi. mi ljø og samfunn» a kr . 60.- tils. kr. 


.. eks. Plakat «Vassdragsvern» - av Morten M. Kristiansen å kr. 30.- tils. kr. 

0.0 eks. Bredo Berntsen: «Litteratur o m natur» - supplement it kr. ' 5. tils . kr. 

... eks. Bjørn, trcs nilt~. Struksnes il kr. 35 ,- lils . kr 

o •• eks. Ulv, tresnitt E. Struksnes it kr. 35,-	 tils. kr 

0.0 eks. Gaupe, tresnitt E. Struksnes fl kr. 35,-	 tils. kr. 

0.0 eks. Jerv, tresnitt E. St ruksnes å kr. 35,-	 tils. kr. 

0 '0 eks. Oter. tresnitt E. Struksnes it kr. 35,-	 til s. kr. 

o •• sett it 5 tresnitt (bjørn. ulv , jerv, gaupe og oter) it kr. 150,- ti ls. kr. 
o •• eks. StofTmcrkc «Aksjo n Rovfugl» å kr. 10,- tils . kr. 


". sett il 5 stk . klebcmcrker «Aksjon Rovfu gh) it kr. 10.- lils. kr. 


o •• eks. «Den korte sannhet ») ,; kr. 28,-	 t ils. kr. 

o •• eks. «Etler oss» å kr. 18,- lils. kr. 

.. . eks. «Bmshanc1eik» litografi av Vivian Zahl Olsen il kr. 300, tils. kr. 

... eks. plakat «Gaupe» (Eivind SIruksnes) å kr. 50,- til s. kr. 

Helge Solhcim: «Olje eller fi sb) il kr 24.-	 tils . kr. 

.. eks. plaka t «Olje eller fi sk» (Rune Andersson) fl kr. 15, tils. kr. 


. . . eks. Prospcktko rt se ri e «Kort og god t» 


(Mo rten M . Kri st iansen) it kr. 10,- tils. kr. 


.. eks. Prospekt kortserie « Tasjonalpa rker» it kr. 12, tils. kr. 


. . . eks. plaka t «Fjellba kkcstjerne» il kr. 20,- til s. kr. 


eks. plakat «Svalcstj crt» fl kr. 20, ti Is. kr . 


. . eks. plakat «Perleugle), å kr. 20, til s. kr . 


eks. plakat «Rådyrkalv» it kr. 20,- tils. kr . 


... eks. «Ingen kraftkri se i Norge» il kr. 10,- tils. kr. 


. . eks. U. Hafs ten ; «N,Hurvcrnets århundre» it kr. 14,- tils. kr. 

· eks. M . Scgnestam «D cn første na turbo ka» å kr. 10, tils. kr. 

eks . P. Sk og: «Økologi» il kr. 15,- tils. kr. 

· cks. ø. Dalland : «Finnmarksvidda for hvem?» å kr. 5, ti1s. kr. 

eks. Oddvar Skre: «Sur nedbøm fl kr. 13,- tils. kr . 


. . eks. Bredo Berntsen «Litteratur om natu r» å kr. 5,- tils. kr. 


· eks. Bredo Berntsen «Naturverncts historie i Norge» å kr. 65,· tils. kr. 


... eks. A.- l. Jensen «Hvem gjør hva i na tur- og miljøvernet» fl kr. 20,- lils. kr. 
... eks. <~Dci siste vassd raga» it kr. 15,- tils. kr . 

.. eks. Stoffmerke Norges Naturvernforbund a kr. 10,- til s. k r. 

... ek s. f.t 5 stk . sy-på· rcflcks «Un na meg») it kr. 18,- tils. kr. 

sett fl 5 stk . sy-på-reflcks «rund» fl kr. 20,- pr sett lils. kr . 

· se tt å 4 stk . klebemerket (stickers) «Du slette tid» it kr . 10,- pr. se tt til s. kr. 

... eks. mediernsnål i sølv å kr. 10, ti Is. kr. 

.. eks. medlemsnål i gull å kr. 20,- ti ls. 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 mot oppkrav, og må da betale oppkravsgebyr og 

porto i tillegg . 

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

riktig ekspedering er avhengig av at bestilleren har tydelig navn og adresse. 
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- men ikke alle vet hva det er. Denne publikasjonen 

gir klar beskjed . En lettlest og oversiktlig innføring i 

det fagområdet som er selve grunnlaget for naturvern

arbeidet. 

Perarvid Skoog: «Økologi». 40 s. Fonnat AS. Pris kr. 

15,-. 


For de nest minste 
har Naturvernforbundet utgitt «Den første natur
boka», en enkel innføring i økologi, bygd på tegnese
rieprinsippet. For barn på lavere skoletrinn. Enkle 
oppgaver og veiledning for lærere/foreldre. Segne
stam/Helin: <<Den første naturboka». 16. s. Format A4. 
Pris kr. 10,-. 

Det regner fortsatt svovel 
og løsningen på problemene omkring sur nedbør er 
fortsatt fjern . Men ved hjelp av denne boka er det i 
alle fall ikke noe problem å sette seg inn i saken! 
Oddvar Skre: <<Sur nedbør. Årsaker og verknader». 50 
s. Fonnat AS. Kr. 13,-. 

Om Jotunheimen 
verneverdier, utbyggingsplaner osv . kan du lese i to 

bøker: 

<<Etter oss». Utgitt av Sjeltrekogruppen. 96 s. Fonnat 

A 5. Kr. 18. 

<<Den korte sannhet». Utgitt av Grøndahl & Søn. 64 s . 

Fonnat AS. Kr. 28,-. 

Begge fås kjøpt i Naturvernforbundet. 


Billig og godt 
Restopplaget av noen eldre NN-publikasjoner selges 

ekstra rimelig: 

«Hvem gjør hva i natur- og miljøvernet» (1972). 352 s. 

Format A4. Kr. 20,- (før kr. 77,-), 

«Litteratur og natur» (1972) Kjøp den sammen med 

det nyutgitte supplementet! 96 s. Format AS, Kr. 5,

(før kr. 16,-) 

«Finnmarksvidda - for hvem?» (1972. 48 s. Format AS. 

Kr. 5,- (før kr. 12,- ). 




·......nå også som stoff merke 

- nydelig brodert i to grønnfarger r, 

- noe å ha på ryggsekken, vind
jakka, anorakken osv 

Diameter 7,5 cm - Pris kr. 10,-. 

ULF HAFSTEN: 

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


EN FULLT UTVOKST GAUPE 


- Nordens store katt i 
full størrelse - plakat
format 125 x 83 cm 
tegnet av Eivind Struks
nes - for kr. 50,-. 

Stikk innom, ta en telefon, send et kort, eller bruk bestillingskupongen på side 158. 
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