


NR. 5 - OKTOBER 1980 - 16. ÅRG.

NORSKNATUR 
TIDSSKRIFT FOR NATUR~ OG MILJØVERN 

AV INNHOLDET 
UTGITT AV NORGES NATURVERNFORBUND 

Kulturlandskapet .. .. .... 132 
Ansvarlig redaktør: NORSK NATUR utkommer med seks Bil eller barn . . . . . . . . . . . . 134 
RAGNAR FRISLID nummer årlig. «Naturvern i Norge» . . . . . 136 
Redaksjonssekretær : Trekkfugljakten .... ..... 141 
SYLVI STRUKSNES Årsabonnement kr. 50,- (Medlems Spredt bebyggelse. . . . . . . . 142 
Redaksjonsutvalg: Bredo Berntsen, skap inkluderer abonnement). Uran ved Kautokeino. . . . 143 
Magne Midttun, Trond A. Svens Enkelteksemplarer kr. 8,-. ~nergibruk og - produk
son, Ragnar Vik, Espen Wæhle, Trykt i offset hos Grøndahl & sJon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 
generalsekretæren og redaktøren . Søn Trykkeri, Oslo. Min mening. . . . . . . . . . . . . 146 

NORGES NATURVERNFORBUND Natur og Ungdom, Aust-Agder Natur
vern , Vest-Agder Naturvern, Rogaland 

Akersgt. 63 - Postboks 8268 Kontingent Naturvern, Vestlandske Naturvernfor
Hammersborg - Oslo I Personlig medlem pr. år kr. 50, ening, Sogn og Fjordane Naturvern, 

Livsvarig kr. 1000,- Møre og Romsdal Naturvern, Nord
Telefon 337932 - Salg 331027 land Naturvernforening, Troms NaturFamiliemedlem (hovedmedlems ektePostgiro nr. 5094602 vern, Oppland Naturvern, Hedmarkfelle eller hjemmeværende barn underBankgiro nr. 60010570835 Naturvern, Buskerud Natur- og Miljø25 år) kr. 10,-. 

vernforening, Vestfold Naturvern, TeGeneralskretær: Torbjørn Paule Organisasjoner, bedrifter o.l. minimum lemark Natur- og Miljøvern, Land
Kontorsjef: Roar Sæther kr. 500,- år. år. skapsvernet i Østfold, Østlandske Na
Konsulent : Thor Midteng Medlem av forbundet er automatisk turvernforening, Sør-Trøndelag Natur
Organisasjonssekretær : Per Valset medlem av den kretsforening vedkom vern, Nord-Trøndelag Naturvern, 
Informasjonssekretær Sylvi Struksnes mende sogner til - se neste spalte. Finnmark Naturvern. 

Forsiden : Høstskog. Foto Pål Hermansen 

Inn fra venstre: 

10 000 kroner til 
Naturvernforbundet 
Da Oslo Venstre tidligere 
i år lanserte «Miljø
plata», ble det kunngjort 
at Norges Naturvernfor
bund skulle få 5 kroner 
for hver solgt plate. Sal
get har gått strykende, til 
nå er det solgt 2 000 pla
ter - og en dag i septem
ber kunne Oslo Venstres 
formann, Åke Hartmann 
(til høyre) overrekke en 
sjekk på IO000 kroner til 
forbundets generalsekre
tær, Torbjørn Paule, som 
bl.a. har Altaelva i tan
kene når det gjelder bru
ken av pengene. 
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Vi trenger DIN 
økonomiske støtte 
A v Torbjørn Paule 

Norges Naturvernforbund har en 
rekke prioriterte oppgaver. Organi
sasjonen må forsøke å demme opp 
for stormløpene mot våre gjen
værende verneverdige vassdrag. 
Blant annet av denne grunn må vi 
med alle demokratiske midler få lan
dets folkevalgte til å akseptere vår 
energi - og ressurspolitiske linje slik 
at de legger denne til grunn for fram
tidige beslutninger. Men dette kre
ver omfattende utredninger og in
formasjonstiltak overfor opinionen. 
Politikerne lytter til opnionen. 

Naturvernforbundet har også 
prioritert oppgaven å utrede en al
ternativ samfunnsutvikling basert på 
prinsippene for likevektsøkonomi. 



En slik utredning vil gi oss et nød
vendig fundament å stå på i en rekke 
spørsmål av avgjørende betydning 
for natur- og miljøvernet. 

Prioriterte oppgaver ellers er olje
virksomheten og problemer den vil 
føre med seg, nærmiljø- og samferd
selsproblemer, forhold omkring 
norsk medvirkning til etablering av 
forurensende industri og forstyr
rende virksomhet i u-land. klassisk 
n.aturvern og utbygging av organisa
sJonen. 

Alle de nevnte oppgavene er om
fattende, enkelte av dem enorme, og 
vil kreve mye arbeid og mange pen
ger. 

I tillegg er vi tvunget til å arbeide 
stadig mer med jordvern, forurens
nings- og giftproblemer m.m. 

Ser vi på vår økonomiske situa
sjon, burde vår virksomhet reduse
res og flere av våre planer legges på 
is. Ser vi derimot på alvoret i dagens 
situasjon med tiltagende press på 
vår natur og økende trussel mot vårt 
livsmiljø, burde vårt aktivitetsnivå 
ligget vesentlig høyere enn det som 
er tilfelle. 

På mange måter bestemmes for
bundets aktivitet av våre motstande
res utspill. Dette har også vært til
felle i første halvdel av 1980. Med 
våre sterkt begrensede økonomiske 
ressurser, er derfor streng priorite
ring og styring gjennomført i vårt ar
beid. Til tross for dette er vår økono
miske situasjon alt annet enn lys, 
noe som har sammenheng med blant 
annet lønns- og prisstoppen og opp
hevelsen av den. Prisstoppen med
førte at en egentlig nødvendig kon
tingentforhøyelse ikke kunne vedtas 
på representantskapsmøtet i 1979 og 
gjøres gjeldende i 1980. Opphevel
sen av lønns- og prisstoppen i år for
årsaket anselige prishopp og lønns
forhøyelser som slo kraftig ut på for
bundets utgiftsside. 

Naturvernforbundet trenger din 
økonomiske støtte. Dersom du ikke 
allerede har benyttet giroblanketten 
som lå ved «Norsk Natur» nr. 3 i år, 
så bruk denne. I motsatt fall har våre 
posthus og banker nær ubegrensede 
mengder blanketter. Vi er takknem
lige for et hvilket som helst beløp, 
stort eller lite. 

På forhånd takk! ~ 

Slipp jegerne løs 
- det er høst! 
I dag er omkring 1,73 prosent av landets totalareal fredet. Våre 13 
nasjonalparker utgjør den aller største delen av denne ytterst be
skjedne prosenten. En annen og meget viktig fredningskategori , natur
reservatene, dekker 0,06 prosent av fedrelandet. 

Naturreservatene er nålestikk på Norgeskartet. Men så er det da 
heller ikke i kraft av sin størrelse at de er betydningsfulle. Når et 
reservat opprettes, er det fordi det rommer spesielle naturkvaliteter 
som man etter grundig og sakkyndig vurdering finner verneverdige. 

Ferdsel etter bestemte regler kan tillates i naturreservater, så lenge 
ferdselen ikke setter vernet i fare. Direkte angrep på eller utnyttelse av 
de naturelementer eller -forekomster som har motivert vernet er der
imot utelukket. Dette lyder som en selvfølge, men er det ikke. 

I fjor åpnet Miljøverndepartementet, etter påtrykk fra jegerhold, 
adgang til jakt i Nordre 0yeren naturreservat (se Norsk Natur nr. 
5-1979). Deltaet i Nordre 0yeren er en meget viktig rasteplass for 
svømmefugler og vadere under trekket, og opprettelsen av reservat her 
var en stor seier for naturvernet - inntil departementet bestemte seg for 
å slippe jegerne løs. 

Det ble utarbeidet regler som skulle sikre sivilisert og ansvarsbevisst 
jakt, og jegerne måtte gjennomgå en prøve som blant annet skulle sikre 
at de bare skjøt på de ti artene som ble utpekt som jaktbare. Av rappor
ter etter den første jaktsesongen fremgår det imidlertid at også de fre
dede artene lever farlig i Nordre 0yeren. Det ble skutt på både siland 
og brun nakke i fjor - begge arter som etter bestemmelsene skulle gå fri 
for skudd i reservatet. 

Når eksemplarer av disse to artene er skutt, forklares det med at de 
forveksles med henholdsvis laksand (som under en hver omstendighet 
burde vært fritatt for jakt) og stokkand - tross bestått jegerprøve. For 
å bøte på skadene og spare silender har man bestemt at også laksand 
skal være fredet fra i år. Dette lyder logisk og fornuftig - når situasjo
nen først er den at Nordre 0yeren skal være fredløst land i fire uker 
om høsten. 

Men den samme fornuften og logikken har ikke vært rådende når 
det gjelder brunnakken. For skulle man gi denne fåtallige arten noen
lunde vern i reservatet, måtte man også frede stokkanda. Men det kan 
man ikke, for den er det viktigste jaktbyttet i Nordre 0yeren. Uten 
stokkanda ville det ikke vært noen vits å slippe jegerne løs i det hele 
tatt. Så da får man heller finne seg i at en og annen brunnakke kommer 
i veien for haglsvermen. Fanden skulle spare en brunnakkeand - når 
den i farten og flukten er så lik en ganske alminnelig stokkand, så får 
den selv ta følgene! 

For at denne fremstillingen ikke skal virke ensidig, må det opplyses 
at Kontaktutvalget for prøveordningen med jakt i Nordre 0yeren har 
besluttet at de som ble tatt for ulovlig jakt i fjor ikke har fått jakttilla
teise i år. Så ingen skal kunne påstå at det her ikke holdes orden i 
rekkene: Den som ikke faller inn i mønsteret får seg en lærepenge uten 
persons anseelse - enten det dreier seg om tjuvjegere eller brun
nakkeender. . 

Prøveordningen skal strekke seg over tre år. Vi ser fram til en ny 
holdning fra naturvernmyndighetenes side fra og med 1983. 

~ 

131 




VIDAR ASHEIM 


KULTURLANDSKAPETS FORVANDLING 

Illustrasjoner av forfatteren 

Etter en voldsom saneringsperiode, 
fikk vi Arkitekturvernåret i 1975. 
Fem år tidligere hadde vi 
Naturvernåret, som rettet søkelyset 
mot eksploateringen av våre siste 
villmarksområder. 

Men kulturlandskapet har liksom 

falt mellom to stoler, og det gjen
nomgår nå en «saneringsprosess» 
som er minst like firkanta og stereo
typ som typehusbyggeriet. I denne 
saneringsprosessen får vi også en av
klaring om hvilke landskapsmessige 
verdier som står på spill, og det blir 

lettere å blinke ut verneverdige om
råder og detaljer i landskapsbildet. 

Tegningen til venstre viser et ut
snitt av ei typisk østlandsk bonde
bygd på 1700-1800-tallet. Et dobbelt 
gårdstun midt på bildet og et par 
husmannsplasser oppe i åsen til 
høyre. Jordbruket er et høstingsbruk 
med vidstrakte slåttemarker og hav
neganger omkring de drykede jor

. dene. Skogen er sterkt uthogd, og 
gjenveksten er hemmet av hardt 
beite. Resultatet er et stabilt pasto
ralt landskapsbilde med en mengde 
karakteristiske, klart synlige detal
jer. 

Med den spredte tre- og buskvege
tasjonen blir bildet oversiktlig og 
rikt på vekslende perspektiv- og 
dybdevirkninger. Vi kan med rette si 
at vi ser ikke skogen for bære trær 
(og busker). Men likevel er landska
pet mykt og helhetlig. Vi opplever en 
visuell orden fordi bildet klart og ty
delig gjenspeiler naturgrunnlaget og 
de ulike funksjonene knyttet til 
gårdsdrifta. 

Tegningen til høyre - fra 1950-åra 
- viser i hvilken form det samme 
gamle landskapet har overlevd fram 
til vår tid. (Det er ikke med vegeta
sjon som med bygninger, trærne og 
skogen vokser og forandrer seg av 
seg selv). 

Jordbruket har satset på en ster
kere utnyttelse av den fulldyrka (og 
dyrkbare) jorda, og til gjengjeld gitt 
avkall på de mer marginale og 
udyrkbare arealene. Skogen er blitt 
større og tettere og storskogen står 
som en mur omkring de åpne jor
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dene. Gamle havnehager, enger og 
lunder er grodd til med variert lauv
og blandingsskog, noe som gir land
skapet et mykt, frodig og storslagent 
utseende. De marginale markene 
med spredte trær og busker er 
«druknet» i et vell av vegetasjon. Vi 
ser ikke lenger trærne for bare skog. 

For oss som lever idag, fremstår 
denne situasjonen som et «ekte gam
meldags» romantisk bondelandskap 
- fordi det ikke er spor av moderne 
inngrep i miljøet. Avstanden mellom 
dette og forrige bilde er vel hundre 
år, forvandlingen har skjedd gradvis 
og «naturlig» over flere generasjo
ner. Forskjellen kommer først fram 
når vi sammenlikner de to tegnin
gene på foregående side. 

De dramatiske inngrepene i mil
jøet er vist på tegningen fra 1970-åra 
(til høyre). Her ser vi resultatet aven 
rekke typiske inngrep som preger 
dagens situasjon. Forvandlinger 
som skjer så raskt at selv unge folk 
kan huske hvordan det så ut i 

«gamle dager» - altså i 19S0-åra. situasjon, er vi nå inne i en fase hvor 
Planering og nydyrking, flateskog stadig mer omfattende forvandlin
bruk, feltutbygging med typehus og ger er i ferd med å fjerne de siste 
blokker,gjennomfartsvei, skrot- og rester av gammelt natur- og kultur
steinfylling og industrianlegg. . landskap. Aktivt landskapsvern et

Om forrige bilde viser en ustabil ter mønster av det tradisjonelle kul-

Bildene illustrerer for
skjellen på landskaps
messig «sanering» og 
«rehabilitering» i et 
jordbrukslandskap. 
Begge bildene gjen
speiler moderne drifts
måter, og begge steder 
utgjør traktorjorda det 
aller meste av marka, 
mens skogen er be
grenset til småteiger. 

Det nederste moti
vet er preget av rasjo
naliseringsideal som 
ikke skjelner mellom 
ugras og vakre trær. 

Det øvre bildet viser 
en situasjon hvor fro
dige lauvmasser lik
som flommer vilt og 
uhemmet utover. Men 
bare tilsynelatende; 
den stemningsfulle ve

getasjonen er nøye be
grenset til sparsomme 
og marginale små
arealer. De kulisseak
tige randsonene dan
ner et nettverk som 
balanserer fint mot de 
intensive og maskin
vennlige produksjons
flatene. 

Her er vi ved selve 
hovedmålet for land
skapsvernet. Opple
velsesmessig og øko
logisk ensretting som 
følge av fulldyrking, 
bestandsskogbruk og 
feltutbygging, må få 
en motvekt i form av 
randsoner og «kulis
ser» med maksimalt 
natur- og kulturhisto
risk mangfold. 



turlandskapet ville her gitt et langt 
hyggeligere situasjonsbilde. 

Målet må være å få etablert et 
sammenhengende nettverk som om
fatter de ulike naturtypene, kultur
minnene og andre «myke verdier» 
som det ikke blir plass til ellers i 
landskapet. Innen nettverket kan 
landskapsverdiene fortsettes og ut
vikles, slik at den visuelle virkningen 
blir langt større enn det beskjedne 
arealet skulle tilsi. 

Et slikt nettverk vil være det beste 
grunnlag for planlegging av tur
veier, gang- og sykkelveier, friarea
ler, løkker og leikeområder, arealer 
for parselldyrking, hestesportsan
legg og vitbiotoper m.v. Dermed får 
landskapsvernet en sosial nytte
verdi , på 'samme måte som ved reha
bilitering av gamle hus og bydeler. 

Opprusting av de «myke» land
skapsverdiene kan med fordel skje 
etter eksisterende randsoner som 
vannkanter, vassdrag, bekkeraviner, 
veier, åskammer, grenser/ gjerder, 
skogkanter, åkerholmer, faste for
tidsminner og ellers på alle «død
arealer» som følger av moderne ut
bygging og regulering. 

Overfor snevre korndrifts- og 
skogbruksinteresser må vi vise at 
landskapsvern ikke er noe utidig 
luksuskrav, men en dyd av nødven
dighet, bl.a. som følge av utviklingen 
innen landbruket. Nyere forskning 
tyder mer og mer på at behovet for 
sikker matproduksjon i framtida 
krever en viss balanse mellom ren
dyrkede produksjonsarealer og na
turlige biotoper. 

Med hjemmel i Lov om naturvern 
og lov om kulturminner gis det ad
gang til å frede og verne de mest ver
difulle nøkkeldetaljene og -områ
dene i landskapet. I lokalmiljøet vil 
ofte større og flere områder sikres 
gjennom regulering. Størst effekt vil 
en oppnå ved kombinert regulering; 
de mest verdifulle detaljene og kjer
neområdene reguleres til spesialom
råde, og bildet kan fylles ut med re
gulering til friluftsformål og land
brvksformåL 

Dette sikrer mot ytre inngrep, 
men pålegger ikke skjøtselsplikt. 
Skjøtselen må eventuelt belastes 
kommunen eller frivillige organisa
sjoner. ø 
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BIL ELLER BARN 
pa o hvilken side står 

du? 
AV ANE HOEL, 

Norsk Trafikksikkerhetsforbund 


Det var på senhøsten 1977. Davæ
rende formann i Norsk Trafikksik
kehetsforbund og undertegnede be
fant seg på toppen av et statlig bygg 
med utsikt over Oslo-gryta og fjor
den. Bak sitt gedigne skrivebord tro
net vegdirektøren selv, og fra bun
nen aven dyp sofa tittet direktørens 
betrodde menn frem over knærne. 

Temaet var - TRAFIKKSIK
KERHET - hva innebærer dette be
grep for bilisten og hva innebærer 
det for den myke trafikant? Har 
disse to trafikantgruppene en felles 
sak, eller står de i konfliktfyllt mot
setning til hverandre? Vegdirektøren 
- hvis mann er han? 

Et kort forhør avslørte at forman
nen i Trafikksikkerhetsforbundet 
BARE var arkitekt, hvilket i følge 
direktøren på ingen måte ga kvalifi
kasjoner til å beskjeftige seg med tra
fikksikkerhet. Hva verre var - da
men ved hans side hadde ingen aka
demiske kvalifikasjoner over hodet! 
Hennes interesser for saken skrev 
seg kort og godt fra hennes omsorgs
funksjon som mor. 

På den andre siden av bordet der
imot - samt dypt der nede i sofaen, 
satt eksperter. 

Det viste seg raskt at for vegdirek
tørens etat var trafikksikkerhet 

. mange ting, bortsett fra restriksjoner 
lagt på de bilende, de bilselgende og 
de bilproduserende: det var utfor
mingen av et tonn stål mellom deg 
og barnet i vegen, det var bilbelter 
og nakkestøtte, det var refleks og 
Barnas Trafikklubb, det var glatt
kjøringsbaner og motorvern på mo
torveg. 

Småbarnsmoren var derimot be
kymret for det faktum at mange kjø
retøyer i akselererende tempo for
langte stadig mer dyrket mark lagt 
under sement og at jakten på direk
tørens praktiske raffinementer, kalt 
trafikksikkerhet, egentlig ikke berø
rer fotfolkets interesser overhodet. 
Kanskje har sikkerheten for disse 
noe med energi og arealbruk å 
gjøre .. . 

Mannen bak skrivebordet avbrøt: 
Gjestene var bevilget et møte på di
rektørens kontor for å diskutere tra
fikksikkerhet, ikke jordvern. 

Vegdirektørens innsats for tra
fikksikkerheten ble av Trygg Trafikk 
senere belønnet med institusjonens 
gullmedalje, og Norsk Trafikksik
kerhetsforbund med årvisse avslag 
på søknaden om å få de nødvendige 
tusen til forbundets drift. 

Hvem som er ekspert på trafikk
sikkerhet er avhengig av hvordan 
man velger å definere begrepet sam
ferdsel. Som egen sektor uten sam
menheng med samfunnsmålsettin
gene forøvrig, begrenses ekspertene 
til økonomer, ingeniører, teknikere, 
bilbransje, bilister. Fotfolket har 
små påvirkningsmuligheter i dette 
selskap. På dette er St.meld. 37 Om 
norsk samferdselsplan et godt eks
empel. 

Hvis derimot samferdselsbegrepet 
utvides og sees i forbindelse med 
overordnede målsettinger som rett
ferdighet og helse, da utvides eks
pertbegrepet til også å omfatte helse
personell, samfunnsvitere, natur- og 
miljøvernere osv. Og blant alle disse 
- fremfor alt, mennesker med om



sorgsfunksjon for barn, for gamle og 
funksjonshemmede - fotfolk med 
praktisk erfaring blant annet fra for
tausløse riksveger der 18 meter lange 
vogntog med 10 tonns akseltrykk 
pløyer seg fram i 80 km/ t. 

Ja, for det er dette St.meld. 37 
sanksjonerer. Derfor kan vi også 
lese at den fremste oppgaven i trans
portsektoren er en fortsatt utbygging 
av vegnettet, mens nye jernbaner 
ikke bør bygges og sju av nåværende 
sidebaner foreslås nedlagt. Statens 
transportsubsidier reduseres og tak
stene bør være kostnadsbestemt 
disse skal faktisk også dekke nød
vendige investeringer! Og endelig, 
departementet vil i overskuelig 
framtid ikke regulere salget av bi
ler ... 

Den utvikling som norsk samferd
selsplan legger opp til er med andre 
ord nesten utelukkende å løse pro
blemene for det bilende publikum, 
mens de gruppene som ikke dispo
nerer bil antagelig vil komme enda 
dårligere ut. 

De tider er forbi da vi kunne til
late oss å håpe på at oljereservene 
ville sette en definitiv stopper for 

trafikkdøden som herjer de rike 
land. 

Den såkalte energi«krisen», eller 
det faktum at verdens oljerikdom
mer i hendene på få, har nemlig fått 
bilindustrien til å se seg om etter nye 
måter å dekke sitt umettelige energi
behov på: Brasil, USA, Sør-Afrika, 
ja til og med Østerrike satser i dag på 
en utviklng der bensin kan erstattes 
med etylalkohol fra jordbruket. Bi
ler som kjører på sprit bruker riktig
nok tjue prosent mer brennstoff enn 
bensindrevne, men dagens priser 
oppveier det større forbruket. 

Kampen om matjorda er med an
dre ord i full gang og planleggere og 
markeder over hele verden er i ferd 
med å tilpasse seg det faktum at ver
dens 315 millioner bileiere har en 
helt annen kjøpekraft enn de 700 
millioner mennesker som mangler 
mat. 

Virkningene på det internasjonale 
matvaremarkedet kan komme til å 
vise oss at vi står overfor en ny og 
adskillig mer omfattende massedød 
i bilismens kjølvann - enn den vi al
lerede kjenner og tolererer: en mas
sedød kamuflert som feilernæring, 

mangel på ernæring - som barnedø
delighet. St.meld. 37 gir inntrykk av 
at vi står overfor en utvikling uten 
alternativer; økonomer er gitt mo
nopol på å etablere sammenhengen 
mellom samferdsel og samfunn. 
Men for å verne de svake bruker
gruppenes rett til trygge skoleveger, 
bomiljøer - til å ta seg fram i sam
funnet uten førerkort - trengs en be
visst politisk styring av utviklingen. 
Påstanden om at teknologien er ver
dinøytral tilslører det faktum at vi 
her står overfor et verdivalg. 

Dersom vi ikke engang i vårt eget 
land makter å sette det økonomisk 
rasjonelle i forhold til det menneske
lig anstendige - hvor vil vi da be
finne oss den dagen oljelandet 
Norge kan kjøpe billig sprit på ver
densmarkedet? Sprit fra det korn 
som ved rettferdig fordeling skulle 
kunne brødfø alle jordens mennes
ker! 

Sju tonn korn skal det til for å 
drive den norske familiebilen fem
ten tusen km/ år. Imens dør åtti to tu
sen barn av sult hver dag. 

Bil eller barn? På hvilken side står 
vi? ~ 

-----= 
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«Naturvern i Norge» 

ØKT INNSATS I 80-ÅRENE? 
Høyere prioritering av naturvernet, en tidsmessig natur kevel i en klart positiv retning, selv om det ikke er di
vernlovgivning, økt innsats i naturvernarbeidet fra det rekte revolusjonerende naturverntanker som legges 
offentliges side og økt naturvernansvar i alle etater og fram i NOU 1980:23 - «Naturvern i Norge» . Den om
organer som har med naturutnyttelse å gjøre - det er i et fattende utredningen som dekker nær 150 sider, inne
nøtteskall konklusjonen på den utredningen Guttorm holder blant annet en god oversikt over naturvernets 
Hansen-utvalget la fram i sommer. Utvalget, som ble stilling i dag, både globalt og nasjonalt og gir dermed en 
oppnevnt med kongelig resolusjon i august 1977, har verdifull bakgrunn for den som vil sette seg inn i aktuelle 
hatt 12 medlemmer som tilsammen representerer et naturvern problemer. Vi vil senere komme tilbake til de
bredt spekter av interesser. Dette kommer tydelig fram i ler av utredningen. Her må vi nøye oss med å gi en kort 
en rekke dissenser. Utredningens konklusjoner peker li- oversikt over utvalgets viktigste tilrådinger. 

Utvalget fastslår at naturvernets vik Disse oppgavene må, fremholder ut - styrking av naturvernets admini
tigste oppgave er å bidra til at økolo valget, med vår tids press på miljø strative stilling i forvaltningen av 
giske prinsipper legges til grunn for og naturgrunnlag, tillegges stadig naturressursene. 
ressursforvaltningen. Dette innebæ større vekt. Generelt må naturver
rer. nets stilling i samfunnet styrkes. Alle må ha ansvar 

Dette bør i første rekke. skje gennom Alle myndigheter som har med for
- opprettholdelse av biologisk pro valtningen av naturgrunnlaget å 

duktivitet - høyere prioritering av naturver gjøre, må også ha ansvar for natur
- opprettholdelse av naturlig net i de politiske beshitningspro vern. Men s~mtidig er det nødven

mangfold sessene på alle plan dig med politiske og administrative 
- opprettholdelse av valgmulighe - en tidsmessig og framtidsrettet organer som har særlig ansvar for 

ter i naturressursforvaltningen. lovgivning naturvern. Skal naturvernet styrkes 
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og effektiviseres må det skje langs 
tre linjer: . 

- innsats for vern av naturområder, 
plantelig og dyreliv på grunnlag 
av naturvernlovgivningen. 

- Innarbeiding av naturvernhensyn 
som et grunnelement i fysisk og 
økonomisk planlegging på alle 
trinn. 

- Utforming av retningslinjer og 
prosedyrer for en mer effektiv 
samordning og innarbeiding av 
naturvernhensyn i forvaltningen 
på andre samfunnsområder. 

Når det gjelder lovgivning er det to 
forhold som etter utvalgets oppfat
ning er av særlig betydning: 

- Det må sørges for at den spesielle 
naturvernlovgivningen til enhver 
tid er tidsmessig. 

- Annen lovgivning, som regulerer 
naturinngrep og virksomhet som 
påvirker naturen, må utformes 
slik at lovene er i samsvar med 
formålet i naturvernloven og fast
legger vedkommende myndighets 
ansvar for at naturvernhensyn 
blir ivaretatt. 

Utvalget mener at Naturvernloven 
bør revideres på flere punkter. Blant 

annet bør bestemmelse om land
skapsvernområde gå foran senere 
reguleringsplan, og det bør kunne 
opprettes naturvernområder med lo
kal interesse. Andre lover om for
skjellige former for naturinngrep 
bør få regler som ivaretar naturvern
hensyn. Når det gjelder statlig støtte 
til naturinngrep (f.eks. skogsbil
veier), bør det innføres bestemmel
ser som forutsetter at inngrepet utfø
res på en måte som sikrer at natur
kvaliteter bevares. 

Altfor få naturvernområder 
Utvalget viser til beregninger som 
«tyder på at det kan være behov for 
å tre-Fire-doble arealet av natur
vernområder i Norge». Videre un
derstrekes det at arbeidet som er i 
gang med verneplaner for fylkene 
(eller «fylkesvise verneplaner» som 
det heter på departementsspråk) må 
fullføres innen 1990. 

Vassdrag - ikke bare kraft 
Guttorm Hansen og utvalget hans 
gjør det klart at det knytter seg en 
lang rekke samfunnsinteresser til 
vassdragene. Etter at Verneplan Il 
ble avgitt, har arbeidet med vurde

ringen av verne- og brukerinteres
sene i de ikke utbygde vassdrag fort
satt. I senere tid har hensynet til an
dre samfunnsinteresser kommet inn 
med langt større tyngde enn tidligere 
ved vurderingen av vannkraftpro
sjekter, (selv om disse hen;;ynene 
ikke har vært særlig synlige i be
handlingen av saker som utbyggin
gen av Orkla og Alta). 

Utvalget mener at andre brukerin
. teresser enn vannkraften vil få stadig 
større vekt, og ser det derfor som 
viktig at man ved all framtidig bruk 
av vassdrag har mulighet for å hin
dre påvirkninger av negativ karak
ter. Konkret tilrås følgende: 

- Undersøkelser og utredninger av 
vassdragenes naturgrunnlag be
handles tverrfaglig med tanke på 
en samlet økologisk vurdering. 

- Vassdragsloven av 1940 bør revi
deres med det for øye å sikre at 
virksomhet som kan påvirke vass
dragenes vannkvalitet og vann
kvantitet kan forhindres. 

- Det bør overveies å opprette en 
egen lovhjemmel i Lov om natur
vern med tanke på flerbruksplan
legging for vassdrag og nedbørs
felt som ikke blir bygget ut på 
grunn av særlig verdifull land

-----:~-:=:_-.:--:--=- -- ----- -=-=-=--= :-.....;.:....-=-=-- --"':"-.- ---=_.__ .
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skapskvaliteter, rekreajonsver
dier, naturfaglige verneverdier el
ler uberørthet. 

For slike vernede vassdrag og 
deres nedbørsfelt er det videre be
hov for bestemmelser som kan re
gulere virksomhet og inngrep 
som kan skade de naturkvalite
tene som begrunnet vassdragsver
net 

Vern om kulturlandskapet 
På fylkesplan bør det gjennomføres 
registrering av verneverdige kultur
landskap, og det må utarbeides ret
ningslinjer for hvordan slike land
skap kan holdes ved like. I tråd med 
dette må man vurdere behovet for 
statlig tilskudd til driftsformer som 
er nødvendige om det gamle kultur
landskapet skal kunne oppretthol
des. . 

Naturvern i nærmiljø 
Det er i mange kommuner behov for 
aktiv innsats for å verne natur av 
mer lokal verdi. I kommunene bør 
det utarbeides oversikter over natur
områder og landskapstyper som bør 
sikres. Alle kommuner bør registrere 
og sikre naturområder som kan bru
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kes f.eks. forbindelse med under
visning. 

Naturvern under vann 
Både særpregede undervannsmil
jøer og produktive, artsrike områder 
i sjøen er aktuelle verneobjekter. Ut

~--:;:;----- -

valget mener at det i løpet av 
1980-årene bør utarbeides en lands
plan for sikring av den slags natur
vernområder. 

Forvaltning av naturvernom
råder 
Antall naturvernområder har økt 
kraftig i senere tid, og økningen vil 
fortsette ettersom de forskjellige ver
neplaner i fylkene settes ut i livet. 
Det innebærer at forvaltningsopp
gavene vil utgjøre en stadig større 
del av det offentlige naturvernarbei
det, mener utvalget, som konkret til
rår følgende: 

- For verneområder bør det utar
beides skjøtselsplaner som gir ret
ningslinjer for den praktiske, 
langsiktige forvaltningen. 
I den grad det er forenlig med for
målet for vern , bør det legges 
vekt på god informasjon i tilknyt
ning til områdene. Hovedsikte
målet bør være å bidra til natur
forståelse og naturopplevelse. 

- Oppsynsarbeidet må samordnes 
og styrkes. 

- Mulighetene for deltakelse fra lo
kale natur- og miljøvernforenin
ger i den løpende skjøtsel og drift 
av verneområder bør nærmere ut
redes. 

Når det gjelder nasjonalparkene me
ner utvalget at det er behov for å vur
dere hva som er oppnådd og å utar
beide retningslinjer for nasjonal
parkpolitikken i fremtiden. Nasjo
nalparkenes fremtid i Norge bør ut
redes, blant annet med sikte på å 
fastslå om vårt eksisterende nasjo
nalparksystem er representativt og 
om det er behov for ytterligere na
sjonalparker. Også spørsmålet om 
nasjonalparker på privat grunn og 
om retningslinjer for nasjonalparke
nes drift bør utredes. 

Naturvernarbeidet på . Svalbard 
bør føres videre og behovet for flere 
reservater bør utredes. 

Dyr og planter 
Utvalget forutsetter at vi får en ny 
viltlov (som skal erstatte jaktloven), 



og at Naturvernloven brukes i for
bindelse med spesielle vernetiltak, 
f.eks. biotopvern for truede pattedyr 
og fugler, og vern av andre arter som 
ikke omfattes av viltloven. 

I forvaltningen av landets dyre
og planteliv trengs det oversikter 
over artenes status og utviklingsten
denser. Derfor bør Miljøverndepar
tementet, i samråd med Direktoratet 
for vilt og ferskvannsfisk og faginsti
tusjonene, utarbeide og ajourføre 
oversikter over truede og sårbare ar
ter som grunnlag for myndighetenes 
vernetiltak, jaktbestemmelser m.v. 

I tråd med dette tilrår utvalget økt 
forskningsinnsats. når det gjelder 
truede arter. Forskningen innen ver
neområdene må også intensiveres, 
blant annet med sikte på å finne 
fram til økologisk forsvarlige for
valtningsprinsipper. Generell forsk
ning som kan bidra til å klarlegge 
samspillet mellom menneskelig ut
nyttelse og naturgrunnlaget må in
tensiveres. 

Mer opplysning 
Norges deltakelse i internasjonalt 
naturvernarbeid må styrkes. og ikke 
minst på bakgrunn av den økende, 
alminnelige naturinteressen må in
formasjonsvirksomheten tillegges 

større vekt. Utvalget peker på at 
dette dels gjelder informasjon med 
sikte på økt allmenn forståelse, an
svarsfølelse og oppslutning om na
turvernarbeidet. Dels gjelder det in
formasjon med sikte på å gi enkelt
mennesker økt naturinteresse og na
turopplevelse. Dette berører blant 
annet: 

- Miljøverndepartementets egen 
informasjonsvirksonhet. 
Bruken av verneområder som tå
ler besøksbelastning i informa
sjonssammenheng. 

- De frivillige organisasjoners rolle 
i informasjonsvirksomheten. 

- Undervisningsopplegg på alle 
skoletrinn. 

- Medvirkning av andre etater og 
organer som forvalter naturres
surser. 

Jord- og skogbruk 

I prinsippet fins det ingen konflikt 

mellom jord/ skogbruk på den ene 

siden og naturvern på den andre. 

Derimot kan en del moderne drifts

former skape naturvernproblemer. 

For skogbrukets vedkommende til

rår utvalget : 


- Økt innsats for vern av et repre
sentativt system av landets ulike 
skogstyper. Bare ca. O, l pst. av 
landets skogareal er idag fredet 
som reservater. 

- Bedre samordning av skogbruks
myndighetenes og naturvernmyn
dighetenes virksomhet. 
Utforming av retningslinjer for 
flerbruksplaner og økt bruk av 
slike i skogområder der vesentlige 
naturverninteresser påvirkes av 
skogbruket. 
Utforming av generelle retnings
linjer for anlegg av skogsveger. 
Skogsveger bør i prinsippet ikke 
åpnes for fri, motorisert ferdsel. 

- Større forskningsinnsats m.h.t. de 
økologiske virkningene av dagens 
skogbruk. 

- Større satsing på informasjon og 
veiledning om naturvern i forbin
delse med tiltak og investeringer i 
skogbruket og i den løpende 
skogsdriften. 

Sau og rovvilt 

Utvalget innser at viktige, lokale næ

ringsinteresser og nasjonale eller in

ternasjonale vernehensyn når det 

gjelder rovdyr kan skape alvorlige 

problemer, og tilrår bl.a. følgende: 


- Målsetting må være å opprett 
holde levedyktige stammer av alle 
dyrearter som tilhører Norges 
fauna. Forvaltningen må bygge 
på økologisk innsikt og biolo
giske fakta. 

L-----~: ~,_.

- Når en samlet vurdering tilsier lo
kal kontroll med truete eller sår
bare rovvilarter, må dette skje 
gjennom kontrollert avskytning 
og ikke ved regulær jakt. 

- De skader som vern av truete eller 
sårbare rovviltarter fører med 
seg, bør dekkes av det offentlige 
og ikke belastes lokale og tildels 
vanskelig stilte næringsutøvere. 

- Det bør legges vekt på driftsmåter 
som kan begrense rovdyrskader. 

- Forskningsinnsatsen bør økes. 
Dette gjelder særlig m.h.t. be
standsforhold, utbredelse og ut
viklingstendenser, og de enkelte 
arters næringsøkologi og innvirk
ning på bufe og tamrein. 

- Økt informasjon om rovviltartene 
i Norge, deres rolle i naturen og 
vårt ansvar for disse artenes fort
satte eksistens. 
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Om jakt, friluftsliv og natur

vern 

Hensynet til andre former for natur

opplevelse må tillegges større vekt 
ved fastsettelsen av hvilke arter som 
bør fredes, og hvilke som kan gjøres 
til gjenstand for jakt. Straffeforfølg
ningen for brudd på jaktbestemmel
ser bør skjerpes, og kravet til de en
kelte jegernes ferdigheter og kunn
skaper økes. -

Utvalget tar også for seg konflik
ter mellom naturvern og friluftsliv/ 
turisme, og kommer blant annet 
med disse tilrådningene: 

- Ved alle former for større utbyg
gingsplaner for turist- og frilufts
formål må det gjennomføres kon
sekvensanalyser m.h.t. innvirk
ning på naturmiljø, planteliv og 
dyreliv. Dette gjelder såvel større 
turistanlegg, og småbåthavner, 
som hytteområder. 

Resultatene må være retnings
givende for planenes endelige 
omfang, utforming og nødven
dige naturverntiltak. 

- Naturvernhensyn må legges til 
grunn ved lokalisering av hytter. 
Da bruken av Lov om motorferd
sel utmark og vassdrag mange ste
der ikke har hatt den tilsiktede 
virkning, bør Miljøverndeparte
mentet utarbeide forskrifter med 
minimumskrav, for å få en prak
sis i samsvar med intensjonene i 
loven. 

- Det er ønskelig å få utviklet forsk
ningsmetoder som kan bidra til 

. vurderinger av naturområders 
bæreevne og slitasje ved fritids
bruk. 
Naturverninformasjon i tilknyt
ning til utøvelse av friluftsliv må 
økes. Det er behov for holdnings
påvirkning når det gjelder natur
forståelse og det personlige an
svar når det gjelder reduksjon av 
slitasjen på natur, planteliv og dy
reliv. Det er videre behov for ret
ningslinjer for utøvelse av større 
arrangementer i utmark, som er 
en belastning for dyrelivet. 

Vannkraftutbygging 
Fremtidig utbygging av vassdrag må 
baseres på en samlet, nasjonal vur
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dering, og ikke ut fra snevre geogra
fiske kriterier. Konkret tilrås blant 
annet : 

- En ny verneplan for vassdrag 
som skal unntas fra kraftutbyg
ging, må gjennomføres med sikte 
på å få vernet større vassdrag. s?m 
idag framstår som framtIdIge 
kraftkilder. 

- De vassdrag som er gitt lO-års 
vern i den første vernplan, og de 
som blir gitt lO-års vern i den an
dre verneplan, må vurderes på ny 
med sikte på varig vern så snart 
de pågående undersøkelser av 
verneverdiene er avsluttet. 
En plan for kraftutbygging i de 
nærmeste 10-15 år bør ta sikte på 
først og fremst å gjennomføre ut
bygging i vassdrag der det er liten 
kollisjon mellom utbyggings- og 
naturverninteressene. 

- For å minske kravet om ytterli
gere vannkraftutbygging, må ar
beidet med energiøkonomisering, 
forbedring av eksisterende anlegg 
og effektivisering av samkjørings
nettet påskyndes. Arbeidet med 
utvikling av alternative energikil
der er også en viktig faktor i ar
beidet for å spare gjenværende 
vassdrag. 

Oljevirksomheten 
I forbindelse med oljevirksomheten 
mener utvalget at det bør gjennom
føres en kartlegging av verneinteres
sene langs kysten, og at forslaget ~m 
et økologisk kartverk for NordSJø
landene støttes. Kunnskap om de 
biologiske ressursene i havet må få 
betydning for oljevirksomhet.en. 

Informasjon om naturvermnteres
sene i norske kystfarvann må innar
beides i det tekniske planleggingsar
beidet vedrørende oljevirksomhe
ten. 

Verneverdiene langs de ulike kyst
strekningene må bli retningsgivende 
for beredskapen til oljevernet langs 
kysten. . 

Det forskningsprogram for sJø
fugl som Miljøvernd~partementet 
og Direktoratet for vIlt og fersk
vannsfisk i samarbeide med forsk
ningsinstitusjonene igangsatte i 1979 
bør videreføres og få karakter av et 

permanent forsknings- og overvåk
ningsprogram. Under programmet, 
som bør samordne undersøkelsene 
av alle negative faktorer for fugleli
vet, bør det utarbeides tempoplaner 
for gjennomføringen av de mest 
presserende oppgavene. 

Det bør igangsettes forskning 
m.h.t. langtidsvirkningen av oljefor
urensninger på livet i kystfarvann og 
gruntvannsområder. 

Miljøvern og bistandsvirk
somhet 
I vår bistandsvirksom'het overfor 
fattige land må økologiske hensyn få 
sterkere vekt, og norsk bistandsvirk
somhet må også omfatte støtte til na
turverntiltak i vedkommende land. 
Norsk personell i bistandsvirksom
heten må få opplæring om u-lande
nes naturvernproblemer. 

Naturvern i planleggingen 
Av helt avgjørende betydning er det 
at naturvernet får en fremskutt plass 
i den fysiske planleggingen. Dette er 
utvalgets tilråding på dette feltet: 

Det bør lovfestes at en økologisk 
forsvarlig forvaltning av nature!l 
skal være utgangspunkt for den regI
onale planleggingen. . 

I all planlegging som gjelder ve
sentlig omdisponering av naturres
surser bør verneinteressene være 
klarlagt, slik at de folkevalgte orga
ner som skal godkjenne planene, 
skal få et godt grunnlag til å foreta 
en avveining mellom verneinteresser 
og utnyttelsesinteresser. 

Utfra behovet for vern av natur
ressurser bør det innføres forbud 
mot vesentlige inngrep, før området 
er frigitt til slike formål. Ansvaret 
for å utrede konsekvensene av na
turinngrep må påligge den som 
planlegger inngrepet. 

Det bør lovfestes en generell plikt 
for den som planlegger et større inn
grep, til å foreta .konsekvens,,:urd.e
ringer som må gjøres offentlIg tIl
gjengelig. 

Norsk Natur vil senere komme 
nærmere tilbake til enkelt deler av 
innstillingen, bl.a. utvalgets anbefa
linger når det gjelder naturvernets 
organisasjon. l* 

http:oljevirksomhet.en


MIDDELHAVET 
- FARESONE FOR 
NORDISKE 
TREKKFUGLER 

Den nederlandske ornitologen S. Woldhek har på opp
drag fra European Committe for the Prevention of Mass 
Destruction of Migratory Birds utarbeidet en rapport 
om jakt og fangst av fugl i hele Middelhavsområdet. 
Rapporten, som bl.a. bygger på studiereiser i de fleste 
aktuelle landene, er den første i sitt slag. Den omfat
tende fuglefangsten i Middelhavslandene berører oss 
direkte, ettersom fuglene som fanges i stor utstrekning 
har sine hekkeplasser i Norden. Svenska Naturskydds
foreningen har laget et sammendrag av rapporten, som 
her gjengis i oversettelse. 

Sannsynligvis blir flere hundre mil
lioner trekkfugler hvert år drept i 
Middelhavsområdet. De drepte fug
lene utgjør en betydelig del (mer enn 
15 prosent) av det totale antall fugler 
som trekker gjennom eller overvint
rer i området. 

Med få unntak er jakten og fangsten 
utelukkende en fritidsbeskjeftigelse. 
Fuglejakten er sannsynligvis ikke 
noe sted en nødvendig næring. 
Noen få steder utgjør den muligens 
en vesentlig del av inntekten for små 
grupper av innbyggere. Men det er 
ikke klarlagt om fuglejakten er 
uunnværlig som inntektskilde. 

I tre eller fire områder blir fugler 
drept fordi de angivelig gjør skade 
på jordbruksvekster. Men selv om 
de virkelig gjør skade, noe som ikke 
er undersøkt - så er det også i disse 
områdene ytterligere motiver for 
jakten: Den er hobby og kilde til 
ekstrainntekter, og den skaffer deli
katesser på bordet. 

Hvilke arter - og hvor? 
Alle trekkfugler risikerer å falle som 
offer for fuglefangerne i Middel
havslandene. Men jegernes interesse 
for de forskjellige artene varierer fra 

Rødstrupe. Tilbake til våren? Foto Arild O. Gautestad. 

sted til sted. Ender og vadefugler er 
ettertraktet bytte over alt. Småfug
lene er mer utsatt i Sørvest-Europa, 
Libanon og på Kypros enn i resten 
av Midt-Østen og Nord-Afrika. Sys
tematisk avliving uten hensyn til art 
forekommer først og fremst i Sør
vest-Europa (Italia, Frankrike, Por
tugal og Malta), og dessuten i Liba
non og på Kypros. 

Også om våren 
De fleste fuglene blir drept om høs
ten og vinteren. Men i mange land 
drives også en god del jakt og fangst 
om våren. Ettersom fuglebestanden 
desimeres av naturlige årsaker i lø
pet av høsten og vinteren, er det 
langt færre fugler å drive jakt om vå
ren. Likevel kan denne jakten og 
fangsten få meget alvorlige følger 
for fuglefaunaen, fordi den rammer 
de fuglene som har overlevet høst
flyttingen og overvintringen og som 
er på vei tilbake, kanskje til Norge, 
for å hekke. 

Metodene 
Dels drives det ren jakt med skytevå
pen på trekkfuglene, dels blir de tatt 
i forskjellig slags fangstredskap. Jak
ten øker i takt med økningen i antall 

geværer, først og fremst luftgeværer. 
Derimot er fangsten avtagende en
kelte steder i Middelhavsområdet. 
Fangsten foregår med feller, nett, 
snarer og limpinner. 

Hva blir gjort? 
I mange år har det vært en hovedsak 
for naturvern- og fuglevernorganisa
sjoner å stoppe de omfattende mas
sakrene på trekkfugler i Middel
havsområdet. Det internasjonale 
fuglevernrådet (International Coun
cil for Bird Preservation, (lCBP) tok 
i 1976 opp spørsmålet om koordi
nert støtte til den motstanden mot 
trekkfugljakten som forekommer i 
de landene der jakten drives. Resul
tatet var at det ble nedsatt en komite. 
I komiteen sitter først og fremst na
sjonale organer som arbeider for å 
skaffe penger. I løpet av de tre årene 
som er gått er det gitt støtte til pro

. sjekter i Italia, Malta, Frankrike, 
Spania, Tunis, Kreta, Kypros og 
Tyrkia. Pengene er hovedsakelig 
brukt til informasjon. Videre er det 

. gitt bidrag til fuglevernorganisasjo
ner i Middelhavslandene til arbeid 
for mer effektiv lovgivning og kon
troll, og til opprettelse av fuglevern
områder og reservater. :a:
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RØYNE KYLLINGSTAD 


Gammelt nytt om spredt bebyggelse 


- Hvor tradisjonell er egentlig den 
spredte bebyggelsen her i landet? 

Jeg har truffet mange som påstår, 
men ingen som vet. Heller ikke Tho
mas Robert Malthus. Ja, det er han 
med befolkningsutviklingen jeg sik
ter til. Men på sin reise gjennom øst
landet og Sør-Trøndelag i 1799 no
terte han likt og ulikt om det som 
fanget interessen. Deriblant som bo
settingsmønsteret. 

Den første egentlige observasjonen 
noteres mellom Minde og Mostu 
(fra Mjøsas utløp og et stykke nord
over). Her ligger det 

«hist og her småhus - alle bygg 
frittstående - noen meget små og 
mange uten haver, men så ett eller 
to med en liten potetåker uten
for». 

Etter ankomst Moelv summerer han 
opp inntrykkene etter Christiania, 
slik: 

«Vi hadde ikke passert noen byer 
eller endog noe som kunne kalles 
landsbyer, men klynger av hus, tre 
eller fire sammen (men ikke for
bundet) og hytter strødd ut hist og 
her i Liene forekom, særlig på de 
tre siste skifter, oftere enn i de 
fleste deler av England». 

Etter Hunderfossen ble dalen 
«mer åpen og hadde et noe villere 
preg, skjønt mange hus og dyr
kede pletter lå spredt utover åssi
dene.» 

Lenger oppover ser det ut til at går
der, alene eller i klynger, blir noe 
mer alminnelig. Men også her finner 
vi mot fjellet helårsboliger i form av 
«hytter», som ellers er fast nok be
bodd: 

«I den hytten vi hadde besøkt, 
bodde der etter hva vi hørte en 
husmann med sin familie og hans 
hustrus foreldre». 
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På Hundorp er 
«grenden større enn vanlig, men 
ingen av husene tett sammen. 
Mange gårder og husklynger lå 
spredt opp i liene». - Mange er så 
grå av elde av de ikke «tar seg så 
godt ut som byggemåten skulle 
tilsi». 

På Oppdal finner han 
«stor spredt bebyggelse» 

og på det siste skiftet før Trondheim 
ligger 

«noen få fikse hus med rød tegl 
strødd utover». 

* 

I Trondheim, som i Christiania, står 
selskapslivet sentralt i dagboka. 
Men vi får i hvert fall et klart inn
trykk av at noblessen vanligvis har et 
landsted så nær byen at man ikke 
sjelden reiser ut etter middagen og 
nyter sin kaffe der. 

Om «byen Røros» får vi vite noe 
mer: 

«Røros består aven mengde fat
tigslige hytter, hver omgitt aven 
liten innhenging til kufOr». 

Og omegnen er preget aven mengde 
utløer. 

* 
Fra turen sydover nevnes lite om bo
settingsmønstret. På Elverum treffer 
vi for første og eneste gang en 
landsby: 

«landsbyen Grundset». 
Rundt den er det meget dyrket mark 
og 

«stor spredt bebyggelse». 

I Vingertraktene avsluttes dagboka. 
Her får vi bl.a. vite at 

«På grensen mellom de to land er 
det et lappefolk som ikke lever på 
flyttefot, men har husmannsplas
ser i skogene.» 

Vi får ellers en aning om (finnenes) 
svedejordbruk og annen bosetting, 
som de «store skoghandlere», eks
empelvis Anker og Rosenkrantz, nå 
setter en stopper for. 

«- etter loven er bonden avskåret 
fra å fraskrive seg retten til beite 
for sine kuer og adgang til å hugge 
det tømmer han trenger til brend
seI og reparasjon av sine hus. 
Imidlertid treffer storhandlerne 
gjerne en bindende avtale om at 
«gården ikke må opprette flere 
husmannsbruk». 

Helt konsekvent nekting var dog 
ikke gjennomført. På en jakttur i me
get tette myrlendte skoger 

«kom vi til to, tre husmannsplas
ser i skogen . .. hvor marken var 
blitt ryddet i løpet av de siste tre 
år, eller litt mer». 

Men dette var betinget av at både 
skogens eier og sorenskriveren ga 
sitt samtykke. 

Slik minner bildet fra 1799 besyn
derlig om dagens. Den aktuelle øv
righet finner spredtbebyggelsen 
uønsket, men lar seg av og til presse 
av lokalbefolkningen til å gi forde
lingstillateIse... 

Så langt Robert Malthus og hans ob
servasjoner av norsk bosettings
mønster anno 1799. Observasjonene 
har ingen bred plass i hans notater. 
Men de er samtidige. Hans legning 
er dessuten vitenskapsmannens. Vi 
kan derfor slå fast at for 180 år siden 
var Østlandets bygder i en ikke ube
tydelig grad preget avenkelthus og 
husklynger. Noe som alt den gang 
synes å ha vært tradisjonelt. 

Kilde: 	Thomas Robert Malthus: 
Reisedagbok fra Norge 1799 
J.W. Cappelens Forlag, 1968 



JOHN GUSTAVSEN 

Uranutvinning nær 
Kautokeino? 
Storslått utbygging av kjernekraftverk og hensynsløs industrien og i områdene nær utvinningsstedene utsettes 
opprustning med atomvåpen gjør uran til et stadig vik for helseskader, ikke sjelden med døden til følge. I USA 
tigere grunnstoff. De multinasjonale selskapene gjør har indianerne smertelig, fått erfare dette. John Gustav
enorme profitter på uran-jakten. Uranutvinningen sen skriver her om uroen blant samene ved de siste mel
påfører naturen store skader. Menneskene i uran- dingene om uranlagring og -utvinning i samenes land. 

Det var den samiske nyhets- og ak
tualitetssendinga Miehta Samii 
(Over hele Sameland) som først 
brakte meldingen om planlagt uran
leting og -lagring i finsk Lappland, 
nærmere bestemt Enonteki6 kom
mune, grensekommunen til Kauto
keino. Mietha Samii har hatt kon
takter i finske industrikretser, og 
kunne avsløre at det var selskapet 
Autokl1mpl1 OY som skulle stå for 
den tekniske og økonomiske siden. 

Uran i samenes land 
Uran blir mer og mer ettertraktet 
over hele jorden. Uran trengs ikke 
bare til atombomber, men også til 
den kjernefysiske industrien. Uran 
har ført til enorme profitter for de 
selskaper som har satset på utvin
ning. Eksempelvis økte det ameri
kanske selskapet GULF OIL - som 
er blitt en kjempe i urankartellet - i 
1979 sin fortjeneste med 32 prosent. 
Selskapet opererer med en årsomset
ning på over 100 milliarder kroner, 
mer enn et norsk statsbudsjett. 

Det er gjort funn av uran i same
nes land. Geologiske eksperter har i 
lang tid drevet undersøkelser. Funn 
er eksempelvis gjort såvel i Nord
reisa som Kvænangen kommuner. 
Spørsmålet er bare om funnene er 
drivverdige. Men etter som behovet 
for dette grunnstoffet øker, senker 
en også kravene til konsentrasjon i 
malmen. Dette betyr bl.a. i praksis at 
langt større områder enn før må ri
ves opp. I en sårbar natur i arktiske 

områder vil dette føre til uhyggelige 
skader. 

Ifølge de nye planene er det inter
esse for uranutvinning og -lagring 
fra den sivile finske kjernekraftindu
strien, og dette skal skje ca. 15 mil 
fra Kautokeino. 

Indianernes gule helvete 
Jordens urbefolkninger har smerte
lig fått erfare hva. industristatenes 
grådighet fører til. Det var i pueblo
og navajoindianernes land at den 
amerikanske atomenergikommisjo
nen fant det uran den trengte til 
USAs kjernevåpenprogram En min
nestein i Trinity, New Mexico, sym
boliserer sprengningen av den første 
atombomben. Denne delen av india
nerland kalles «Det mest hektiske 
uranutvinningsområdet». Hva har 
blitt resultatet av virksomheten? 

I. 	 Rasering av store landområder 
2. 	 Forurensning av jord, vann og 

luft 
3. 	Genetiske og indremedisinske 

skader på arbeidere, deres fami
lier og barn, ofte med døden til 
følge 

4. 	 Frykt og uro blant sivilbefolknin
gen. 

Indianerne selv karakteriserer uran
utvinningen som «Det gule helvete». 
Flere har fortalt om hvordan de opp
levde det hele. En uranarbeider for
teller: «Det gjorde oss syke å gå ned 
i disse gruvene. De hvite menn satt 

utenfor og skubbet navajoene ned i 
de støvete gruvene umiddelbart etter 
at sprengningene med dynamitt var 
foretatt.» 

Den samiske avisa Sam i Aigi (sa
misk tid) av 2. september har hatt en 
medarbeider i USA for å undersøke 
hva som har skjedd med indianerne. 
Francisco Javier Ersparaa forteller 
om hvordan hennes venn ble ram
met av kreft som følge av det hele, 
om kynismen fra selskapenes side og 
myndighetenes likegyldighet. 
Utenom navajo- og puebloindia
nerne er også hopi- og apacheindia
nerne rammet av uran-jakten. 

Samene oppskaket 
Ved flere anledninger denne som
meren er samene blitt gjort kjent 
med at det kan komme igang uranut
vinning i deres gamle bosetningsom
råder. Selv om de finske myndighe
tene ikke vil si noe om saken, har 
meldingene nyhetene om at AlS 
Sydvaranger skal starte nye under
søkelser ved Bieddjovagge i Kauto
keino - uran vil selskapet ikke si noe 
om - skapt uro og oppskakeise. Men 
selskapet Gulf Oil har fått innpass i 
leteprosessen på vidda. For hver dag 
blir det klarere og klarere at samenes 
rettigheter til sine bosetningsområ
der må sikres av nasjonalstatene. De 
stadige inngrep og trusler gjør at et 
helt folk føler seg truet av industris
tatenes framferd. Storselskapene tar 
mer hensyn til penger enn til men
neskeliv. n 
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Industrikomiteens innstilling om 
fremtidig energibruk og -produksjon 
AV TORBJØRN PAULE 

I Norsk Natur nr. 3/ 1980 sto det en omtale av Regjerin sin innstilling om Norges framtidige energibruk og -pro
gens energimelding, St. meld. nr. 54 (1979-80), som ble duksjon. 
presentert for offentligheten 29. februar i år. l det følgende skal jeg kort ta for meget enkelte mo
D~n 12. juni i år la Industrikomiteen i Stortinget fram menter i innstillingen og kommentere disse. 

Kraftpriser 
Når det gjelder den framtidige kraft
prisen til alminnelig forsyning, går 
Industrikomiteen ut fra det samme 
prinsippet som Regjeringen, nemlig 
at forbrukerne skal betale det det 
koster å produsere ny elektrisk kraft, 
såkalt langtidsgrensekostnad. 

Det samme prinsippet går Regje
ringen inn for ved kraftforsyning til 
den kraftkrevende industrien. Men 
Regjeringen forutsetter i sin energi
melding at en må avvike fra prinsip
pet om at prisene skal avspeile lang
tidsgrensekostnadene, dersom den 
prispolitiske linjen skulle svekke in
dustriens driftsøkonomiske grunn
lag og utviklingsmuligheter. 

Industrikomiteens flertall (Arbei
derpartiets medlemmer) lanserer et 
system for regulering av priser og 
avgifter for kraft industrien bruker, 
som koples til den prisen som den 
kraftkrevende industrien oppnår på 
sine produkter på verdensmarkedet. 
Dette vil si at høyere priser på ver
densmarkedet medfører høyere 
kraftpriser og vice versa. 

Justeringer av kraftprisene forut
settes gjennomført en gang pr. år. 
Hele reguleringssystemet foreslås re
vidert hvert femte år. 

For alle nye kraftavtaler foreslås 
basisprisene satt lik langtidsgrense
kostnaden. For kraft fra egne kraft
verk og kraft regulert ved gamle 
stats kontrakter, skal prisene ifølge 
Industrikomiteens flertall ikke heves 
tilsvarende. Men ved kraft levert fra 
egne kraftverk skal det innføres en 
avgift som bedriftene kan sette av til 
et fond, og nytte i første rekke til en
ergiøkonomisering. 
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Høyres representanter i komiteen 
deler stort sett flertallsfraksjonens 
syn på prisfastsettingen av kraft til 
den kraftkrevende industrien. Sen
terpartiets og Kristelig Folkepartis 
komitemedlemmer tar reservasjo
ner, men finner det nevnte prisregu
leringssystemet interessant. Venstres 
representant avviser det skisserte 
opplegget og mener det vil medføre 
et økt press på våre gjenværende 
ikke utbygde vassdrag. 

Det er klart at prisreguleringssys
temet som et stort flertall i Industri
komiteen går inn for, betyr en ve
sentlig svekkelse av Regjeringens 
prinsipp. Det er tydelig at det presset 
vi har registrert fra den kraftkre
vende industrien, LO og berørte 
kommuner etter at stortingsmeldin
gen kom, har virket. En gradvis øk
ning av kraftprisen for den kraftkre
vende industrien til hva det koster å 
produsere ny kraft, ville i vesentlig 
høyere grad ha stimulert til energi
økonomisering og en begrensning av 
kraftforbruket. Flertallet i Industri
komiteen legger opp til en prispoli
tikk som vil bety et økt press på våre 
siste levende vassdrag. 

Det må ellers være på sin plass å 
undre seg over hvor lenge den 
kraftkrevende industrien skal nyte 
godt av de økonomiske fordelene 
som kraftpriser til dels langt under 
langtidsgrensekostnad betyr. Vi får 
håpe at denne industrien med tid og 
stunder vil bli i stand til å betale 
kraftpriser tilsvarende det andre 
brukere kan og må betale. I motsatt 
fall er det et uttrykk for at den 
kraftkrevende industrien er taps
bringende for landet. 

Krafttildeling 
Industrikomiteens flertall (Arbei
derpartiet) mener at den kraftinten
sive industrien må sikres en betyde
lig plass i framtidens industribilde i 
Norge. Flertallet finner det ikke mu
lig å legge til grunn en svakere utvik
ling for denne industrien enn det 
Regjeringen gjør. Regjeringen forut
setter i energimeldingen at den 
kraftkrevende industrien sikres en 
fastkraftmengde på 31 TWh i 1985 
og 34 TWh i 1990. 

Flertallet i Industrikomiteen sy
nes at Regjeringens rammer for til
deling er meget stramme, spesielt for 
1985. Flertallet har merket seg Indu
stridepartementets ønske om å ut
vide rammen for 1990 til 37 TWh. 
Flertallet uttaler at det ville ha sett 
det som en fordel om krafttiIdelin
gen til den kraftkrevende industrien 
kunne bli økt utover 34TWh i 1990. 
Dette vil i så fall bety en raskere takt 
i vasskraftutbyggingen i årene fram
over. Industrikomiteens flertall me
ner at en mulig industriell utnyttelse 
av kraft med lavere leveringssikker
het bør vurderes nærmere. 

Dette innebærer at Arbeiderpar
tifraksjonen i Industrikomiteen 
gjerne ser at den kraftintensive indu
strien får tildelt vesentlig mer kraft i 
årene som kommer enn det Regje
ringen forutsetter. At dette vil for
sterke presset på våre urørte vass
drag, er åpenbart. 

Høyre mener at det fortsatt bør 
arbeides for å oppfylle plantallet for 
tildeling av kraft til den kraftkre
vende industrien på 34 TWh så snart 
etter 1985 som mulig. l tillegg bør 



industrien ifølge Høyre tilbys tilfel
dig kraft. 

, 
Høyre ønsker et i prinsippet fritt 

marked for energi, noe som må be
tegnes som betenkelig. At prisen og 
utbyggingstempoet skal bli et resul
tat av tilbud og etterspørsel, vil med
føre at våre natur- og miljøverdier 
blir skadelidende. 

Høyres ønske om et fritt marked 
for energi vil medføre at kvoteord
ningen for tildeling til kraftkrevende 
industri faller bort. Vi kan vanskelig 
forstå hvordan Høyre mener at den 
kraftkrevende industri foreløpig 
skal kunne betale markedspriser for 
sin elektriske kraft. Vi kan heller 
ikke tenke oss at Høyre med dette 
forslaget har antatt at den kraftkre
vende industriens energibruk vil bli 
lavere. Dette kan blant annet bygge 
på Høyres avstandstaken fra en po
litikk som vil kunne medføre nedleg
gelse av flere produksjonssteder og 
sterk reduksjon i sysselsettingen. 
Høyres ønske om en fortsatt vekst i 
energiforbruket etter århundreskif
tet, basert på fornybare energikilder, 
viser også at Høyre sikter mot en vi
dere ekspansjon også i den kraftkre
vende industrien. 

Kristelig Folkeparti og Senterpar
tiet støtter Regjeringens forslag om å 
sette et tak på 31 TWh til den kraft
krevende industrien i 1985, men øn
sker en reduksjon av de 34 TWh i 
1990 for å stimulere til energiøkono
misering. 

Venstre mener det endelige taket 
på fastkraft til den kraftkrevende in
dustri bør være 31 TWh. 

Norges Naturvernforbund mener 
at elektrisistetsforbruket i den 
kraftkrevende industrien bør be
grenses ved stans i ytterligere konse
sjoner til denne industrien. Det 
skulle ikke være grunn til å tildele 
denne industrien mer kraft enn de 
ca. 30 TWh som den er sikret i dag. 
En økning av kraftprisene til lang
tidsgrensekostnad vil være et viktig 
virkemiddel for å fremme energi
økonomisering i denne industrien, 
spesielt dersom myndighetene sør
ger for lån som gjør at den sam
funnsøkonomisk lønnsomme ener
gisparingen også blir bedriftsøkono
misk lønnsom. Industrikomiteens 
flertall går inn for nye arbeidsplas- ' 

ser i den kraftkrevende industrien. 
Dette må anses som betenkelig. Den 
kraftkrevende industrien krever på 
grunn av kontinuerlig utviklings- og 
automatiseringsarbeid stadig mer 
energi bak hver eksisterende ar
beidsplass. I lengden vil det ikke 
være mulig å holde på arbeidsplas
sene innenfor den kraftkrevende 
industrien. Dette understreker vik

, tigheten av å opprette nye arbeids
plasser, f.eks . i videreforedlings
industrien. . 

Når det gjelder kraftildelinger til 
den alminnelige forsyning, er det 
tvilsomt når flertallet i Industriko
miteen peker på at Statskraftverkene 
ved siste krafttildeling ikke har sett 
seg i stand til å levere mer enn 1/ 3 av 
den nye kraften som elektrisistets
verkene ønsker å kjøpe til alminne
lig forsyning i perioden 1980-82. 
Det kan her vises til at Statskraftver
kene selv uttaler «Vi vil presisere at 
de prognoser bestillingene bygger 
på, gir 637 TWh i brutto fastkraftfor
bruk på landsbasis i 1981/82». Dette 
innebærer en økning i elektrisitets
bruken på mer enn l O TWh bare i 
løpet av 1-2 år, noe som overstiger 
alle landsprognoser og offisielle 
målsettinger. Elektrisistetsverkenes 
høye bestillinger bør derfor ikke 
brukes som argument for fortsatt 
vasskraftutbygging så lenge det kan 
påvises at disse ikke vil være nød
vendig for å dekke den forventede 
etterspørsel. Elektrisistetsverkenes 
prognoser fra 1978 over elektrisitets
bruken til den alminnelige forsyning 
i 1980 lød på 56 TWh. Hittil i år ty
der utviklingen på at elektrisistets
bruken ved den alminnelige forsy
ningen ikke vil overstige 52 TWh. 
Feilen i elektrisistetsverkenes pro
gnose vil således utgjøre ca. 10 Alta
utbygginger bare i løpet av 2 år. 

~rganisering av kraftforsy

nInger 

Industrikomiteens flertall (Arbei

derpartiet) mener at Norges Vass
drags- og Elektrisistetsvesen fortsatt 
bør opprettholdes samlet under 
Olje- og Energidepartementet med 
et hovedstyre valgt av Stortinget. 

Denne ordningen er uholdbar 
både av faglige og konstitusjonelle 

grunner. Ikke minst de saksbehand
lingsfeil fra NVE's side som er doku
mentert gjennom blant annet rettssa
ken om Alta-utbyggingen burde 
styrke kravet om en oppdeling av 
denne institusjonen. Ellers ønsker 

. Høyre iprinsippet å endre på NVE's 
organisasjon. Kristdig Folkeparti 
og Senterpartiet bel departementet 
vurdere om Statskraftverkene bør 
skilles fra NVE, og om et eget organ · 
bør ha ansvar for energi prognosene. 
Naturvernforbundet mener det er 
like riktig at Vassdragsdirektoratet 
skilles fra Elektrisistetsdirektoratet. 
Venstres fraksjonsmerknad på dette 
punkt er i godt samsvar med Natur
vernforbundets syn 

Alternative energikilder og 

energiøkonomisering. 

Industrikomiteens flertall ønsker å 
legge opp til økt innsats for forsk
ning og utvikling i utnytting av sol
varme og vindenergi. Flertallet leg
ger vekt på å komme fram til mer 
rasjonelle og økonomiske metoder 
for en bedre utnytting av biomasse i 
form av ulike typer avfall, ved, flis 
m.v. På flere områder legger Indu
strikomiteen større vekt på energi
økonomiserende tiltak enn Regje
ringen i sin energimelding. Selv om 
komiteen etter Naturvernforbundets 
mening ikke går langt nok på disse 
feltene, synes komiteen å være mer 
opptatt av konkrete tiltak i denne 
forbindelse enn Regjeringen. 

Konklusjon 
Hovedinntrykket av innstillingen 
fra Industrikomiteen er at flertallet 
legger opp til en fortsatt utstrakt 
vasskraftutbygging i N orge. Dette 
vil forsterkes av den pris- og tilde
lingspolitikk man legger opp til ved 
kraftleveranser til den kraftkrevende 
industrien. Dette forsterkes også av 
det faktum at et flertall i komiteen 
ønsker å beholde NVE samlet som i 
dag, med en fortsatt fiksering på 
vassdragene våre som potensielle 
energikilder.En viss vekt lagt på til
tak innenfor områdene alternative 
energikilder og energiøkonomise
ring svekker ikke konklusjonen at 
kampen om våre urørte vassdrag vil 
bli hard i årene som kommer. oaf 
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• Medlemer i Naturvernforbundet 
som vil arbeide aktivt for sivil ulyd

Ut av 
Naturvernforbundet? 
I et avisinnlegg i sommer meddelte 
fire personer at de meldte seg ut av 
Naturvernforbundet i protest mot at 
forbundet, i følge referat fra repre
sentantskapsmøtet, ikke støtter sivil 
ulydighet og forbyr sine tillitsmenn 
og ansatte å delta i sivil ulydighets
aksjoner. Det hører med til historien 
at to av de fire ikke fins i forbundets 
medlemskartotek. I et svar i avisene 
redegjorde forbundets generalsekre
tær for hvorfor forbundet ikke kan 
støtte sivil ulydighet, samtidig som 
han understreket at det selvfølgelig 
ikke er nedlagt noe forbud overfor 
grupper eller enkeltpersoner innen 
forbundet. Interessant er det at også 
Samarbeidsgruppene for natur- og 
miljøvern (snm) har reagert på ut
meldelsene, noe som fremgår av inn
legget nedenfor. 

Bli i Naturvernforbundet! 
Landsmøtet i Norges Naturvernfor
bund drøfta nyleg organisasjonen si 
haldning til sivil ulydnad i Alta
saka. Etter dette har eit par medlem
mer meldt seg ut av Forbundet i pro
test. 

Det er ei gamal mistyding at det i 
alle naturvernsaker finst ei «rett 
line» som gjer alle andre syn galne. 
Nettopp Alta-saka syner at dette ik
kje held stikk. Vi har nådd langt ved 
å arbeide på mange ulike felt og 
nytte mange metodar. Dette mang
faldet kunne vi ikkje hatt dersom ein 
organisasjon skulle stått for alt. Ein 
organisasjon kunne ikkje nådd ut til 
så mange ulike grupper og fått støtte 
på så mange ulike vis. Naturvernfor
bundet ville neppe fått opptre i retts
salen dersom dei samstundes organi
serte lenkegjengen i Stilla. Altså er 
mangfaldet ein styrke, også når det 
gjeld organisasjonane si rolle i Alta
saka. 

,
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Dersom Naturvernforbundet sitt 
syn hadde ført til at anleggsarbeidet 
i Stilla hadde fått gå sin gang utan 
hindringar, hadde synet vore feil. 
Men det er Folkeaksjonen i Alta 
som organiserer aksjonar og ber det 
politiske og juridiske ansvaret. Na
turvernforbundet gjer ei stor og ver
defull innsats for Alta-elva på andre 
område. Aktiv støtte frå Naturvern
forbundet til sivil ulydnad kunne 
sette den politiske breidda i Forbun
det i fåre, og slik skade dette arbei
det og. 

Kva meiner (snm)? 
Landsmøtet i fjor (Bodø 24.-25 / 3
79) vedtok: 

«(snm)-Norge vil aktivt støtte 
ulike former for sivil ulydighet 
(generalstreik, sitt-ned aksjoner, 
fysisk hindre anleggsmaskinene) 
som vil hindre utbyggingsarbei
det, men tar avstand fra aksjonar 
som har til hensikt å skade perso
ner. » 

(St.meld. nr. 61 (79-80) s 96) 
Landsmøtet i år (MO 22.-23/ 

3-80) stadfeste dette, samstundes 
som det oppmoda til pengeinnsam
ling til Naturvernforbundet si retts
sak. 

(snm) har og i andre høve støtta 
eller oppmoda til sivil ulydnad. 
(snm) har ikkje programfest sivil 
ulydnad som kampmiddel. Men som 
siste utveg har det alltid vore ein del 
av (snm) sin politiske tradisjon, heilt 
sidan (snm)-Oslo i sitt prinsipp
program av 2.12 1970 vedtok: 

«-at menneskene må se kortsiktig 
ressursdisponering og miljøned
bryting i lys av ansvarlighet for 
det samlete livssamfunnet, og at 
de retningslinjer for handling som 
dette gir, må ha forrang framfor 
lojalitet til stat, lovverk og enhver 
overordnet, når det er kollisjon 
mellom disse to typer instanser.» 

nad i Alta-saka er velkomne i (snm). 
Men gå ikkje ut av Naturvernfor
bundet! Og bruk ikkje medlemskap 
i (snm) som plattform for åtak på 
Naturvernforbundet! Vi følger kvar 
vår veg mot same mål : vern av Alta
elva - og begge vegane må nyttest 
for å nå fram . 

Også her gjev mangfald styrke. 

Geir Myrstad 
(formann i Landsutvaiet i Samar
beidsgruppene for natur- og miljø

vern (snm) 

Stå vakt om vidda! 
Fottur på Hardangervidda - dette 
største høgfjellsplatået i Europa med 
sin fantastiske natur, den reine lufta, 
vekslinga mellom ulike bergartar og 
landsskapsformer, snøbreane, den 
rike fjellvegetasjonen med reinroser, 
gulsildrer, issoleier og mykje meir, 
vatna, elvane, myrane med rauds
tilk, bekkasinar og andre våtmarks
fuglar, dei vemodige fløyta til hei
loa, reinsdyrflokkane. . . Det er ei 
stor oppleving; ein skatt me pliktar å 
ta vare på både for oss sjølve og ko
mande slekter. 

Men der var skår i gleda : Flydu
ren høyrdest over hovuda våre mest 
heile dagane. Ved Kvennsjøen, 
Nedre Bjørnevatn og andre stader 
var det flyborne selskap med cam
pingutstyr som om dei låg på Rolig
heden i Kristiansand . Der låg dei og 
fiska og sette garn frå gummibåtane 
sine. Til traktene rundt Litlos skal 
det ha kome tyskarar med fly for å 
leite etter sjeldsynte mineralar og 
smykkesteinar. 

Sjølv ikkje her oppe i fjellheimen 
skal ein få vera i fred for motordur 
og andre av sivilisasjonen sine 
mange utvekstar. Det er nå på tide at 
lova om motorisert ferdsel i utmark 
og vassdrag blir praktisert i tråd med 
det ho er meint til. Det er ingen 
grunn til at me skal trenge å vente til 
nasjonalparken blir oppretta før me 
får bukt med uvesenet. Som grunn
eigar har for øvrig Staten full rett til 
åsetja ein stoppar for all motorisert 
ferdsel i statsallmenningane. Det 
blir ofte (og med rette) klaga over at 
kommunane er så liberale med for
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skrifter for motorferdsla i utmarka 
si. Det er derfor skuffande at ikkje 
Staten gjeng føre med eit betre 
døme. Frå Telemark veit eg såleis at 
fylkesmannen etter anke frå eit fly
selskap gjekk imot Vinje kommune 
da kommunen ville setja forbod mot 
flytrafikken. 

Eg vil ta opp ein annan ting som 
eg la merkje til da eg var på Vidda i 
sommar. Det er denne «snikhytte
bygginga» som skjer ved at folk gjer 
gamle steinbuer, fangstbuer og støls
hus om til fritidshus av høg stan
dard. Enkelte av desse steinbuene 
synes også å vera av temmeleg ny 
dato. Ein bør vera litt på vakt her, da 
dette lett kan gli ut. Ein høyrer og 
gjete ymse fram støy tar for å bygge 
nye vegar, t.d. innover i Veigdalen. 
Forutan den skade desse vegane gjer 
i seg sjølv, er dei ofte dårleg løynte 
framstøytar for å få til meir kraftut
bygging og koma verneinteressene i 
forkjøpet. 

Eg håpar Norges Naturvernfor
bund kan ta opp desse tinga med dei 
rette styresmaktene og elles øve det 
presset som trengst for å sikre dei 
uvurderlege verdi ane som finst i 
fjellheimen vår. Helge Kiland 

Hvem sitter i offentlige 
utvalg 
I Norsk Natur nr. 3 1980 beklager 
Øystein Linnerud at NNV har truk
ket seg fra Oljevernrådet. N NV bør 
være til stede over alt og tale natur
vernets sak, sier han. 

Det var landsstyret som bestemte 
at NNV skulle gå ut av Oljevernrå
det, og som den representanten som 
ble trukket, var jeg enig i avgjørel
sen. 

Rådets oppgave består stort sett i 
å strø sand på kommunale oljevern
planer, og ta til etterretning oppbyg
ningen av Statens og operatørenes 
oljevernberedskap. Kritikk og for
søk på debatt om oljevernutstyrets 
kapasitet ble tilbakevist av Oljevern
rådets formann og sekretariat, og av 
medlemmene. Av de 19 som satt i 
Oljevernrådet var det nemlig bare to 
som hadde grunn til å stille seg kri
tisk til norsk oljeutvinnings- og olje
vern politikk, representanten for 

Norges Fiskarlag og jeg. Blant de 
andre 17 er ni forskjellige departe
menter og direktorater representert. 
Videre har operatørene i Nordsjøen, 
Norsk Petroleumsinstitutt og Reder
forbundet representanter, og Statens 
forurensingstilsyn har formannen. 

Det står i Oljevernrådets innstruks 
at rådet skal kunne gi uttalelser. Et
ter Mexicoutblåsingen og den he
teste debatten om oljevern og olje
boring nord for 62° mente jeg det var 
på tide at Oljevernrådet benyttet 
denne retten. Til møte 28/ I1 ifjor 
fikk jeg sendt ut med sakspapirene et 
forslag til uttalelse som etter en inn
ledning konkluderte med dette : {<Ol
jevernrådet vil uttale at en utblåsing 
utenfor Nord-Norge vil kunne gi 
større skadevirkninger og være van
skeligere å stoppe enn utblåsingen i 
Mexicogulfen. Oljevernutstyret vi 
har i dag gir ikke tilstrekkelig be
skyttelse mot en oljekatastrofe i 
disse farvann . Regjeringens forutset
ning om akseptabel risiko ved bo
ring nord for 62° er etter Oljevernrå
dets mening ikke oppfylt.» 

Resultat på møtet: Oljevernrådet 
nektet å realitetsbehandle forslaget, 
og uttalte at rådet, med unntak av 
H.H., mente man ikke hadde forut
setninger for å foreta en slik vurde
ring som forslaget forutsatte. (Fi
skarlagets representant var ikke til
stede.) Hva skal man i et råd som 
sier at det ikke har forutsetninger for 
å uttale seg om saker det er nedsatt 
for å ivareta? 

Oljevernrådet burde være et kor
rektiv til Statens oljevern politikk, og 
ikke en sandpåstrøer. Arsaken til 
den rollen rådet spiller er selvsagt 
sammensetningen, som er bestemt 
av Staten. Staten har ikke ønsket noe 
kritisk Oljevernråd. 

Vi naturvernere bør ikke være for
nøyet bare NNV er representert i et 
utvalg eller råd, vi må i tillegg ar
beide for at sammensetningen av ut
valgene blir slik at også våre syns
punkter kan få en sjanse. 

Honoria Hamre 

. Blir stæren borte? 
«Dette er våren» heter det på midt
sidene i Norsk Natur nr. 2. På side 
49 er det et bilde aven stær.pet ga 

meg ideen til å skrive om mine ob
servasjoner når det gjelder stæren. 
J eg bor på en gård og vi har oppsatt 
5 stærkasser. Fra 1977 og bakover 
har vi hatt stær i alle kassene, og det 
var til dels kamp mellom stærpar om 
å få plass. I 1978 var det ingen kamp 
lenger, men 2 par hekket dette året. I 
1979 var det ingen hekkende par, 
men noen få individer ble observert. 
I 1980 er ingen stær observert her på 
gården. Er stæren i ferd med å for
svinne, eller er dette bare en tilfel
dighet? RolfSætermo 

Varme fortau - sløseri? 
Innen naturvernkretser blir ofte opp
varmede gågater og fortau betraktet 
som et utillatelig sløseri. Den oppvar
mede gågate blir til og med brukt som 
redselsvekkende omslagsbilde. 

Jeg vil stille spørsmål om ikke dette 
er en overreaksjon, og om vi ikke 
burde innta en mer nyansert holdning. 

For balansens skyld må vi avveie 
alle faktorer innen rammen av et totalt 
miljøregnskap. Oppvarmede gågater 
og fortau har unektelig sine fordeler. 
Man kan se dem som en del av et kol
lektivt transportsystem, som gjør det 
lettere å leve uten bilen. Man får min
dre salt på skoene, og det blir mindre 
utgifter til renhold i butikkene. Ren
hold krever også energi. 

Gågater er et miljøvennlig tiltak. Da 
ideen ble lansert, ble den fra først av 
møtt med skepsis av handelsstanden, 
som fryktet å miste sine kunder. 
Denne skepsis er gjort til skamme. 
Oppvarming av gågatene har sikkert 
vært en faktor som har bidratt til dette. 

Istedenfor å si bastant nei til opp
varming, bør vi heller søke å utnytte 
dette tiltak innen rammen av et større 
perspektiv, og stille våre betingelser 
for en positiv holdning. 

Privatbiler og urasjonelI vareom
bringeise krever energi. Vi bør derfor 
stille som betingelse at oppvarming 
fører til en reduksjon av bilenes ener
gibehov som minst svarer til det som 
går med til oppvarmingen. 

I mange butikker og varemagasiner 
er det en alt for høy temperatur . 
Denne bør naturligvis reduseres under 
enhver omstendighet, men oppvar
ming av gåater gir oss en ekstra brekk
stang til å kreve dette. ---+ 
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Vår holdning bør gjøres betinget av 
energikilden. Bruk av elektrisk vann
kraft - en høyforedlet vare og altfor 
god til dette formål - må være uteluk
ket. Hvis derimot energien skaffes 
som tilleggsenergiprodusert ved ukon
vensjonelle metoder, bør vi stille oss 
mere positivt. Gågatene kan derfor bli 
et middel til å inspirere handelsstan
den til å installere varmevendere eller 
varmepumper m.m. 

Jeg var forleden på et kurssted. Det 
var null grader ute, solen varmet gjen
nom vinduene, og alle ovner sto på 
1000 watt. Man gikk i skjorte midtvin
ters. Jeg var uventet, allikevel fikk jeg 
et rum med ovnen på fullt. Først etter 
et døgn på null var temperaturen blitt 
bra. Jeg skulle tro at det på dette sted 
alene ble sløst med energi nok til å 
varme opp en gågate, og jeg er over
bevist om at om man senket tempera
turen her og andre steder til et rimelig 
nivå, ville vi på et døgn kunne spare 
inn flere Altautbygginger. 

Oppvarmede gågater og fortau kan 
og bør imidlertid ikke bli noen univer
salløsning. Og det bringer meg til sne
ryddingen. 

Det som skjer er at først faller 
sneen. Så blir den liggende, trampes til 
hålke, folk glir og brekker benet. Så 
blir det strødd med salt, vi får sørpe og 
svineri på sko og gulver. Eller med 
sand. Ved neste vindbyge hvirvles san
den opp. En tørr førjul var det det 
rene Sahara i Oslo. Solnedgangen var 
så vakker som i New York - rød som 
en ørkensol. Og til sist kommer 
ressurskrevende maskiner eller flittige 
menn og fjerner isen - etter at den er 
frosset fast. 

Dette burde vi kunne håndtere 
bedre. En samtidig profesjonell fjer
ning av sneen før den blir tråkket til 
hålke er ikke praktisk mulig. Men det 
burde gå an å arrangere egeninnsats. 
Hvert forretningsbygg ansvarlig for 
seg, med innsats fra direktør til volon
tør. Litt frisk luft og misjon har alle 
godt av, og det vill ikke bli meget ar
beid på hver. Og tenk på hva du ville 
få igjen for strevet: Å kunne gå holke
og sørpefritt utenfor alle andre byg
ninger! Det burde det være en opp
gave for velforeninger, handelsstands
foreninger O.l. å sette seg i spissen for. 

Nils Borchgrevink 
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Nye bøker 

LA OSLO LEVE! 

Oslo kommune ønsker en fornuftig 
og saklig debatt om natur og miljø i 
Oslo. Og som bakgrunn for denne 
debatten har kommunen ved Helse
rådet gitt ut en bok, «Natur og miljø 
i Oslo» (Universitetsforlaget) med 
Tor Dagre som redaktør. Dagre byg
ger boka på en rapport, «Status 77», 
utarbeidet av kontoret for natur- og 
miljøvern ved Oslo Helseråd. Re
daktørens oppgave har tydelig vært 
å gi boka et populært preg. Som det 
står i etterordet, er hensikten med 
boka at byen og den natur som byen 
vokser og lever på og med, skal dis
kuteres «mann og mann imellom», 
for senere å føre til riktige politiske 
vedtak i Oslo kommunes styre og 
stell. . 

Og langt på vei vil Dagres folke
versjon om Oslo byområde nå dette 
målet, selv om jeg på ingen måte tror 
at denne boka vil pryde de tusen 
hjem eller vekke massene i Oslo til å 
ta del i og påvirke dagens og fremti
dens byutvikling. Derimot synes jeg 
at boka bør vekke de tusen politiker
hjem ut av tornerosesøvnen for en 
mer målrettet miljøpolitisk planleg
ging av Osloområdet. Boka viser 
klart at mye allerede er tapt i Oslo 
idag, og at resten faktisk står på 
spill. For eksempel er hele 35 000 de.
kar av landets beste jordområder 
bygget ned i Oslo siden 1945. Flere 
plantearter står i fare for utryddelse 
med blåveisen, Osloblomsten fram
for noen, på topp. Byen har vokst 
seg stor og vill, og lider i tilIegg aven 
dundrende hodepine som trafikken 
og privatbilismen må ta skylda for. 
Reguleringsplanene river gamle hus 
som er Oslo og erstatter dem med 
parkeringsplasser eller betongpalas
ser. Takk lov for det som er igjen, og 
takk lov for Oslomarka som byens 
og byområdets 600 000 mennesker 
kan ty til i nøden. 

Også Helserådet må ha en ekstra 
forkjærlighet for Marka, for dette 

området er viet større oppmerksom
het enn de andre temaene i boka. 
Kanskje er det maktpåliggende for 
statsfysikus å vise at Marka er sik
kerhetsventilen for Oslobeboerne 
både psykisk og fysisk og at ingen 
politikere med sans for mennesker 
bør røre ved dette området? 

Oslos politikere bør være glad for 
denne boka. Her får de servert en 
beskrivelse av Oslo uten planlegger
nes tekniske innpakningspapir som 
hindrer dem i å forstå hva som vil 
skje med det eller de områder som 
planlegges. 

Etter en kveld med «Natur og 
miljø i Oslo» har politikeren i grove 
trekk fått status over Oslo byom
råde. Floskler som «dette visste jeg 
ikke» kan kanskje unngås i fremti
den i forbindelse med utbyggings
og rivesaker, dersom politikerne har 
boka til Dagre i bakhodet. 

En ting er jeg likevel ikke helt enig 
med Helserådet i. Det heter i boka at 
selv om man har aldri så dyktige folk 
i kommuneadministrasjonen så kan 
de ikke ta avgjørelser av vesentlig el
ler prinsipiell betydning. Underfor
stått: det kan bare politikerne. Min 
lille innvending til dette er at det er 
administrasjonen som legger fram 
planene for politikerne for vedtak. 
All verdens reguleringsplaner skurer 
gjennom i et hvilket som helst by
styre uten debatt. Dette er gjerne 
planer som er del i en større helhet 
en helhet som politikerne ikke gjen
nomskuer fordi administrasjonen 
har den nedlåst i arkivet. Og det 
mangler ikke på eksempler på at det 
er nettopp slik byen sakte men sik
kert er blitt spist opp innenfra. 

Argumentet kan selvsagt slås til
bake med at politikerne må be om 
alternative planer for byregulering, 
og at denne boka er utarbeidet nett
opp for at de skal be om dette. Når 
det skjer har forhåpentlig det lille 
kontoret i Helserådet, med natur- og 



miljøvern som en spesialitet, ferdig 
sin miljøpolitiske generalplan for 
Oslo som vil gi både politikerne og 
teknikerne på byplankontoret noe å 
tenke på. Og la alle gode krefter 
,hjelpe dem med det. 

Tor Dagre (red.) 
«Natur og miljø i Oslo» 
Universitetsforlaget. 

Sylvi Struksnes 

NATUR I 
VESTFOLD 

Vestfold Naturvern satser fortsatt 
friskt på sin årlige publikasjon med 
spredte beskrivelser av naturforhold 
og -fenomener i fylket, og årets ut
gave står ikke tilbake for forgjen
gerne. Blant dem som blir presentert 
for leserne denne gangen er fjordse
len eller steinkobben i Oslofjorden. 
Den har ingen særlig grunn til å se 
lyst på livet, stammen er etter alt å 
dømme i tilbakegang. Men verne
planen for våtmarker i Vestfold for
utsetter et reservat ved Bastøya, og 
det vil også komme selen til gode, 
mener artikkelforfatteren, Jan-Erik 
Sørensen. 

Blant stoffet ellers kan nevnes en 
artikkel om fylkets fasaner (som 
strengt tatt ikke har noe i Vestfold 
eller Norge i det hele tatt å gjøre), og 
en liten raritetsavdeling om sjeldne 
vertstrær for misteltein (Vestfold er 
jo mistelteinfylket fremfor noe). El
lers streifer man også inn på det kul
turhistoriske, i en artikkel om grini
gipen, en meget gammel og meget 
spesiell fiskemetode i lakseelva Lå
gen. Bak denne artikkelen står 9. 
klasse ved Lardal ungdomsskole, så 
Vestfold Naturvern mangler tydelig
vis ikke medarbeidere. 

Årboka «Natur i Vestfold» er et 
eksempel til etterfølgelse for andre 
av forbundets kretsforeninger. En 
årbokserie som den Vestfold Natur
vern har startet gir medlemmene 
verdifull kunnskap om naturforhold 
i fylket - og den kunnskapen er gull 
verd i arbeidet for å verne naturver
dier. f 

Akvarell av Sissel Gjersum 

Gråstensliv 
Gråstenen på stien, stivnet i 

sin form da jorden var ung og varm. 

Slitt av årmillioners regndråper. 

Skrapt av reptilers bukskjell. 

Maurens· lettvinte vei til tuene. 

Feste for tassende bjørnelabb. 

Ripet av skrensende elgklov. 

0yemerke for speidende veidemann. 

. Solvarm under naken barnefot 
på vei til seter. 
Veltet til side, knust og gjemt 
under bulldoserens stålskjær. 
En begravelse i menneskets regi. 

Karl Fiskvik 
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Østlandskes Fullt utvokst gaupe 
småskrifter Kjempeplakat - Nordens stør
«Norsk natur - vår arv» av ste katt i full størrelse - format 
Ove Arbo Høeg (1959) Kr. 5,-. 125 x 83 cm - tegnet av Eivind 

Struksnes. Fire farger. «Ormtjernkampen Villmark» Pris kr. 50,-. 
av Haakon Lie (1961). Kr. 5,-. 

«Fakstumyra» av H. L Løven
skiold (1962). Kr. 5,-. 

«Gutulia» av Tr. Kierulf Nasjonalparkene(1963). Kr. 7,-. 
Ni av våre nasjonalparker

«Rondane nasjonalpark» av (Øvre Dividal, Anderdalen,
Edv. Løehen, Edv. K. Barth og Rago , Børgefjell, Dovrefjell,
Eilif Dahl (1963). Kr. 7,-. Rondane, Femundsmarka, 
«østensjøvannet» av Einar Gutulia og Ormtjernkampen) 
Brun, Ove Arbo Høeg og Ole på prospektkort. Pris pr. serie il 
Anton Sæther (1965). Kr. 10,-. 9 forskjellige kort. 

Pris kr. 12,- . 
Sameplakaten 
«Darugiella»«Presterødkilen av Magnar 

Norderhaug (1968). Kr. 10,-. som betyr maktens språk, er laget av 
«Fra blomsterfredning til øko av Nils A. Sombyog Harry Johansen 
politikk», red. Bredo Berntsen - begge samer fra Tanadistriktet. 
(1975) Kr. 15,-. Plakaten er en fotomontasje i farger, Vassdragsvern 

inspirert av samenes sultestreik Plakat «Vassdragsvern» tegnet «østensjøvannet» , red. Bredo utenfor Stortinget i forbindelse med i fire farger av Morten M.Berntsen (1979. Kr. 15,-. Altautbyggingen. Den uttrykker den Kristiansen. Et muntert ut
følelse av avmakt samene føler over trykk for vassdragenes mange Bestillinger sendes: for storsamfunnet, her symbolisert funksjoner i menneskets miljø Østlandske naturvernforening, ved NVE og de norske flagg. Natur med vassdragsutbyggeren som Postboks 8268 Hammersborg, vernforbundet har et begrenset opp lyseslukker.OSLO l. lag av plakaten for videreslag. Format: 60 x 90 cm. Postgiro: 5 34 24 31 . Bankgiro: Format: 30 x 40 cm. Pris kr. 30,-.1600.40.96847 Pris: kr. 30,-.

Forskudd portofritt. 

Olje eller fisk? 
Aksjonsplakat fra «Alternativ KLART DU MÅ oljedebatt». Tegnet av Rune J. 
Andersson. Firefargetrykk. 

BestilIingskupong Format 50 x 50 cm. 
Pris kr. 15,-. side 158kjøpe 
Brushaneleik 
Fargelitografi av Vivian Zahl latur- ~ Olsen. Opplag 250 eks. (num
mererte og signerte). 
Format 40 x 60 cm. 
Pris kr. 300,-. kalenderen 1981 kr. 40,
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Nye nøtter å knekke! 
Vi sitter på tre praktfulle naturbøker - en til hver av de tre første uttrukne, riktige løsninger på 
dagens kryssordoppgave for naturvernfolk. Vil du ikke klippe i bladet, så send gjerne kopi avdin 
løsning. Leveringsfrist 20. november. 

Navn: ............... . ......... . .... Adresse: 
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Naturvernforbundets emblem som anheng i 
sølv - 10 medlemmer 

DETIEER 
VERVE
PREMIENE 

Kniv fra Karasjok - 15 medlemmer 

152 

Neverbutt fra Trysil 
4-5 medlemmer 

Glass medforbundets 
emblem - 6-7 
medlemmer 

Keramikkopp i stol/or
mat, medforbundets 
emblem - 8-9 
medlemmer 



HERER 
PREMIELISTEN 
Premieverving 
med helt nye og spesielle premier som nok vil vekke verve
lyst hos noen og enhver. . . 

Premiene gjelder for vervede hovedmedlemmer - men 2 fa
miliemedlemmer regnes som ett hovedmedlem. 
l nytt medlem .... . . : Et stoffmerke, Norges Natur

vernforbund 
2 og 3 nye medlemmer: Fossekall (Norges nasjonalfugl), 

tresnitt av Eivind Struksnes 

4 og 5 nye medlemmer 	En neverbutt, laget av Koll 
Granli, Trysil 

6 og 7 nye medlemmer 	Et glass, type Tangen fra Hade
lands Glassverk 

8 og 9 nye medlemmer 	En stor keramikk-kopp (te/ des
sert/suppe), laget av Pille og Ve
gard, Fredrikstad 

I'atur- ~ 

kalenderen 

1981 
foreligger nå. Som alltid: vakker, 
full av farger, liv og variasjoner. la 
Naturkalenderens 12 måneder og 
fire årstider glede deg eller andre 
hverdag som helg. 

* Totalformat med kalenderium 30 
x 40 cm. 

* 	Leveres i solid kartong som sikrer 
at Kalenderen kommer helskinnet 
fram hvor som helst på kloden. 

* 	Bruk gjerne bestillingskupongen 
på side 126. 

* 	PRIS kr. 40,-. 

10 nye medlemmer .. : 	 Naturvernforbundets emblem i 
sølv utførelse som anheng (leveres 
uten kjede) 

15 nye medlemmer .. : 	 En kniv, laget av knivsmed Isak 
Strømeng, Karasjok 

20 nye medlemmer .. : En ryggsekk fra Lill-Sport 
25 nye medlemmer .._: En akvarell av Sissel Gjersum. 

(Akvarellene er benyttet som il
lustrasjon i Norsk Natur) 

Slik verver du: 
Vervekortet finner du på siste omslagsside i Norsk Natur. 
her fører du opp navn og adresse på de personer som ver
ves som nye medlemmer. 

NB! Husk å angi hovedmedlem/familiemedlem. 
Kortet sendes så til oss. Portoen betaler vi. Straks vi har 

mottatt kortet sender vi ut Norsk Natur til de nye medlem
mene! 

Innbetaling av kontingent: 
For å få premie må du ta inn kontingenten for de nye 
medlemmene og sende den til oss. 

Kontingent for hovedmedlemmer er kr. 50,- inkl. Norsk 
Natur, for familiemedlemmer kr.lO,- . 
Kontingenten sendes inn over postgiro 5094602 eller 

bankgiro 6001-05-70835 
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ULF HAFSTEN: Alle snakker om økologi 
- men ikke alle vet hva det er. Denne publikasjonenN aturvemets århundre gir klar beskjed. En lettlest og oversiktlig innføring i I 

Når fikk du sist så nye naturvern for 14 kroner? En det fagområdet som er selve grunnlaget for natur

bok til å bruke! vernarbeidet. 

Perarvid Skoog: «Økologh}_ 40 s. Format AS. Pris kr. 

15,-. 


BREDO BERNTSEN: 

Naturvernets historie i Norge 
Er du en av dem som ennå ikke vet riktig alt om natur For de nest minste 
vern i Norge? Da anbefaler vi denne. Pris kr. 65,-. 

har Naturvernforbundet utgitt « Den første natur
boka», en enkel innføring i økologi, bygd på tegne
serieprinsippet. For barn på lavere skoletrinn. Enkle 
oppgaver og veiledning for lærere/ foreldre. 

o o Segnestam/Helin: «Den første naturboka)}. 16 s. For.. na ogsa som 
mat A4. Pris kr. 10,-.

sto ffm erke 
- nydelig brodert i 

to grønnfarger 

- noe å ha i ryggsek

ken, vindjakka, Klebe

anorakken osv. 


merker 
Diameter 7,5 cm 

små:Pris kr. 10,-. 
10eks. kr. 10.

store: 

5 eks. · kr. 25.-


Medlemsmerke 
Nå i ny omarbeidet og ajourført utgave. 

med sikkerhetsnål - for alle dem som ønsker et
Tegninger v/Morten M. Kristiansen. sikrere feste. 


Nålen er i nysølv og størrelsen er 1,5 x 1,5 cm.
Pris kr. 60,-. 
PRIS Kr. 20,-

Billig og godt 
«NATUR I VESTFOLD» 1980 

Restopplaget av noen eldre NN-publikasjoner sel
ges ekstra rimelig : 

Vestfold Naturvern er kommet med sin tredje årbok, som «Hyem gjør hva i natur- og miljøyerneb} (1972). 352 s. 
vanlig med rikt og variert innhold om naturen i fylket. Format A4. Kr. 20,- (før kr. 77,-).


Forbundet har boka på lager. 
 «Litteratur og natum (1972) Kjøp den sammen med 
det nyutgitte supplement! 96 s. Format AS. Kr. 5, Pris kr. 25,-. 
(før kr. 16,-) 
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«Ringen stulleS» 

De fem store 
- nå i tresnitt av Eivind Struksnes . 
Velg mellom bjørn, ulv, jerv, gaupe 
og oter - eller kjøp alle. 

Farge rust brun på hvitt. 
Format ca. 20 x 25 cm. 
Pris pr. stk. kr. 35,- . 
Pris for h(jle serien 
5 stk. kr. 150,- . 

Ny re- .. og den 
fleks . .. gode gamle 
brun ugle på i advarende 
hvit bunn. Dia rødt. 8,5 x 10,5 
meter 6,5 cm. cm. 
Sett it 5 stk. Sett il 5 stk. 
kr. 20,- kr. 18,-

Klebemerke 

med forbundets emblem i grønt, fo

religger i to utgaver - begge i format 

9 x 9 mm. 

I forgylt sølv kr. 20,

I nysølv kr. 10,-


Medlemsnålen 
Som sitter på alt (nesten) 

. i brunt og grønt på hvit bunn. Dia
meter 8,5 cm. 
Sett il 4 stk. kr. 10,

latur- ** 
kalenderen 1981 kr. 40,

STØTT «AKSJON 

ROVFUGL» 
- kjøp merker! 

Nytt klebemerke (5 cm), 

sett a 5 stk. kr. 10,- . 

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


«KORT OG GODT» 
Prospektkort av Morten M. 
Kristiansen. 9 forskjellige kort 
med rask belysning av natur- og 
miljøvernproblemer. 
Kr. 10,- . 

Stikk innom, telefoner eller bruk bestillingskupoogeo på side 158. 

155 



JULEKORT - ENKLE 
Røy, gråtrost og gråsisik på vinterbeite er motivene som pryder 
Naturvernforbundets nye julekortserie. Naturfotografene Jon 
0steng Hov, Ivar Harjar og Pål Hermansen er mestere for 
bildene. 
3 motiver i sett il 9 prospektkort: kr. 20,- pr. sett. 

JULEKORT DOBLE 

Vi nærmer oss jul og hilsetid i inn- og utlandet. 
Naturvernforbundets doble"julekort er like fine 
i år som i fjor. Sett il 9 kort med forskjellige 
vintermotiver, m/ konvolutter kr. 38,-. 



, 
I, 

VEGGPRYD? 
N atu rvernforbundets 
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. 30,  . 

«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 fl. 5 kort med 
konvolutter 
kr. 35,-. 

'"~~",. 

NY PLAKAT 
VINTERFUG
LER! 
Plakaten «Vinterfugler», tegnet av Staffan 
Ullstrom, forteller deg hvilke fugler du har 
sjanse til oppleve på fuglebrettet om vinte
ren. Plakaten setter navn på hele 27 vinter
fugler og gir deg gode råd om foring. 
Pris: kr. 25,-. 
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TIL 
NORGES NATURVERNFORBUND 
POSTBOKS 8268 HAMMERSBORG - OSLO I 
POSTGIRO 2362259 (gjelder bare sa lget) - BANKGIRO 6001.05.70835 

JEG/VI BESTILLER MED DETTE: 

NB! I till egg til de op pgitte priser kommer porto- og e kspedisjo nsgebyr etter følgende satser: 
Samlet kjøp for inntil kr. 15, - , ge byr kr. 2, 
Samlet kj øp for inntil kr. 40, - , gebyr kr. 4, 
Samlet kj øp for ove r kr. 40, - , gebyr kr. 6, -

Na vn: (i BLOKKBOKSTAVER) 

Adresse: 

Poststed: 

NB! Husk å angi betalingsmåte ved bestilling. De som ikke gjør det vilfå bestilte varer tilsendt pr. postoppkrav. 

o 	Det sam lede be løp i kr. . ... (inklusive eksp.gebyr) sendes vedlagt i sje kk/sendes sa mtidig pr. bankgiro/postgiro/postanvisning. 
(Stryk det som ikke passer') 

OBSI Varer som bero/es oss pr. bank- posrgiro/ posral1visl1il1g eller pr. sjekk blir ikke sendr fra NNVfør beløper er 1110 ((0((. 

O 	 Jeg/vi ønsker å betale mot oppkrav, og må da betale oppkravsgebyr og porto i tillegg. 

TLF. SALG: 
33 1027 

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


Varen!'. A nta ll Vare Beløp 


100 

101 
102 
103 
104 
105 

106 

107 

108 

200 

20 1 

202 

203 

300 

30 1 

302 

303 
304 

305 

306 

307 

308 
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eks. «Na tu r kalenderen 1981>, il kr. 40,
eks. «Naturkalenderen 1980» il kr. 15,
eks. Plakat «Fjellbakkestjerne» il kr. 30, 
eks. Plakat «Sva lestjert » il kr. 30, 
eks. Plakat « Perleugle» il kr. 30, 
eks. Plakat « Rådyrka lv» il kr. 30, 
e ks. Pl a kat «Gaupe» (E. Struksnes) 

il kr. 50,
ek s. Plakat «Olje eller fisk?» (Rune 

Anderson) il kr. 15, 
eks. Plakat «Vassdragsvern» (Morten 

M. Kristiansen) il kr. 30, 
e ks. Plakat «Darugie lla -

M ak tas språk» il kr. 30, 
sett 	 Prospekt kortser ie « Kort og godt» 

(Morten M. Kri st iansen) il kr. 10, -. 
sett il 9 slk. 

sett Prospek tkortserie « Nasjonalparkef), 
il kr. 12, - , sett il 9 stk. 

sett Vinte rkort (Norske Naturfotografer) 
il kr. 38, - sett il 9 stk. doble 

sett <d ndianerbrevet» il kr. 35, 
sett il 5 stk. 

eks. Stoffmerke «Norges naturvern
forbund il kr. 10, 

sett Sett il 4 stk . klebemerker Norges 
Naturvernforbund» il kr. 10, 

eks. Medlemsnål i sølv il kr. 10, 
e ks. Medlemsnål i sølv (m/s ikkerhetsnål) 

I'hx l' hem il kr. 20, 
eks. Medlemsnå l i gull å kr. 20, 
sett Sett il 5 stk. sy-på-refleks «U nna meg» 

åkr.18, 
sett Sett il 5 stk. sy-på-refleks «rund ,> 

å kr. 20, 

eks. Stoffmerke «Aksjon Rovfugl» 
il kr. 10, 

sett Sett il 5 stk . klebemerker «Aksjo n 
Rov ful g» il kr. 10, 

sett il 5 stk . klebemerker sto re 
« La nature n gå i arv,> il kr. 25,

tils. kr. 
tils. kr. 
tils. kr. 
tils. kr. 
tils. kr. 
tils. kr. 

tils. kr. 

tils. kr. 

tils. kr. 

tils. kr. 

tils. kr. 

tils. kr. 

tils. kr. 

tils. kr. 

tils. kr. 

tils. kr. 
til s. kr. 

tils. kr. 
tils. kr. 

tils. kr. 

tils. kr. 

t ils. kr. 

tils. kr. 

tils. kr. 

rask og riktig ekspedering er avhengig a" at bestilleren har tydelig navn og adresse_ 

Vare n r An ta ll Vare Beløp 

.. 	sett 309 

eks.400 

eks. 
402 
401 

eks. 

eks. 
404 
403 

eks. 
sett 

eks.405 

eks.500 

eks.50 1 

eks.502 

eks.503 

eks.504 

eks. 

506 
50S 

eks. 

508 eks. 

eks. 509 

eks.5 10 

il 10 stk . brevmerker 

«La naturen gå i arv» il kr. 10, - tils. kr. 

Tresnitt bjørn (E. Struksnes) 

il kr. 35, - tils. kr. 

Tresnitt ulv (E. Struksnes) il kr. 35, - tils. kr. 

Tres nitt ga upe (E. Struksnes) 

il kr. 35, - tils. kr. 

Tresnitt jerv (E. Struksnes) il kr. 35, - tils. kr. 

Tresnitt ote r (E. Struksnes) il kr. 35, - tils. kr. 

Sett å 5 stk . tres nitt (bjørn, ulv, gaupe, 

jerv, o te r) il kr. 150. - tils. kr. 

Litografi ( Brusha ne leik » (V ivia n Zahl 

Olsen) il kr. 300, - til s. kr. 


U. Hafsten «Nat urve rn ets å rhundre» 

il kr. 14, - t ils. kr. 

Bredo Berntsen «Litterat ur o m natUf)' 

il kr. 5,- tils. kr. 

Bredo Bern tse n «Litteratur om 

natursupple me nt» il kr. 15,- til s. kr. 

A-I. Ja nsen « Hve m gjør hva i natur
og milj øve rnet» il kr. 20, - til s. kr. 

M. Segnestam «Den første 

naturboka» il kr. 10, - tils. kr. 

Perarvid Skog «Økologi» il kr. 15,- tils. kr. 

NNV's Ene rgimotmelding il kr. 20,- tils. kr. 

Bredo Bern tsen «Naturvernets 

historie i Norge» il kr. 65, - tils. kr. 

H. Solheim «Olje e ller fisk?>, 

il kr. 24, - tils. kr. 

Bryne/ Ga rn åsjordetiH ofset h/ Pa rr. 

«Energi , miljø og sa mfunn» 

il kr. 60, - tils. kr. ... . . 


VARER FRA KRETSFORENINGENE. 

eks. Perler i Roga la ndsnaturen å kr. 85, tils. kr. 
eks. «Na tur i Vestfo ld» 1979 il kr. 25 ,  tils. kr. 
e ks. «Na tur i Vestfo ld» 1980 il kr. 25,  tils. kr. 
eks. « En ny energip lan» 

Særnr. av Na tu r og U ngdoms 
« Na tur og Samfunn,> il kr. 10. til s. kr. 

sett Klassesett ,i 30 eks. kr. 225. tils. kr. 
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Dette kortet gir ikke .
premie 
men brukes av dem som vil gjøre Natur
vernforbundet en tjeneste, men som selv 
ikke vil gå til direkte verving . 

På dette kortet føres opp navn på per
soner som kan tenkes å ville bli medlem
mer av forbundet. 

Send prøveeksemplar av Norsk Natur og annet 
materiell til: 

Navn: 


Adresse : 


Poststed : 


Navn : .. 


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


Poststed : 


Navn: 


Adresse : 


Poststed: 


Navn : . . 


Adresse : 


Poststed : 


Navn : 


Adresse : 


Poststed : 


Navn: 


Adresse : 


Poststed : 


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


Premiekort 
Dette kortet brukes bare når du verver 
nye medlemmer, og når du selv tar inn 
kontingenten for disse og sender inn kon
tingentbeløpet til Naturvernforbundet. 

Kontingentsatser for 1980 

Kr. 75,- for hovedmedlemmer (inkl. Norsk 

Natur) 

kr . 10, - for familiemedlemmer (hovedmedlems 

ektefelle eller hjemmeværende barn under 25 år) 

kr. 1500,- for livsvarig medlemsskap for hoved

medlem. 


+ 	Kortet klippes ut og sendes forbundet. 
+ 	 Portoen er betalt av oss. 
+ 	 Kontingentbeløpet for de nye medlemmene 

sendes over 
postgiro 5094602 eller bankgiro 6001.05.70835 

+ 	Når vi har mottatt kontingentbeløpet sender vi 
premien til deg. 

Navn : 


Adresse : 


Poststed : 


Navn : 


Adresse: 


Poststed: 


Navn : 


Adresse: 


Poststed : 


Navn : 


Adresse : 


Poststed: 


Navn : 


Adresse : 


Poststed : 


Navn: 


Adresse : .... 


Poststed: 
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