


r--NATURVERNFORBUNDET---. 

MENER! 


Gode hus sparer vassdrag 
mener Norges Naturvernforbund 
som overfor alle partier represen
tert på stortinget har bedt om at I 
milliard kroner fra Statskraftver
kenes kraftutbyggingsprogram 
overføres til Husbanken. Videre 
at Husbanken utarbeider forslag 
til støtte- og låneordninger for 
energisparing, bl.a. ut fra de erfa
ringer man har fra andre nordis
ke land. 

Og Naturvernforbundet har 
god grunn til å foreslå dette. 
Forskningsrapporter viser nå at 
man med enkle energiøkominise
ringstiltak kan spare inn hele 6 
TWh til oppvarming i boligsekto
ren. Og like viktig: dette er klart 
mer lønnsomt (i kroner og ører) 
enn å bygge ut flere vassdrag. 
Våre naboland Sverige, Dan
mark, Finland og Island har fun
net ut dette for lenge siden. I 
Danmark har man for perioden 
1975 - 1985 reservert hele 13 mil 
liarder kroner til isoleringstiltak 
m.v. i bygninger. Svenskene har 
gitt lån og støtte til energispare
tiltak i eksisterende boliger siden 
1974. Fra 1974 og fram til januar 
1981 har Sverige bevilget nærme
re 5 milliarder kroner til energi
sparetiltak i boliger. 

I Norge bevilges ikke en krone 
i statlig regi! 

Naturvernforbundet kan vise at det er 
billigere å spare energi enn å bygge ut 
vassdrag. Foto: RF 

Derfor ber forbundet de poli
tiske partier å sørge for at energi
sparing blir likestilt med kraftut
bygging ved fremleggingen av 
årets statsbudsjett. Et viktig skritt 
i denne retning er å sørge for at 
boligsektoren får dekket sitt 
energibehov på billigste måte ved 
å overføre kraftutbyggingsmidler 
til Husbanken. 

Jakt på fredet rovilt i Trysil 
Dersom bjørnen i Trysil begyn
ner å forårsake skade på bufe i 
beitesesongen kan Viltnemnda 
sette i verk fellingstillatelse, ut
stedt av Direktoratet for vilt og 
ferskvannsfisk på 3 bjørner i Try
sil kommune. I følge «Østlendin
gen» 14.9 i år var en Trysilfami
lie «ute for å se etter bjørn». De 
hadde med seg våpen. Familien 
traff også på ulv, og det blir for
talt til «Østlendingen» at det ble 
skutt etter dyra uten at man traff. 
Naturvernforbundet påpeker i et 
brev til politimesteren i Østerdal 
at ulven er fredet. Dersom avis
meldingen er korrekt foreligger 
det etter forbundets mening en 
klart straffbar handling. Natur
vernforbundet ber om at forhol
det blir etterforsket og at evt. lo
vovertredelser fører til tiltale og 
straff for den eller de skyldige. 
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HØYRE OM? 

Før Stortingsvalget 1981 hadde Ar

beiderpartiregjeringen fremmet to vik
tige lovverk som skulle styrke natur
vernet ytterligere. Det var planleg
gingsloven og forurensningsloven. Beg
ge lovverk ble umiddelbart etter valget 
trukket tilbake av miljøvernministeren 
og Høyreregjeringen fordi man ønsket 
endringer «på visse punkter». Planleg
gingsloven innførte prinsippet om et 
generelt plankrav, eller speilvendings
prinsippet for å si det populært, som 
krevde at områdeutnytting bare kunne 
skje i henhold til plan . Selv om dette 
lovverket etter vår mening hadde en
del feil og mangler, sa vi oss langt på 
vei fornøyd med loven. Innføringen 
av speilvendingsprinsippet måtte ses 
på som en seier og redskap for natur
vernet. Med planleggingsloven i 
hånda var mulighetene for å stanse 
uønskede naturinngrep langt større, 
f.eks. sand og grustak som nå florerer 
vilt utenom alle lovverk. Vi tipper at 
det generelle plankravet ga Høyre
regjeringen pustevansker, og at hen
synet til eiendomsretten her var vikti
gere enn å fremme et redskap som vil
le sikre forsvarlig forvaltning av norsk 
natur. 

Høyres redsel for kontroll og 
byråkrati ser også ut til å slå negativt 
ut i forhold til forurensningsloven. 
Loven forutsatte at myndighetene 
skulle kunne kreve konkrete rensetil
tak eller mindre forurensende fremstil
lingsmåte hos den som forurenser der
som dette er påkrevet. Høyre ønsker 

sin egen vri her, og mener at bedrifte
ne selv må få avgjøre hvilke rensetiltak 
eller prosessendringer som er nødven
dige for å kontrollere egne utslipp. 
Dersom Høyres syn får gjennomslag i 
Stortinget en gang i løpet av neste år, 
vil heller ikke forurensingsloven bli 
det redskap den var ment å være for 
en best mulig forurensingskontroll. 

Trenden i Høyres miljøvernpolitikk 
synes etter et års tid ved roret å være 
klar. Selv om vår nye miljøvernminis
ter har vist gode takter, eksempelvis i 
freonsaken på Kongsvinger eller når 
det gjelder å fortelle land i Europa 
hvordan de bør kontrollere sine ut
slipp for å hindre sur nedbør i Skandi
navia , bærer det uvegerlig i gal ret
ning. De lovverk og tiltak som møy
sommelig er blitt til gjennom år, gjen
nomgår nå en politisk forvitring. En 
oppmykning av strandplanloven for å 
gjøre hyttebygging adskillig lettere må 
også ses i denne sammenheng. Vi me
ner at Stortinget bør følge nøye med 
Høyre-regjeringens miljøvernpolitikk. 
Det er mye som tyder på at den fra
viker de retningslinjer som er gitt gjen
nom stortingsmelding nr. 68, «vern 
om norsk natur» og som et samlet 
storting ønsket skulle være retnings
givende. Ikke minst synes dette å kom
me til uttrykk i Regjeringens budsjett
framlegg for 1983 for Miljøverndepar
tementet og Olje- og Energidep. der vi 
har fått kraftige reduksjoner på poste
ne for miljøforskning, tiltak mot foru
rensnin~er, energ~ø~onomisering og 
alternative energikIlder. Tydeligere 
kan det ikke vises at miljøpolitikk er 
uinteressant for regjeringspartiet. 

Forurensningsloven svekkes når Høyre 
ønsker å overlate til bedriftene å velge 
rensetiltak. Foto: Helge Sunde. 

Norges Naturvernforbund ø 
Gateadresse: Akersgt. 63, Oslo Medlemskontigent Vestlandske Naturvernforening 
Postadresse: Boks 8268 Hammers Personlig medlem pr. år. kr. 75, Sogn og Fjordane Naturvern 
borg, Oslo I Familiemedlem (Hovedmedlems e.k Møre og Romsdal Naturvern 
Telefon sekretariat/redaksjon: tefelle eller hjemmeværende barn un Sør-Trøndelag Naturvern 
337932 der 25 år) pr. år. 10, Nord-Trøndelag Naturvern 
Telefonsalg: 33 1027 Organisasjoner, bedrifter o.l. Nordland Naturvernforening 

Minimum pr. år. kr. 500,- Troms Naturvern 
Postgiro 5094602 Finnmark Naturvern 
Bankgiro 6001 0570835 Medlem av Norges Naturvernfor Oppland Naturvern 

bund er automatisk også medlem av Hedmark Naturvern 
Generalsekretær: Torbjørn Paule den kretsforenirtg (fylkesforening) Buskerud Natur- og Miljøvernforening 
Kontorsjef: Roar Sæther · vedkommende sokner til: Telemark Natur- og Miljøvern . 
Konsulent: Thor Midteng Vestfold Naturvern 
Organisasjonssekretær: Per Valset Aust-Agder Naturvern Østfold Naturvern 
Informasjonssekretær: Sylvi Struks Vest-Agder Naturvern Østlandske Naturvernforening 
nes Rogaland Naturvern · Natur og Ungdom 
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Ålandsøyene i østersjøen, mellom Sverige og Åland har en enestående konsentrasjon av i 

Finland, er, til tross for sin meget spesielle na alt 6500 øyer i tillegg til flere tusen mindre 

tur, lite kjent blant nordmenn. Egentlig er holmer og skjær, så det er den allestedsnær

Åland et paradis for folk som er glad i natu værende skjærgårdsnaturen som dominerer. 

ren, og drar man dit tidlig på sommeren, f.eks. Så regnes da også Åland for å ha en av ver

i overgangen mai/juni, har man faktisk dette dens flotteste skjærgårder, med strender som 

storslåtte øyriket for seg selv og kan formelig ennå er velsignet fri for vilkårlig hyttebebyg

fråtse i orkideblomstrende løvenger og en gelse. 

yrende fuglefauna. 


Frodig idyll reng og frodig kulturlandskap, og markskiktet. Løvengenes blomster
I skjærgården finner man , foruten typisk er den småkoselige bebyggel prakt om våren, når tepper av orki
den tradisjonelle skjærgårdsbebyg sen som overalt føyer seg så fint inn deeer blomstrer om kapp med hvit
gelse, lange strekninger med jom i landskapet med sine bugnende, veis og maria-nøkleblom, er en 
fruelige strandområder, fredelige overgrodde hager. ubeskrivelig naturopplevelse. Ask 
fjordarmer og grunne viker, med et Som på 0land og Gotland har og eik, lønn, alm, hassel og rogn, 
fantastisk rikt fugleliv, både når det lund og løvengnaturen tidligere danner sammen med bl.a. hagtorn, 
gjelder arts- og individtetthet. Sære
gent for disse områder er skjærgår

utgjort en vesentlig bestanddel i det 
Ålandske kulturlandskap. Og ka

villapal og vier denne vakre og sær
egne naturtypens tre- og buskskikt. 

dens våtmarker og strandenger. 
Men Åland består også av «fast

rakteristisk for lund- og løvengene 
er den enestående frodigheten og 

I naturlig tilstand er løvengene en 
naturtype som nå er i ferd med å 

land» med både kupert skogster store artsrikdommen, spesielt i forsvinne fra Norden. (Foruten på 

Løvenger og naturvern på Åland 


TEKST OG FOTOS LISE HENRIKSEN 
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Øland, Gotland og Åland finnes 
rester etter løvenger også i Mellom
og Sør-Sverige). Løvengbruket har 
jo gradvis opphørt helt fra midten 
av 1800-tallet, skjønt noen få steder 
har det pågått fram til 1950-årene. 

I det tradisjonelle, førindustrielle 
jordbruk ga imidlertid de produkti
ve løvengene hoveddelen av krøtter
nes vinterfOr, i tillegg til brensel, 
nyttevirke, nøtter og bær, samtidig 
som de også var beitemarker. Løv
engbruket var naturligvis tidkreven
de, og fordret ved siden av beitin
gen også rydding, slått og markbe
redning, og kvisting, topping og be
skjæring av løvtrær- og busker. 

På Åland finner man idag lunder 
og løvenger hovedsakelig i form av 
fredete reservater, og fem av Ålands 
17 naturreservater er rene lund- og 
løvenger, mens andre kan ha denne 
naturtypen som bestanddel. 

Ramsholmen og Nåtø 
Ålands mest besøkte reservat er 
Ramsholmens lunder og lø venger, 
som ligger bare 6 km fra Ålands 
«hovedstad» Mariehamn. Ramshol
men ble fredet i 1925 og var opp
rinnelig et torp under Jomala pres
tegård. I tilknytning til reservatet 
ligger den grunne Torpfjorden, som 
er en av Ålands mest verdifulle fu
glelokaliteter med store trekkfu
glansamlinger vår og høst. 

Nåtø er et annet lund- og løveng
reservat som også rommer en 
skjærgårdsbondegård med alle byg
ninger bevart, bl.a. vindmølle og 
sjøbod. Her holder Nåtø biologiske 
stasjon til som drives i samarbeid 
mellom Alands landskapsstyrelse 
og Societas pro Fauna et Flora Fen
nica i Helsingfors, og hvis viktigste 
oppgave er å forske i løvengenes 
økologi. 

Nåtø-reservatet består også av et 
større antall spesielt vakre holmer i 
mellom-skjærgårdssonen, bl.a. med 
østersjøens største barlindbestand. 
Reservatet har Ålands mest frodige 
og artsrike løvengnatur. Flestepar
ten av Ålands gras- og urtearter, 
busker og trær vokser her, deriblant 
260 løvengarter. I løvengskjøtselen 
anvender man alle de hevdvunne 
skjøtselsmetoder, naturligvis også 
beitedyr. Kjemiske bekjempnings
midler er bannlyst. For ikke å for
andre urteskiktet for mye, er imid
lertid beitetrykket svakt og beitepe
rioden begynner først etter at urtene 
har blomstret og satt frø. 

En merket natursti fører de besø
kende gjennom de mest severdige 
løv- og strandeng-områdene, og på 
denne måten skåner man også den 
sårbare urtevegetasjonen for ferdsel 
og tråkk. 

Skjærgårdsreservater 
Foruten de fem lund- og løveng
reservatene er det også fredet 12 an
dre reservater på Aland. De fleste 
av disse består av øyer og holmer i 
skjærgården. Formålet med flere av 
reservatene er å bevare både natur
og kulturmiljø så helhetlig og 
upåvirket som mulig. Tretten av de 
sytten reservatene er fredet gjennom 
naturvernloven. Kun ett av reserva
tene oppfyller de internasjonale 
nasjonalparkkrav, det er Bjørkør en
staka utskarshemman, som er et av 
Finlands største skjærgårdsreserva
ter. Her inngår skjærgårdens bebyg
gelse som en viktig del. 

I tillegg til reservatene har åtte lo
kaliteter fått naturminnestatus og 31 
ville vekster er fredet. Rovfuglene er 
fredet året rundt, og i reservatene er 
jakt strengt forbudt. Allemannsret
ten praktiseres over hele Åland, 
men i enkelte av øyreservatene er 
det ilandstigningsforbud første del 
av sommeren. 

Egen forvaltning av 
naturressursene 
Ålands landskapsstyrelse har et eget 
miljøvernkontor som forvalter na
turvernet, jakten og viltstellet og 
som har ansvaret for bl.a. skjøtselen 
av naturreservatene. Men natur
vernmyndighetene har heller ikke 
på Åland sluppet unna problemer. 
Spesielt er skjærgårdsnaturen sår
bar for forstyrrelser og slitasje, 
samtidig som den fastboende be
folknings eksistens er helt avhengig 
av dens forholdsvis begrensete pro
duksjonsmuligheter. 

Turismen og friluftslivet har jo 
økt voldsomt på Åland de siste åre
ne, og slitasje og forsøpling av vege
tasjonen forårsaker betydelige pro
blemer ved siden av forstyrrelser av 
fugle- og dyrelivet. Dette gjelder 
selvsagt over hele Åland, og ikke 
bare i reservatene. 

Når det gjelder lund- og løveng
reservatene er problemet den hurti
ge gjenvoksningen av kulturland
skapet, et fenomen som for øvrig 
har gjort seg gjeldende over hele 
Norden etter at omstruktureri ngen 
av jordbruket tok til. ~ 

Forrige side: 

Aland sør. Nåtø naturreservat «Skjær

gårdshemman». Foto: Lise Henriksen 


Under: 

St. Pers Nyckei, Nåtø Naturreservat . 

Foto : Lise Henriksen 
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TIL KAKKELOVNENS PRIS 


Av Arild Ådnem 
Tegn. Morten M. Kristiansen 

Etter at prisene på olje og 
strøm begynte å stige, er det 
blitt mer lønnsomt å fyre 
med ved eller en annen form 
for fast brensel. Den tradi
sjonelle norske jernovnen 
har imidlertid vist seg lite 
økonomisk, da den ved van
lig bruk sjelden har en virk
ningsgrad på over 40 %. De
rimot har en oppdaget at 
kakkelovnen med sin gode 
forbrenning, varmeabsorbe
rende røkkanaler og store 
sten magasin er langt mer ef
fektiv. 

Historikk 
«Kakkelovn» er betegnelsen på en 
ovn der varmen i forbrenningsgas
sen opptas av stenene i murte røk
kanaler. Derved forvandles den brå 
varmen fra ilden til lunhet over len
gere tid. 

Tidligst kjent er røkovnene, mur
te ovner uten pipetilslutning. De 
nevnes i Magnus Lagabøters lands
lov av 1274, og typen er brukt opp 
til vår tid i deler av Finland og 
Russland. 

Utover i middelalderen ble ovne
ne tilsluttet piper og etterhvert de
korert med fliser. Det nordtyske or
det for fliser, kakel , blir da 
efterhånden brukt som navn på alle 
murte ovner. Kakkelovnene ble 
også utviklet innvendig med røkka
naler i sikksakkløp. Denne typen er 
ennå i bruk i tysktalende land. I 
N orge hvor de priviligerte jernver

---- kene hadde introdusert ovner av 
:"~ ~".) . jern i 1540, overtok man senere det 
, "~~~G~:., ' :!~ ~yske ordet kak~elovn som .navn på 

" ' " ':\\(: ':"\ ~ ,,-, _., \ Jernovner med tIlsvarende slkksakk
,. "d:I:II:\\ " "~':O'~' løp. 
, : ,11 ,:.1 ~;t\::'-~~ Da industrialiseringen fikk større 
,,' ~~~,,1~~~~ omfang, og det ?Ppsto en gen~rell 

--",.. -- knapphet på treVirke, ble det pnva
te forbruket av ved gjenstand for 
kritisk analyse. I Sverige fikk to in
geniøroffiserer i oppdrag av Staten 
å videreutvikle ovner til husoppvar
ming. De fremla sitt arbeid i 1775 
- en høy kakkelovn med vertikale 
røkrør som sparte såvel plass som 
brendsel. Men den største nyvinnin
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gen var sannsynlig spjellet som 
hindret varmen i magasinet i å gå ut 
i pipen etter at ilden var sluknet. 

En ny kakkelovn 
Et norsk firma har i 1982 kommet 
på markedet med en videreutvikling 
av kakkelovnen. I utseendet likner 
standardmodellen en svensk 
kakkelovn fra slutten av 1700-tallet. 
Den er pusset og kalket eller malt, 
men kan også leveres glassert. Stan
dardmodellen er 2,20 meter høy, 
men høyde og bredde kan reguleres 
og utseendet endres slik at ovnen 
passer inn i husets stil. Den kan 
også bygges inn i en vegg slik at den 
tar mindre plass. Ovnen krever sam
me fundament som en murt peis. 

Videreutviklingen av den gamle 
svenskeovnen består i at løse fliser 
og lavbrent tegl er erstattet med hel
støpte røkrør i ildfast sten og støpe
jern. Ellers blir ventilasjonen til hu
set ført gjennom ovnen. Dermed får 
man i tillegg til varmeavgivelse fra 
stenene varm friskluft fra en luke i 
øvre del av ovnen, mens den brukte 
luften går inn i brennkammeret og 
ut i pipen. 

Annonse 

VIDEONYHET 
Norskproduserte naturfilmer 

. 

To norske filmer av Arne Nævra på en og samme kassett, 

valgfritt system (Beta, Vhs og 2000) til den eventyrlige pris 

av kun kr. 850, - for begge to. 

Filmene er: «Prosjekt Hubro», 18 min. og «Orremyr» 25 

mm. 

Forskudd: portofritt. Oppkrav: Kr. 28, - i tillegg. 

Vi minner om vår egen film: «Oppdrett av laksefisk», 

60 min. av Trygve Berge, Ragnar Thorseth og Vidar Vass

vik. Bak denne ligger to års arbeide og flere km. råfilm. 

Disse filmene fåes kun igjennom oss. Senere vil vi etter

hvert komme med virkelige godbiter innen natur- og opp

lysningsfilmer. Vi minner om vårt lysbildearkiv om opp

drett av fisk. 


Firma M. Vassvik 
Verksbyvegen 27 d 
6600 Sunndalsøra. 
Bankgiro: 8642. 06. 14235. 

Hygge og effektivitet 
Med sin jevne, lune varme blir kak
kelovnen et naturlig samlingspunkt 
for hele familien . Den kan brukes 
både som peis og vanlig ovn . Dette 
er en fin kombinasjonsmulighet slik 
at man slipper å installere både peis 
og vedovn som mange gjør idag. 
Avhengig av dimensjonene på ma
gasinet vil ovnen avgi varme (fra 
6000 til 800 W) i 15 - 24 timer ved 
ca 4 timers fyring. Ovnens gode for
brenning gir en virkningsgrad på 
oppimot 70 %. Det vil si at en med 
kakkelovnen kan redusere vedfor
bruket til nesten det halve i forhold 
til en vanlig vedovn . Ovnen må der
for sies å være meget energisparen
de. 

Ovnen kan fyres med ved eller 
torv. Dersom man kler brennkam 
meret med ildfast sten, kan den 
også fyres med kull eller koks. Den 
beste forbrenningen får man når ov
nen fyres hardt med lukkede dører 
og trekken åpen. Ovnen er vedlike
holdsfri. Den skal bare feies en 
gang i året. Dette kan man gjøre 
selv, eller feieren kan gjøre det 
samtidig med at han feier pipa. ~ 

Annonse Energisparende KAKKELOVN 

RING Fra BJB A.S 
eller be Movigs gt. 24 II ~ 
om 1600 Fredrikstad 
brosjyre! Tlf. 032/22889 ru 

1-'11ll! 
Inlel 
I li I 
t \I j

.0'-./ 

i~ øEnkel fremstilling av ~~~ røkkanalsystemet. 
. _~~ 
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Hvalfangstkommisjonen 
I 1946 undertegnet 14 land en kon
vensjon for regulering av hval
fangst. I innledningen til konven
sjonen heter det: 

«-- hvalfangstens historie har 
vist overbeskatning i det ene 
området etter det andre og av 
den ene arten etter den andre, i 
en slik grad at det er vesentlig å 
beskytte alle hvalarter fra videre 
overbeskatning.» 

I 1948 trådte konvensjonen i kraft 
og Hvalfangstkommisjonen (IWC) 
begynte sitt arbeid. 

l grove trekk drives dette slik: 
En Vitenskapskomite drøfter be
standsstørrelser og tilrår kvoter. 
Disse forslagene behandles av 
IWC's Tekniske komite. Forslag 
som oppnår simpelt flertall går 
videre til Plenum. 

I Plenum fattes bindende vedtak 
når forslag ' oppnår minst 3/ 4 
flertall. 
Land som er uenig i vedtakene 
kan reservere seg og er da ikke 
bundet av disse. 

FN's miljøvernkonferanse i 
1972 
I 1972 kom hvalforvaltningen i det 
internl;lsjonale søkelyset under FN's 
miljøvernkonferanse i Stockholm. 
Et forslag om et 10 års opphør (mo
ratorium) for komersiell hvalfangst 
ble vedtatt med overveldende fler
tall blant de 114 landene som del
tok. Norge støttet forslaget, men 
gjorde oppmerksom på at en gikk ut 
fra at forbudet ikke omfattet kyst
hvalfangst i mindre omfang som al

lerede var basert på regulert beskat
ning. 

På mange måter ble FN-konfe
ransens vedtak sett på som et sym
bol på verdens ny tente vilje til å ta 
miljøvern og forvaltningen av Jor
dens ressurser mer alvolig. Men så 
enkel var saken ikke. l virkeligheten 
var dette innledningen på en hard 
strid om hvalfangsten og hvalens 
fremtid som skulle komme til å vare 
i ti år. 

Utviklingen 1972 - 1982 
Gjennom 1970-årene vakte hval
spørsmålene stadig større oppmerk
somhet. Et resultat av dette var at 
stadig flere land gikk med i IWC for 
å ha et ord med i laget om kvoter og 
fredningsspørsmål. . 

Fra 1946 til 1972 var IWC's med

.I 



lemstall stort sett konstant (14 land). 
I perioden 1972 - 1978 skjedde det 
en forholdsvis beskjeden økning i 
medlemstallet, fra 14 til 17 land. I 
1979 avslørte imidlertid internasjo
nale miljøvernorganisasjoner en be
tydelig pirathvalfangst, der land 
både innenfor og utenfor IWC var 
involvert. Dette skapte nye reaksjo
ner og enda større interesser for den 
internasjonale hvalforvaltningen. 
Resultatet var at medlemstallet 
raskt vokste. Fra 1978 til 1982 ble 
medlemstallet mer enn fordoblet 
(fra 17 til 37 land). 

I tiåret 1972 - 1982 var blokker 
av fangstIand forholdsvis stabil. Et
par tre fangstland utenfor IWC ble 
rett nok mobilisert som medlem
mer, men dette kunne ikke veie opp 
økningen av mer verneorienterte i 
IWC. 

Vågehval i drivis. Akvarell av Viggo Ree. 
Feltskisser, Grørilandshavet juli 1982. 

I 1981 kunne fangstlandene fort
satt blokkere for 3/4 flertall for ver
neo rien terte forslag. Men tiden var i 
ferd med å løpe ut: I 1982 mistet 
fangstlandene for første gang i 
IWC's historie kontrollen over den 
klubben de selv stiftet i 1946. 

Hva har IWC oppnådd? 
IWC's rolle i forvaltningen av hval
bestandene er lite oppløftende. 
Gjennomgående har kvoten blitt 
satt så høyt at ressursgrunnlaget 
sviktet og fangstindustrien ble tvun
get til å rette virksomheten mot an
dre stemmer. På denne måten ble 
den ene bestanden etter den andre 
utnyttet, overbeskattet og desimert. 

I dag er det egentlig bare en art, 
den lille vågehvalen, som kan gi 
grunnlag for mer omfattende fangst. 
At bestandene av denne arten kan 
beskattes er de fleste egentlig enige 
om. Når forslag om fangstforbud 
også omfatter vågehval, skyldes det
te at IWC tidligere ikke har vært 
istand til å hindre overbeskatning 
av de bestander det er fastsatt kvo
ter for. Grovt sett kan vi si at IWC 

.har gjort det mulig for fangstlande
ne å utvikle, og så avvikle, sin virk
somhet på en økonomisk planmes
sig måte. - Men dette har nær sagt 
hele tiden skjedd på bekostning av 
hvalbestandene. 

Hovedkritikken mot IWC er 
m.a.o. at hensynet til fangstinteres
sene har gått foran hensynet til res
sursgrunnlaget, og at et mangelfullt 
vitenskapelig grunnlag sjelden har 
ført til varsomhet 'ved ressursutnyt

. telsen. 	Derfor har stadig flere land 
sett et generelt fangstforbud som al
ternativ til den virksomheten IWC · 
tradisjonelt har bedrevet. 

Vitenskapskomiteens rolle 
Vitenskapskomiteen er IWC's råd
givende organ. Der sitter biologer 
fra de land som er medlem av IWC. 
Komiteen har i alle år hatt proble
mer: 
- Det biologiske datagrunnlaget 
om hvalstammene er ofte svakt. 

- Tiden som står til rådighet for 
komiteen er oftest knapp. 

- Kravet om presise tilrådinger 
har vært økende. 

Hvor lite tilfredsstillende syste
met kan virke kan illustreres med 
kvotedrøftelsene for spermhval i det 
nordlige Stillehav i 1977. Da fastsat
te IWC en fangstkvote på 763 dyr, 
men under et ekstraordinært møte 
senere samme år la Japan fram nytt 
tallmateriale. På dette grunnlaget 

To/alt aMall 
. medlemsland ' 


IWC 
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1912 1974 1976 1978 1980 1-982 

Utviklingen i antall medlemsland i IWC 
1972-82. Den nederste kurven angir 
antall land med en klar jangs/orien/ert 
holdning i 1Wc. 

«justerte» IWC kvoten fra 763 til 
6444 spermhval. 

Et annet problem gjelder biologe
nes ulike holdninger til usikre data
grunnlag. Problemet har forsterket 
seg i de senere år, etter hvert som 
antall biologer i Vitenskapskomi
teen har økt og konflikten mellom 
fangstland og verneland har tiltatt. 
Hvilke land som har de beste hval
ekspertene er vanskelig å bedømme. 
Kanskje er dette også av underord
net betydning i forhold til de ulike 
holdninger biologene har. Noen til
feldighet er det neppe at biologer 

. fra fangstland og fra vei-neland har 
en tendens til å gruppere seg på 
hver sin side av gjerdet når høye og 
lave kvoteforslag drøftes på et svakt 
vitenskapelig grunnlag. 

Utad kommer dette ikke så klart 
til uttrykk, fordi komiteen aldri 
fremmer klare flertalls- og mindre
tallstilrådinger. I slike situasjoner er 
den vitenskapelige objektiviteten 
mer eller mindre enn illusjon. Her, 
som så ofte ellers i naturressursfor
valtningen bestemmes biologenes 
konklusjoner ikke bare av hva de 
vet, men også av de holdninger de 
har til fortolkningen av sin viten. 

IWC's rollebytte 
Med FN's miljøvernkonferanse ble 
den internasjonale oppmerksomhe- . 
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ten for alvor rettet mot IWC's virk
somhet. De nye medlemslandenes 
siktemål var å medvirke til reduser
te fangstkvoter og forbud mot 
komersiell hvalfangst innenfor 
IWC. I 1979 kom signaler om nye 
problemer for fangstlandene. Da 
ble spørsmålet om å klarlegge hu
mane sider ved de fangstmetoder 
som ble brukt også tatt opp i IWC. 
Med dette var de etiske spørs.mål 
ved fangst av dyr med et nervesys
tem og en hjernekapasitet på nivå 
med menneskets bragt på bane. Re
sultatene uteble ikke: 

I 1980 ble et forbud vedtatt mot 
bruk av harpun uten sprengladning 
for komersiell fangst av alle hvaler 
unntatt vågehval. I 198 I ble dette 
utvidet til et generelt forbud , slik at 
også vågehvalfangst med kald-har
pun ble forbudt. Fangstlandene var 
nå innviklet i en tosidig kamp: 

- Dels mot stadige kvotereduk
sjoner. 

- Dels mot forbud av fangstme
toder som det ikke fantes alternati 
ver til. 

I 1982, ti år etter FN's miljøvern
konferanse, var det klart at verne
Iandene disponerte 3/ 4 flertall. Et 
rollebytte var skjedd i IWC. 

Det 	vernevedtaket som IWC fat
tet 	i 1982 kan ikke betraktes ·som 
noen overraskelse. Det kunne forut
sees 	flere år i forveien. Spørsmålet 
gjaldt egentlig mer selve tidspunktet 
for et slikt vedtak. 

Framtidsperspektivene 
Det er to årsaker til at det gikk som 
det gikk i IWC: 

Fangstlandene bremset ikke sine 
utnyttelsesinteresser i tide. Selv 
på slutten av 1970-årene var 
mange av disse landenes hold
ning lite overbevisende når det 
gjaldt en forsvarlig ressursutnyt
telse. 
Vernelandene utnyttet i 
1970-årene systematisk IWC's 
regelverk på en måte som 
fangstlandene ikke kunne forut
se da konvensjonen kom istand. 
Slik økte vernelandenes stem
metall. 

Vedtaket i 1982 kan bety et ende
lig punktum for komersiell hval
fangst. Med det sporet utviklingen 
tok, og den linjen Norge valgte, vil 
vår egen småhvalfangst også kunne 
forsvinne. Den eneste utveien er at 
vår hvalfangst internasjonalt blir 
akseptert som tradisjonell fangst på 
linje med hvalfangsten til færøyin
gene og eskimoene på Grønland og 
i Alaska. 
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Utviklingen 
_________.......:-"-~-___~_____ i verdens 

1910 1920 1930 1940 1950 1900 1970 1980 hvalfangst. 

Knølhval og Grønlandshval. 
Tegn. Magnar Norderhaug 

KjØP JULEKORT 
I 	NATURVERNFORBUNDET 


1. 	 «Blåmeis». Tegn. Viggo Ree. 

Doble. 5 eks .. m/konv. kr. 25. -. 


2. 	 «Fuglekort - fotos» 3 vintermotiver 

(røy, trost, gråsisik). 9 kort (enkle) kr. 20.-. 


3. 	 «Gaupe i snø». Tegn. Staffan Ullstrøm 

Enkle. 10 eks. kr. 18. -. Pr. stk. kr. 2. -. 




Vinnere kryssord nr. 1/ 82 
Løsningene på kryssordene i 
Norsk Natur nr. J/ 82 og 2/ 82 
finner du nederst på siden. De 
lykkelige vinnere av kryssord 
nr. 1/ 82 ble: 
Tore Hestbråten , Nuvsvåg 
Alv Westin , Brekkvasselv 
Magne Haug, Oslo 6 

Vinnere av nr. 2/ 82 ble 
Ingar Jørstad, Lillehammer 
Aase Rønningen , Jessheim 
Gunnar Johansen , Løten 
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Kryssord nr. 5/82 
Det har gått litt tregt med kryssord
produksjonen her i redaksjonen, 
men nå slår vi til igjen for første 
gang siden nr. ~, av « Norsk Natur». 
Som vanlig får de tre først uttrukne 
med riktige løsninger en praktfull 
naturbok hver seg. Vi venter på din 
løsning som bør være oss i hende 
senest: 10 november 1982. Ta gjerne 
en kopi' hvis du ikke vil klippe i bla
det. 

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


Adresse: ..... . 

Poststed: .. ~ ........... . 
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Østlandske 
naturvernforening 
Akersgt. 63, Postboks 8268 Ham

mersborg, Oslo l. 

Telf.: 33 79 32 

Lokallag i: Asker, Bærum, Ne

sodden, Skedsmo, Oppegård, 

Lørenskog, Frogn, 


Østfold Naturvern 

Postboks 1151, 160 I Fredrikstad 
Formann: Roar Eilertsen 
Tlf. p. 032120248 
Lokallag i: Halden, Fredrikstad, 
Sarpsborg, Moss 

Buskerud N atur- og 
Miljøvernforening 
Boks 120, 340 I Lier. 

Formann: Erling Jarl Johnsen, 

Tlf. a, 02/ 5433 50 

Lokallag i: Kongsberg, Halling

dal , Ringerike, Eiker, Drammen, 

Lier, Røyken, Hurum. 


Hedmark Naturvern 
2436 Våler i Solør. 

Formann : Karin Smeby Schjer

ven , 

Tlf.: 064123277 

Lokallag i: Tynset, Hamar, El

verum, Storelvdal. 


Oppland Naturvern 

Postboks 454, 2600 Lillehammer. 

Formann: Lars Helling 

Tlf.: a. 062/ 51322 

Lokallag i: Lom, Skjåk, Vågå, 

Sel, Fron, Lillehammer, Gjøvik, 

Etnedal , øystre Slidre, Vestre 

Slidre, Lunner, Nord-Aurdal, 

Hedalen , Gran. 


Vestfold Naturvern 

Postboks 319, 3251 Larvik. 

Formann : Ketil Hofgaard , 

Tlf. : a. 033 / 12889 

Lokallag i: Horten / Borre, Lar

vik , Tønsberg, Sandefjord. 


Telemark N atur
Og Miljøvern 
Postboks 1077 Gimsøy, 3701 

Skien. 

Formann: Inge Lien, 


Tlf. :036/731 00 
Lokallag i: Tinn, Notodden, 
Kragerø 

Aust-Agder Naturvern 

v/ Olav Vehus, 

Aust-Agder Skogselskap, 4800 

Arendal, 

Tlf.: a. 041124560 


Vest-Agder Naturvern 

Postboks 718, 460 l Kristiansand 

Formann: Ole J. Kobbe, 

Tlf.: a. 042122600 

Lokallag i: Kristiansand , Man

dal, Flekkefjord, Lyngdal. 


Rogaland Naturvern 

Postboks 441 , 400 I Stavanger 

Formann : Karl H. Bryne 

Tlf.: a. 04/ 57 5677 

Lokallag i: Sauda, Suldal, Hau

galand, Jæren 


Vestlandske 

Naturvernforening 

Postboks 120 I, 500 l Bergen. 

Formann: Frode Bekkestad, 

Tlf.: 05 / 31 38 51 (Tirsdag og 

torsdag 11.30 - 14.30) 

Lokallag i: Voss, Stord, Fitjar, 

Tysnes, Lindås, Os 

Sogn og Fjordane 
Naturvern 

v/ Formann Erik Solhei
6875 Innvik, 
Tlf.: a. 057174202 
Lokallag i : Sogndal 

m, 

Møre og Romsdal 
Naturvern 

Adjunkt Dørumsgt. 
Molde. 
Vigdis Mørkedal, 
072/ 51544 

13, 6400 

Tlf.: 

Lokallag i: Volda, Sula, Molde. 

Sør-Trøndelag Naturvern 

Sverresgt. l , 7000 Trondheim. 

Formann: Carl S. Bjurstedt, 

Tlf.: a. 075/ 96022 

Lokallag i: Tydal/Selbu, Haltda

len, Oppdal 


Kontakt 
N aturvernf or
bundets 
Fylkeslag 

--- de trenger deg 
--- kanskje trenger du 
dem 

Har du spørsmål om naturvern ? 

Har du ideer som du mener bør 

gjennomføres ? 

Er det en konkret sak som opptar 

deg innen ditt f y lke? 

Eller: 

vil du arbeide konkret innen f yl

keslaget eller lokallaget der du bor 

med saker, informasjon eller kon

torarbeide ? 

TA KONTAKT! for forbundets 

fylkeslag trenger deg og den hjelp 

du kan tilby - stor eller liten . 


Nord-Trøndelag Naturvern 
v/ Formann Olaug H. Nestvold, 

7650 Verdal, 

Tlf.: a. 076/ 78799 

Lokallag i: Stjørdal , Steinkjer, 

Levanger, Namdal, Verdal. 


Nordland 
Naturvernforening 
Boks 250, 800 I Bodø 
Formann : Nils Gullestad, 
Tlf. : a. 081 / 25040,p. 081 / 25287 
Lokallag i : Bodø, Indre Salten, 
Vestvågøy, Sør-Helgland, Narvik 

Troms Naturvern 
Skolegt. 41, 9000 Tromsø, 
Formann: Sigmund Spjelkavik, 
Tlf.: a. 0831700 II I. 175 
Lokallag i: Kvænangen 

Finnmark Naturvern 

Pasvikveien 39,9900 Kirkenes. ' 

Formann : Roy Carlsen, 

Tlf.: a. 085/ 91647 

Lokallag i: Alta, Lakselv, 

Vadsø, Syd-Varanger, 

Karasjok, Kautokeino 
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MERKER: VAREKATALOG 
1982 

NORGES 
Medlemsnål i sølv: kr. 10,NATURVERN 
Medlemsnål i gull: kr. 20,
Klebemerker med naturvernugla: FORBUND 
store og 2 små kr. 15,

/
I 

Aksjon Rovfugl klebemerker 

kr. 10, - for 5 eks. 

Aksjon Rovfugl stoff, bordert rødt! 

sort på hvit bunn. (dia : 10 cm) 

. kr. 10, - pr. eks. 

Naturvernforbundets stoffmerke. 
Brodert grønt på grønt kr. 10,
pr. stk. 

1 

2 
l. Refleks «Unna meg» (rød på 
hvit) 
2. Refleks «rund» (brun på hvit) 

5 sypå-rejlekser kr. 25, - pr. sett for 
begge typer. 

Klebemerke «La nallll'en gå i arv» 
10 små kr. 10, - (brevmerke) 
5 store kr. 25, - (bilmerker) 

Rødstrupe som klebemerke. 

For de spesielt interesserte og alle 

de andre. Belgisk klebemerke med 

den verdensvante rødstrupa! I far

ger (rød / gul / sort) kr. lO, - for to 

eks. 


4 Den første naturboka. Økologi 
og naturvern for grunnskolen. Teg
neserieprinsippet. kr. 15, -. 

5 «Økologi», Lærerbakgrunn, vi
deregående skoler, voksenopplæ
ring. (Peravid Skoog) kr. J5, -. 

~ØIOLOØI 

:-:ORG~ NATU nVERNf'OttnUND 

6 Natur og miljøvernlitteratur i 
1908 - 1982. Annotert oversikt over 
det neste som er kommet ut fra 1908 
til i dag. (B. Berntsen) 
kr. 30,-. 

7 Enkelt hefte om dagens kraftsitu
asjon, hva som skaper kraftkrise og 
løsningene. kr. 15, -. 

BØKER: 
1 Dei siste vassdraga. Kortfattet 
om endel av de viktigste gjenværen
de vassdrag. kl'. 25, -. 

2 Naturvernets århundre. Kort
fattet om hvordan naturvernet ble 
til. (U. Hafsten) kr. 14,-. 

3 «Skogbruk og naturvern» utgitt 
på Gyldendahl Forlag i samarbeid 
med Naturvernforbundet gir deg 
innsikt i konflikten Skogbruk/ na
turvern . 
(Ottar Krohn) Kr. 80,

INGEN 

kraft 
krise i 
NORGE 
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«Naturkalenderen 1983» 
er kommet. 

Denne gangen er skogen te
maet. Og er ikke skogen «ditt 
miljø» i dag, blir den det etter 
et år med denne kalenderen. 
Også denne gang med 2 \ 
praktfulle bilder på hver side, 
kalendarium med månefaser 
og informasjon om miljøet fra 
måned til måned og litt om 
det som skjer i naturen gjen
nom årstidene. 

I ÅR OGSÅ TIL MED
LEMSPRIS 
for bare 
KR. 41,-. 

VINTERFUGLER 

De fleste trekkfugler er nå på vei sø
rover. Men våre standfugler blir til 
stor glede gjennom en lang høst og 
vinter, også som motiv på Natur
vernforbundets plakat. (Staffan UII
stram) kr. 25,-. 

Fuglekortene 

kan du selvsagt bruke året rundt. 

kr. 20, - for 9 eks. prospektkort. 


Norges Naturvernforbund ~ 

Indianerbrevet 
blir aldri for gammelt. Visdomsord skre
vet i 1865. Tegn. S. Gjersum 
kr. 35, - for 5 brev m/ konv. 
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DE FEM STORE 
gaupe, oter, bjørn , ulv og jerv 
selges fremdeles for kr. 35, - pr. 
stk. eller kr. 150, - for hele settet. 
Tresnitt av E. Struksnes. 

TÅRNFALKUNGE 
Erik Dahlin er kunstneren bak tres
nittet «Tårnfalk». Dahlin debuterte 
i 1942 og har hatt en rekke utstillin
ger siden den gang, foruten at han 
er innkjøpt av flere offentlige in
stanser. Tårnfalken er trykket i sort 
på japanpapir i 90 nummerte eks. 
Det formidles bare gjennom Natur
vernforbundet. Format: 36 cm x 28 
cm. Pris pr. blad kr. 350,- . 
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PLAKAT 
«RÅDYRKALV» 
har i flere år hatt en trofast 
kjøperskare. Vi har stadig fle
re - både av den og de andre 
fotoplakatene «ugle», «sva
lestjert» og «fjellbakkestjer
ne» 

Kr. 30, - pr. stk. 

Har du ennå ikke sikret deg vår po

pulære «Bærplakat», tegnet av Hed

vig Wright 0stern? 15 spiselige sor

ter er presentert og Eva Mære Lau

ritzen forteller deg litt om bruken av 

bærsortene. 

Pris kr. 35. - pr. stk. 
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TIL 

O RG6 NATURVERNFO RB UND 
 TLF. SA LG: 

POSTBO KS 8268 HAMM ERSBOR G - OSLO I (02) 33 10 27 
POSTG IRO 2362259 (gjelder bare snlget) - BANKGIRO 600 1.05.70835 

JEG/VI BESTILLER MED DETTE: 
N B! 	 I till egg t il de oppgitte pri ser kommer po rt o- og ekspedi sjonsgebyr ett er rølgende sa tse r : 

Sa mlet kj øp ror inntil kr. ·20.- . gebyr kr. 4. 
Samlet kjøp ro r inntil kr. 50. - . geby r kr. 9. 
Sa mlet kj øp ror ove r kr. 50.-. gehy r kr. 12. -

Navn: 

Ad resse: 

Poststed: . 

NB! Husk å angi betalingsmåte ved bestilling. De som ikke gjør det, vil få bestilte \larer tilsel/dt pr. postoppkrav. 

o Del samlede heløp i kr. .... (inklusive eks p.gebyr) sendes ved lagt i sjekk / se ndes sn mtidig pr. hankgiro/ postg iro/ postan visning. (Stryk det SO Ill ikk e passe r ') 
OBS! Varer SOlli beta/es oss pr. hallk-. l'os lgiro/ I'0Slallrisllillg eller lir. sjekk. hlir ikke SClldl Fli NN Vji, r be/opel er II /OI/all. 

O Jeg ønske r i, beta le mot oppkrav. og mi, da heta le oppk ra vsgehy r og pon o i tillegg. 

Ved enhver innbetaling, vennligst skriv hva betalingen gjelder! Og husk - rask og riktig ekspedering er avhengig av at bestilleren har tydelig navn 
og adresse. 

Varenr. Antall 	 Vare Beløp Varenr. Antall Vare Beløp 


KALE NDER / PLAKATER KUNST 

100 eks. «N aturka lenderen 1983» il kr. 41 ,- til s. kr. .. . . .. . 400 eks. Tresnitt bjørn (E. Struksnes) il kr. 

10 1 eks. Palkat « Fjellbakkestjerne» li kr. 30,- til s. kr. . . 35, - til s. kr. .. 

102 eks. Plakat «Sva lestjert » )i kr. 30,- til s. kr. . . . 401 eks. Tresnitt ulv (E. Struksnes) il kr. 3S, - tils. kr. .. 

103 eks. Plakat « Perleugle» il kr. 30; - til s. kr. .. 402 eks. Tresnitt ga upe (E. Struksnes) 

104 eks. Pl akat «Rådyrka lv» il kr. 30, - til s. kr. ... il kr. 3S,- tils. kr. . 

lOS eks. Plakat «Gaupe» (E. Struksnes) il kr. 403 eks. Tresnitt je rv (E. Struksnes) akr. 3S, - til s. kr. .. . . . 


SO,- til s. kr. 404 eks. Tresnitt o ter (E. Struksnes) li kr. 3S,- til s. kr. .. 
106 eks. Plakat «Olje eller fisk?» (Rune sett Sett il kr. S tresnitt (bjø rn , ul v, ga upe, 

Anderson) il kr. IS,- tils. kr. jerv , oter) il kr. ISO,- ti ls. kr. . . 
107 eks. Plakat «Vassd ragsvern » (Morten M. 40S eks. Litografi «Brusha neleik» (Vivian 

Kri sti ansen) il kr. 30, - til s. kr. Zahl Ohlsen) il kr. ISO,- tils. kr. . 
108 eks. Pla kat «Darugiella - Maktas språk» 406 eks. Tresnitt «Tå rnfalk» (Dahlin ) il kr. 

il kr. 30,- tils. kr.. 3S0, - ti Is. kr. ....... 
109 eks. Plaka t «Vinterfugler» Staffan 

U ll strom il kr. 2S , - tils. kr. . LITTERATUR 
110 eks. Plaka t «Spiselige ville bær» (Hedvig SOO eks. U. Hafsten «Naturvernets århundre» 

Wright 0stern) il kr. 3S,- til s. kr. ....... il kr. 14, -	 tils. kr. ..... 
SOl eks. Bredo Berntsen «Litteratur om 

PROSPE KTKORT natu r» il kr. S,- tils. kr. . .. 
200 .... sett Prospektkortserie « Kort og godt» 502 eks. Bredo Berntsen «Litteratur om natur 

(Morten M. Kristiansen) il kr. 10, - , supplement» il kr. 15,- tils. kr.. 
sett il 9 stk . til s. kr. .. S03 eks. A-L Jansen « Hvem gjø r hva i nat ur· 

203 sett (<I ndianerb revet » il kr. 3S, - sett il S og miljøvernet» å kr. 20,- til s. kr. 
stk . til s. kr. .. S04 eks. M. Segnesta m «Den første 

204 eks . Vinterko rt - enkle 9 kort il kr. 20, - til s. kr.. naturboka» il kr. 15,- til s. kr. ..... 
205 eks. « Fuglefri merk er» (Ree/Fjeldså) sett SOS eks. Perarvid Skog «Økologi » il kr. IS,- tils. kr.. 

il 9 eks. enk le il kr. 20, - til s. kr.. 506 eks. N NV's Energimotmelding il kr. 20, - tils. kr. 
206 eks. Vinterkort «b låmeis» (V iggo Ree) il S S09 eks. H. Solheim «Olje eller fisk·») li kr. 24, - tils. kr.. 

eks. doble m/ ko nv. il kr. 2S,- til s. kr. . .. 510 eks. Bryne/ GamåsjordetiHofseth/ Parr: 
207 sett Sur nedbør - kort gratis ti ls. kr. ... «Energi, miljø og samfunn» il kr. 68,- tils. kr... 
208 sett «Gaupe» juleko rt (10 eks.) il kr. 5 11 eks. Alta-motmeldingen il kr. 20, - til s. kr.. 

18, -. (U llstrøm) til s. kr. .. SI2 eks. « Dei siste vassd raga» il kr. 2S, - tils. kr. . .. .. 
eks. «Gaupe» julekort il kr. 2, - . SI3 eks. av Alta Høyesterettsdommen li kr. 

(Ullstrøm) til s. kr. ....... 87, - tils. kr. .. .. . .. 
514 eks. (dngen kraftkrise i No rge » il kr. 15, - til s. kr. .. 

MERKER 515 eks. «Na tur- og milj øvern litt erat ur 

300 eks. Stoffmerke « Norges Naturvern 1908-82» (Bern tse n) ;i jr. 30,- tils.kr. 
forbund » il kr. 10,- til s. kr. .. 516 eks. Skogb ruk og naturve rn il kr. 80. - . til s.kr. 

302 sett Sett il 4 klebemerker « Norges 
Nat urvernforbund » å kr. IS, - til s. kr. ... 

302 eks. Medlemsnål i sø lv il kr. 10, - tils. kr.. To talt kr. . ... .. ... . 

eks. 	 Medlemsnå l i sølv (m / sikkerhetsnål) 


I ' l! x 1' 1> cm il kr. 20,- til s. kr. 
 VARER FRA KRETSFORENINGENE 
303 eks. Medlemsnål i gull il kr. 20, - til s. kr. . .. eks. Perler i Roga la ndsnaturen il kr. 9S,- til s. kr. .... .. . 
304 sett Sett il S stk. sy -på- reneks « Unna eks. « Natur i Vestfold» 1980 il kr. 25 , - ti Is. kr. 

meg» il kr. 25,- til s. kr.. eks. «Natur i Vestfold » 198 1 il kr. 25,- ti Is. kr. . . ... . . 
30S ... sett Sett il S stk . sy-på-reneks « rund » il kr. eks. «En ny energiplan» 

2S , - til s. kr. Særnr. av Natur og Ungdoms «Natur 

306 eks. Stoffmerke «Aksjon RovfugI» il kr. 
 og Samfunn» il kr. I 0,- tils. kr. ...... 

10,- tils. kr. .. .. . .. sett ditto klassesett il kr. 30 eks. kr. 22S,- ti Is. kr. ...... . 
307 sett Sett il 5 stk. klebemerker «Aksjon eks. Rauma/Ulvåa il kr. 4S , - tils. kr. 

Rovfugl» il kr. 10, - til s. kr. . ... eks. Spar SaJtfjellet il kr. 4S,- tils. kr. .. 

308 sett il 5 stk . klebemerker store « La 
 eks. Plakat Oslomarka il kr. 30, - til s. kr. .. 

naturen gå i arv» il kr. 2S,- tils. kr.. + porto og ekspedisjonsgeby r 
309 sett 	 il 10 stk . brevmerk er «La naturen gå i 

arv» il kr. 10, - til s. kr. kr. 	 kr. . .. . .. til s. 

310 set t 	 å 2 eks. Klebemerke « Rødstrupe» il 
kr. 10, - til s. kr. To ta lt kr. .. .. .... ' 

http:30,-tils.kr
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Alta og avisene 
Sagat er vitterlig et frittstående 
og uavhengig talerør for den sa
miske befolkning, skriver redak
tør Geir Wulff i Norsk Natur 
3/82. Han reagerer over at Sagat 
i min artikkel «Alta og avisene» i 
NN 1/82 blir framstilt som et or
gan for Arbeiderpartiet. 

Forholdet mellom Sagat og 
Arbeiderpartiet kan hva tilknyt
ningsgrad og -form angår betrak
tes som en lokal parallell til den 
ikke-formaliserte forbindelsen 
mellom Aften posten og Høyre. 
Sagat har siden Arbeiderpartiet 
kuppet avisen 30. mars 1974, 
framstått som et organ for «mo
derate og nøytrale samer». Avi
sens samepolitiske meninger har 
samsvart med Finnmark Ar
beiderpartis. Geir Wulff selv har 
vært sekretær og fungerende for
mann i Finmark AUF. I brev til 
Finnmark Arbeiderparti av 17. 
november 1977 ba han om støtte 
for å sikre partipolitisk styring av 
avisen i årene framover. 

"John Gustavsen skriver i «Sa
mer tier ikke lenger» (Trohaugs 
forlag 1980) mer om den nære 
tilknytningen mellom Ap og Sa
gat, en tilknytning som i en over
sikt som den jeg brakte i NN 
1/82, gjør det mer i overensstem
melse med virkeligheten å bruke 
betegnelsen (Ap) enn (uavh.). 

Bård Midwlsen 

Lag et våtmarksområde 
Jeg vil komme med en kommen
tar til lederen i nr. 2/82 med titte
len «naturvern for den sterke
ste» . Saken gjaldt en britisk 
TV-film om et nedlagt grustak 
som er omgjort til et våtmark
sområde. Forfatteren av artikke
len fordømmer slike inngrep. 
Når først et grustak blir nedlagt 
må det vel være fint å lage våt
mark av det. Det hevdes i lederen 
at noen arter ble fortrengt i og 
med opprettelsen a v grustaket. 
Dette er helt riktig, men de fleste 
naturvernere mener vel at vi må 
ha grustak i dagens samfunn. Et 
sted må grustaket ligge og da for
andres biotopen og arter blir for

•
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trengt. Våtmarksområdene i Nor
ge og resten av verden skrumper 
stadig inn. I artikkelen står det at 
hardføre og tilpasningsdyktige 
arter fikk enda et oppholdssted. 
Artene i våtmarksområder er jo 
særlig kravstore og som sagt blir 
det færre av disse biotopene fra 
dag til dag. En måte å kompense
re dette på er å lage kunstige våt
marker. (Gjerne ved bruk av gra
vemaskin). Denne britiske filmen 
viste et strålende eksempel på 
dette. 

Jeg har et lite eksempel på 
kunstig våtmark fra Hedmark . Et 
dreningersrør ble tilstoppet og et 
lite jorde ble satt under vann. I 
løpet av et par år ble området et 
av de rikeste våtmarksområder i 
distriktet. Etter ytterligere noen 
år ble imidlertid røret staket opp 
igjen og våtmarksområdet fors
vant. Nei , naturvernere må ikke 
bare klage. Gå heller ut i felten 
og lag noe. For eksempel et våt
marksområde. 

Arnfinn Tøråsen 
Brumunddal 

Norsk Natur: 	nasjonalblad 
- lokalblad ? 

Per Reiersen har et innlegg i 

«Min mening» i nr. 3 - 1982 om 
Norsk Natur som jeg som med
lem av redaksjonsutvalget vil si 
litt om. 

Det er sikkert viktig det Reier
sen sier om identifikasjon kontra 
fjernhet. Mange har lettere for å 
kjenne igjen nære problemer og 
kjente strøk, enn de mere prinsi
pielle og kompliserte problemer 
og omtale av fjerne strøk. 

Vi har etterhvert fått en klar 
struktur- og funksjonsfordeling i 
Norges Naturvernforbund. Man
ge arbeider innenfor de omtrent 
hundre lokallag vi nå har over 
hele landet - her er det de nære 
områder og problemer som det 
skal arbeides med. Kretsforenin
gene og landsstyret tar seg av de 
mere prinsipielle og omfattende 
oppgaver. Slik også med de blad 
og skrifter vi har innenfor orga
nisasjonen. De enkelte lokallags 
og kretsforeningers tidskrifter og 
årbøker tar nettopp for seg de 

nære og lett identifiserbare saker. 
«Norsk Natur» har en annen 
funksjon - derfor blir selvsagt 
artikler og innhold her ofte noe 
annerledes. Det er viktig med en 
slik funksjonsfordeling, enten 
det gjelder organisasjonssiden el
ler mediesiden. 

Men når det er sagt tror jeg at 
Per Reiersens innlegg bør inspi
rere oss i redaksjonsutvalget til 
også i «Norsk Natur» å bringe 
frem hvordan folk jobber i lo
kallagene og i nærmiljøet. 

Bredo Berntsen 

Dømd elv 
Det gjekk 
slik dei ville det 
- kraftutbyggjarane 
dei sigra. du er dømd. 

Ja elv. du er dødsdømd. 
dagane dine er talde . 
Snart skal du tvingast i røyr. 
Ein tung og nådelaus lagnad 

ventar. 

Dufår ikkje 
syngje lenger 
og skvale mjukt 
langsmed elvebarden. 

Dufår ikkje 
kjæle busk og blom 
og dogge grasstrå 
med blanke tårer. 

Dufår ikkje 
leike og danse 
og vaske kring 
glattslipte steinar. 

Dufår ikkje 
kaste deg vill og yr 
utover bratte berg 
og ufser 
og vise deg veldig 
i kvite fossar. 

Eg ber deg 
syng ennå eingong 
din vakraste song 
så alle må høyre 
før du vert strøypt 
og omgjord til 
- kilowatt-timar 	--

Margunn Ystad 
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Vicunjaen reddet -

WWFi 

skammekroken 

En av de fire lamaarte
ne, vicunja, var for ikke 
lenge siden truet på livet 
av regjeringen i Peru. 
Forberedelser ble gjort 
til en organisert masse
nedslakting, under på
skudd av at bestanden 
var altfor stor og at en ut
tynning i flokkene dess
uten kunne skaffe meng
der av ull og kjøtt. Ned
slaktingen , som ble vel
signet p å høyeste hold 
og lansert under beteg
nelsen « Prosjekt for ra
sjonell utnyttelse av vi
cunjaen », møtte sterk 
motstand, som til å be
gynne med overhodet 
ikke ble hørt: 

Men i sommer skjedde 
underet, prosjektets ivri
ge leder er med ett støtt 
ut i det ytterste mørke, i 
følge «New Scientist», 
mens den sterkeste op
ponenten mot regjerin
gens politikk igjen er tatt 
til nåde på høyeste hold. 
Det hører med til histo
rien at han er generalse
kretær i den peruvianske 
avdelingen av World 
Wildlife Fund, og at han 
i kampen for vicunjaen 
også måtte vende seg 
mot sin moderorganisas
jon. World Wildlife 
Fund International og 
Den internasjonale na

. turvernunionen støttet 
nedslaktningen! Men nå 
ligger disse organisasjo
nene lavt i landskapet 
når det gjelder akkurat 
denne saken. 

Etter at myndighetene 
fant tiden inne til å snu, 
ble det nedsatt en komite 
med representanter fra 
typiske vicunja-distrik
ter, som konkluderte 
med at nedslaktingspro
grammet var preget av 
inkompense og misbruk 

av midler. Nå ser det ut 
til at enden på visa blir 
at det opprettes et of
fentlig organ som skal 
ha til oppgave å verne 
vincunjaen. 

Fred for fugl og 
flyndre i Vadehavet 
Den danske delen av det 
store gruntvannsområdet 
som strekker seg langs 
den nederlandske, tyske 
og danske N ordsjøkys
ten, ble i sommer vernet 
som naturreservat. Om
rådet, som på dansk side 
heter Vadehavet, er sær
lig kjent for sitt rike 
fugleliv , og for sin be
tydning som oppvekst
plass for fiskeyngel , sær
lig av tunge og rødspette. 
Som helhet betraktet reg
nes gruntvannsstreknin
gen fra det nederlandske 

Waddensee til det dan
ske Vadehav bl ant de 
4-5 mest verdifulle våt
marksområder i verden. 

Vadehavet huser til 
alle årstider store kon
sentrasjoner av vannfug
ler. Mange arter hekker i 
området, andre bruker 
Vadehavet som mellom
stasjon under trekket el
ler overvintrer her. Blant 
fuglene som regelmessig 
oppholder seg i Vadeha
vet under trekket eller 
om vinteren er arter som 
hekker i nordlige strøk, 
fra Grønland i vest til de 
sentrale delene av Nord
Sibir i øst. Hele grunt
vannsområdet er sterkt 
kulturpåvirket, men man 
regner med at det er den 
danske delen som i dag 
har det mest opprinneli 
ge preg. 

Bygg forbudt 
skilpaddene parrer 

seg 

De greske myndighetene 
har stanset all byggevirk
somhet i et strand
område på Zakynthos
øya i tre måneder, for at 
skilpaddene skal få pare 
seg og legge sine egg i 
fred . Skilpadden som 
yngler her er uekte ka
rett, en art som er i ferd 
med å forsvinne fra mid
delhavsområdet, og yng
leplassen på den greske 
øya er en av de få som 
fremdeles er i bruk. 
Hvor skilpaddene skal 
holde stevnemøte når de 
tre månedene er gått, 
foreligger det ikke noe 
om. 

rf 

Over: 
for trekkende og hvilende 
vadefugl og ender. 
Vadefuglen sandløper. Foto 
Aril O. Gautestad. 

Den danske delen av Vade
havet er nå sikret som natur
reservat. Som kjent er Vade
havet blant de viktigste våt
marker i verden blant annet 
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Det var en gang ei dame som var så 
tjukk at hun ikke orket å gå. For å 
få litt frisk luft pleide hun å kjøre en 
biltur med vinduet oppe. Frisk luft 
- fri luft - friluftsliv? Nei, sier du , 
en må røre seg når en skal drive fri
luftsliv. 

Vel, la oss ta andre eksempler. 
Hva med skieliten vår i vinter, drev 
de med friluftsliv under VM i Oslo? 
Eller de som sykler «Den store styr
keprøven» langs E-6 fra Trondheim 
til Oslo, de rører seg jo ute i minst 
15 timer? Konkurranse, sier du, det 
der er idrettskonkurranser, ikke fri
luftsliv. 

Jaha, jeg begynner å få det klart 
for meg. Vi flytter oss over grensa. 
Et svenskt ektepar kjører scooter 
langs «leden» til Rogen for å fiske. 
Bak scooteren trekker de med seg et 
lite «vindskiidd» med sitteplass og 
tittel uke. Inni der kan de sitte lunt 
og dra pilken sjøl i ruskevær. Det er 
vel friluftsliv å fiske vel? Ah, nå be
gynner du å bli utålmodig, det er vel 
ikke friluftsliv å kjøre scooter! 

Nei nå skjønner jeg ingen ting, 
hvordan er egentlig reglene for fri
luft~liv? Nå må du fortelle meg 

hvilke hjelpemidler jeg har lov til å 
bruke, og si meg hvor svett jeg kan 
bli. Er det kanskje idrett hvis en blir 
svett og friluftsliv hvis en ikke blir 
det? Hvis jeg sykla til Oslo uka etter 
alle konkurransesyklistene ville du 
sikkert ikke kalt det friluftsliv hel
ler. Tja, fra Driva til Fokkstua 
kanskje, ville du sagt, men resten av 
veien er altfor nære tettbygde strøk, 
med minimal sjanse til å treffe ville 
dyr underveis. 

Når det er snakk om friluftsliv, 
da assosierer vi med uteliv på fjell 
og sjø. Vi tenker på koselige turer 
med bærplukking og dovent frieri 
til ørretten, solslikking på et sva
berg med et hav av tid der vi bare 
skal være, ute i det fri. Noen nær
m.ere presisering av utstyr eller va
righet, det har heldigvis ikke vært 
nødvendig. Innimellom hender det 
likevel, at andres beskrivelse av fri
luftsliv, den gir meg et detaljert bil
de av personer med vadmelsknik
kers, skikkelige beksømsko, slitte 
anorakker med tjæreflekker og for 
all del på treski. Jeg lurer derfor på 
om det er slik, at i friluftslivet skal 
alt ose av tjære, våt ull og blårøyk? 

Friluftsliv for alle? 

Av Live Y trehus 
Tegn. Morten Kristiansen 

Hvordan er egentlig reglene for 
friluftsliv ? Er det idrett hvis en blir 
svett og friluftsliv hvis en ikke blir 
det ? Og hvilket utstyr er det «lov» 
til å bruke i forbindelse med akti
viteter i fri luft og fremdeles kalle 
det friluftsliv ? Debatten skjærer 
seg gjerne om noen/eks. påstår at 
soling og bading er friluftsliv. 
Straks er andre der og påstår det 
stikk motsatte. Og våger noen å 
lansere en snøscooter-tur som fri
luftsliv, ja da kan debatten bli glø
dende. Live Ytrehus prøver her å 
vise vei i uføret. God tur! 

Er det bannlyst med dunjakke av 
nylon, varmejakke av kunstfiber el
ler plastski smurt med en av de siste 
voksene smurningsindustrien har 
utvikla for konkurranseløpere? 

Definering av 
fril uftsli v-begrepet 
Vi skal se litt på de avgrensninger 
og definisjoner vi finner om frilufts
liv. 11970 og -74 registrerte Statis
tisk sentralbyrå utøvingen av fri
luftsliv, idrett og mosjon i ulike be
folkningsgrupper. Aktivitetene er 
delt inn i gruppene I) Friluftsliv og 
2) Idrett og mosjon. Der hvor skillet 
er uklart, er aktiviteten skjønnsmes
sig plassert. I 1970 ble f.eks. løpe
og joggeturer registrert under Idrett 
og mosjon , mens i 1974 ble innde
lingen gjort slik: «Skillet mellom 
friluftsaktiviteter og idretts-/ mo
sjon'saktiviteter går på om aktivite
ten utøves i naturområder eller på/ i 
utendørs eller innendørs anlegg. 
«Langrenn» er f.eks. registrert som 
friluftsaktivitet under «skituren>. 
Som friluftsaktiviteter er registrert 
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følgende: bading utendørs, fisking, 
fot- og skiturer, bær- og soppturer, 
motorbåt- og seilturer, roing og 
padling, overnatting utendørs, løpe
og joggeturer, sykkelturer, jakt, ri
deturer, skøyteløping på vann, el
ver, fjorder. Som id retts- og mo
sjonsaktiviteter er registrert følgen
de: friidrett, orienterings- og ter
rengløp, fotball og andre spill uten
dørs, bading innendørs, slalåm, ut
for, skihopping, skøyteløp på bane, 
anlegg, (mosjons-) - gymnastikk, 
kortere mosjonsturer langs gater, 
veier, i parker o.l. (minst 1/2 times 
varighet).» Vi ser at denne defini
sjonen ikke bruker aktivitetenes 
konkurransemoment som noe skille 
dem imellom. 

I et kompendium om «Vern og 
forvaltning av naturressurser» (J. L. 
Sollid (red.) , Geografisk inst., Oslo, 
1974) har Kjellaug Eik og Egil Ga
brielsen skrevet en artikkel om 
«Vannsjøområdet i 0stfold- land
skapsvern og friluftsliv». Artikkelen 
tar opp egnetheten av forskjellige 
arealer som friluftsområder, og de
finerer friluftsliv slik: «Friluftsliv 
omfatter aktiviteter knyttet til for
skjellige former for rekreasjon hvor 
det rent fysiske spiller en stor rolle. 
Friluftsliv er videre det å komme i 
kontakt med naturen på en eller an
nen måte. - Inn under begrepet fri
luftsliv hører bl.a.: lek, idrett, ba
ding, fotturer i skog og mark, opp
hold i skogen og på fjellet og ved 
sjøen .» Vi ser at her betraktes også 
idrett som friluftsliv. Legg merke til 
at det antydes hva friluftsliv er. men 
ikke nærmere hvordan det skal gjø
res. 

Disse grupperingene av frilufts
aktiviteter viser at vi til en viss grad 
kan enes nettopp om dem, aktivite
tene, men at det er en glidende 
overgang mellom friluftsliv , mosjon 
og idrett. På ett punkt kan vi imid
lertid klart skille idrett og friluftsliv: 
I idretten er det klare regler for hva 
som er lov og ikke lov, enten det 
gjelder vekt og utforming av utstyr 
eller utøvelse av teknikker. Det slip
per du i friluftslivet. I fjellet kan du 
gå i gummistøvler eller fjellsko . Det .. 	 kommer an på vær og føre, person
lig smak og behag. Ingen fjellsko
vandrer kan kreve at gummistøvel
brukere skal diskes på neste hytte. 
Og godt er det. 

Er naturliv og friluftsliv det 
samme? ' 
Det undervises i friluftsliv ved flere 
skoleslag her i landet. Du kan lære 
friluftsliv på Norges idrettshøgsko

le, en rekke videregående skoler, 
flere folkehøgskoler og mange kurs. 
I en årsenhet (tilleggsutdanning for 
lærere) som Oppdal friundervisning 
arrangerer i miljølære, skilles det 
mellom overlevingsliv- også kalt na
turliv, og overskuddsliv eller fri
luftsliv. I studieplanen for årsenhe
ten beskrives «naturliv» som over
levingsliv slik vi møter det i enkelte 
jordbrukssamfunn, fiskersamfunn, 
jeger- og samlersamfunn der livet 
var «i harmoni med naturen». 

«Friluftsliv» derimot, beskrives 
som overskuddsliv. «Det er slikt liv 
i natur som fører med seg erfaringer 
i naturtilknyttede levemåter, uten at 
det forgår høsting av noen naturres
surs utfra økonomiske hensyn. Fri
luftsliv vil åpne for et møte med na
tur som ikke er bearbeidet av men
nesket med tekniske hjelpemidler 
og således gir deltakelse i naturens 
liv». 
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La oss se litt mer på skillet mel
lom disse to begrepene: naturliv og 
friluftsliv. l «Ny livsstil» nr. 6/79 
har Nils Faarlund noen «Betrakt
ninger om friluftsliv». Han define
rer friluftsliv som overskuddsliv i 
naturen. Han sier i sin artikkel at å 
leve friluftsliv er å dra inn i naturen 
uten motoriserte framkomstmidler. 
Friluftsliv er ikke snøscooterkjø
ring, motorcross eller motorbåttra
fikk. Men det er å ha tid til å være i 
naturen , uten dyre hjelpemidler. 
Tvertimot må en søke etter hva 
slags redskaper kulturer med natu
ralhushold har brukt og bruker, og 
ta dem det etter. Vi må bruke enkelt 
utstyr som har mange bruks
områder, lagd av naturmaterialer 
ved hjelp av folketeknologi. Han 
mener at en leveregel i friluftsliv er 
å «foretrekke ski av tre; ikke av 
plast; båt av tre; ikke av plast; kano 
av tre/ duk/ bark, ikke av plast, telt 
av bomull, ikke av kunstfiberduk, 
osv.» Faarlund går i sin artikkel 
nøye inn på hvordan friluftslivet 
skal leves. Han bruker, slik jeg opp

fatter det begrepet «friluftsliv» syn
onymt med «naturliv». 

l « Norsk natur» nr. 2/ 80 skriver 
Jon Godal om Fosen folkehøgsko
le: «Skole for livet» . Denne skolen 
gir m.a. undervisning i naturliv. Pla
nen for naturlivsbolken «tek gjen
nom arbeid og turar sikte på å sti
mulere ei djupare naturoppleving». 
Godal poengterer at skolens mål er 
å få elevene til å bruke opplevelsene 
på skolen til å forstå historien og 
være med i utviklingen av et bedre 
samfunn, ikke til å kopiere 
levemåten på skoleåret direkte. 

Inneliv skaper behov for 
friluftsliv 
Vi må ha klart for oss at friluftsliv 
ikke har noen forankring i eldre ti
der eller i kulturer som lever i nær 
samhørighet med naturen. Frilufts
liver knytta til fritid, og den er det 
vår kultur som har mest av. Etter 
min oppfatning kan « naturliv» bare 
leves i en læringssituasjon, mens det 
er «friluftsliv» vi har muligheter for 
å praktisere til vanlig. Trangen til å 
bruke fritida ute er et resultat av at 
arbeidsdagen tilbringes inne. Beho
vet for å oppleve vær, vind, vår og 
høst i ferier og helger kommer fordi 
hverdagen er knytta til asfalt, gang
bruer, parkeringsplasser og trær 
som er planta inne i hver sin lille 
firkant. Uten disse kontrastene had
de vi ikke hatt noe friluftsliv. 

Derfor vil det overskuddslivet vi 
lever i naturen uløslelig være knytta 
til det utviklede livet vi lever ellers i 
uka. Hvis friluftslivet skal være et 
«naturliv» der plast og moderne 
hjelpemidler er tabu, tror jeg ikke 
det gir oss rekreasjon, men frustra
sjon. Husker dere den befriende 
teksten som Tramteatret lanserte i 
«Back to the 80's»? - La 70-åra 
være i fred , la 80-åra komme, det er 
de du kan gjøre noe med. - Vi 
stakkars etterkrigsbarn har alltid 
fått høre at det var før vi skulle ha 
levd, endelig fikk vi en tekst som ga 
oss lov til å leve her og nå med tro 
på at framtida også kan bli god. 

--+ 
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Tenk deg at du er en ungdom, 
født i 1964 med ungdomsskole i 
drabantbyen bak deg. I din hverdag 
er vaskemaskin, telefon og vaksine 
mot tuberkulose naturlige ting. Du 
trives med dine langrennsski i glass
fiber og takker teltet av nylon for at 
du orker å bære sekken din sjøl på 
tur. Hvordan ville du reagere, hvis 
du samtidig skulle føle at egentlig 
burde skia vært av tre, teltet av 
bomull og tuberkulose den største 
trusselen mot dine småsøsken? 

Jeg har ikke sagt at vi skal øke ut
vinningstempoet i Nordsjøen for å 
få fart på plastskiproduksjonen. Jeg 
har heller ikke sagt at vi ikke skal 
være kritiske til ny teknologi. Og jeg 
har ikke nevnt noe om at andre og 
eldre samfunn er/var fri for kvalite
ter. Jeg sier bare at det friluftslivet 
vi ønsker å trekke folk med på, det 
må være et friluftsliv vi kan leve i 
takt med resten av tida vår. 

La oss gå ut på samtidas 

premisser! 

Vi må erkjenne at en del av de pro

duktene som blir utvikla faktisk er 
bedre enn de vi hadde før. Hvis du 
vil ha med folk på tur, blir de lettere 
motivert hvis du tilbyr dem utstyr 
av aluminium og nylon, enn tungt 
utstyr av stål og bomull. For hvem 
drar på en sekk tung av ideologi når 
den lette er å få kjøpt i nærmeste 
sportsforretning? Og så skal dere på 
skitur. «Treskia er gode nok», sier 
Treskiens venner. Sant nok, til sine 
tider (jfr. leserinnlegg av Nils Ton i 
«Folkevett» nr. 5/ 82). Men på pås
keføre glir jo plastskia så uendelig 
mye bedre. 

Plast er lagd av olje, en ikke-for
nybar ressurs. Alle vet at vi må satse 
på fornybare ressurser, både til 
oppvarming, transport og til mate
rialframstilling. Men vi trenger ikke 
å få dårlig samvittighet av å bruke 
olje til å lage plast og nylon av. Det 
er ikke den produksjonen som mini
merer oljelagrene, men de enorme 
mengdene som går med når olje 
brukes som energikilde. 

Friluftsliv er å være ute i naturen 
på en slik måte at det er sjølve natu
ren vi får kontakt med . Vi som dri
ver friluftsliv vil derfor automatisk 
søke etter levemåter som bevarer 
naturområdene tilgjengelige i fram
tida. Ingen fjellvandrer ønsker å ra
sere sitt eget turområde. Så få med 
deg flest mulig ut, på vår samtids 
premisser. U 
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Uet ligger take over myra. Den har 
laget seg i løpet av natten. 

Men nå begynner den sakte å tyn
nes ut. Det lysner, og en svak vind 
får frynsestarren til å bøye litt på 
seg. Det er mest av den midt ute på 
myra, - rundt en liten vannpytt der 
ute. Det er den siste rest av det store 
vannet som en gang lå her, for tuse
ner av år siden, og som gradvis har 
vokst igjen. Men den er dyp, denne 
siste resten; og torven omkring er 
en flytemyr, - et svaiende og farlig 
underlag for dyr som våger seg 
utpå. 

Så bryter sollyset gjennom, og 
granene i utkanten av myra kaster 
lange skygger bortetter torvmose
dekket. Starrplantenes duggvann 
blinker i det nye lyset. Men vann
pytten er svart , - bare en sjelden 
gang ruller noen glimtende småbøl
ger over. 

Morgenduggen damper gradvis 
bort, og solvarmen får enkelte mygg 
til å sverme lavt over vannpytten. 
Men spredt ut over myrflaten blin
ker det stadig i noe som ikke vil for
dampe og forsvinne. Det er sol
duggplantenes dyrebare dråper; 
blinkende små dødsfeller for stedets 
småinsekter. 

Ettersom timene går og sommer
dagen blir til, svermer stadig flere 
insekter over myrdraget. Noen lig
ner kjempemygg med lange bein og 
vinger. - I langsom flukt surrer de av 
gårde. Det er stankelbein som fyller 
myrluften og gir den liv. 

I natt lå de innelukket i hylstre 
øverst i myrteppet. Slik har de ligget 
i ukevis og ventet. Men så kom da
gen da solvarmen trengte ned til 
dem, og det var tid for å bryte ut. 
Nesten samtidig arbeidet tusener av 
brune, avlange insektpupper seg 
opp av mosedekket og ble stående 
slik med øverste delen frigjort. Så 
sprakk hylsteret opp, og en hvit 
kropp kom til syne. Lange bein ble 
dratt ut av kanaler i puppen, og vin- . 
gene ble frie og foldet seg ut. I den 
varmende solen tørket kroppen, og 
fargene mørknet. Så skalv det i vin
gene, og dyret løftet seg opp i luft
havet. I mengder løftet de seg og 
svermet. 

Siden sitter de sammenkoblet på 
starr og mose. Det hender de løfter 
seg slik også, og at to dyr blir til ett i 
flukten. 

Småfugl fanger dem i luften og 
på bakken. De er lette å gripe og gir 
mye mat. Noen beholder de store 
insektene sprikende i nebbklypa og 

stapper maten ned i vidåpne unge
gap. 

Nede blant torvmosen blir døds
kamper utkjempet mellom digre in
sektkropper og klebrige solduggbla
der. Dråpene som blinket i sollyset 
holder på dyret, og bladet krummer 
seg langsomt omkring. Også andre 
blad som dyret berører i sin kamp 
lukker seg om byttet og sikrer det. 
Planten seirer, og kampen tar slutt. 
Stoffer trenger inn i dyret og løser 
det opp. Gradvis trekkes næringen 
inn i bladet og kommer planten til 
gode. Siden foldes bladene atter ut 
med nye, glinsende klebrige dråper. 
Bare noen ufordøyelige rester av 
dyret henger ennå fast. 

Andre steder har eggfylte hunner 
boret sin bakkropp ned i underlaget 
og lagt igjen klumper av nye egg. 
Om få dager vil disse kimene være 
alt som er tilbake. - Men neste år 
vil nye dyr sverme over flatene. All
tid er myra deres hjem. 

Selv den minste myrflate utgjør en 
egen verden. Her er alltid fuktig, og 
de planter og dyr som lever på myra 
vil ha det slik. Bare sjelden finnes 
de andre steder. 

Men det er mange slags myrer, og 
hver har de sine dyr og sine planter. 
Klima, beliggenhet og størrelse får 
livet til å veksle. 

Det finnes myrer som strekker 
seg milelangt gjennom skogslandet, 
- som veksler med å være brede og 
smale, og som kan ha øyer av skog 
ute i seg. På disse lange drogene kan 
tranene slå seg ned etter vårtrekket 
og ofte blir de her og lager istand til 
reir ute i sumpene. I morgentimene 
lyder lange skrik over flaten, og di
gre vinger bakser seg fram gjennom 
disig, grå luft. Så trør langstilket 
bein i myrvannet, og en tynn hals 
buer seg etter snegler og frosk. - I 
det fjerne lyder storspovens rullen
de triller. 

Et annet sted gryr det av dag over 
hvitblomstret moltemyr. En elg står 
i skogkanten og river skudd av selje 
og småbjørk. Bakom står gransko
gen tett. Elgen søker hit for å finne 
løvskudd å fylle seg med. Når da
gen får taket i landskapet, trekker 
kjempedyret seg inn i tettskogen og 
lar kroppen suge ut næringen av 
finmaJt småkvist. 

Der bjørkeskogen går over i 
snaufjell, ligger krattvokste myrfla
ter, gjennomskåret av krokete bek
kefar. Det er vier som har grodd til 
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«Norsk Natur» presenterer her et kapittel 
av S. Hågvars bok «Glimt fra norsk na
tur» som i disse dager gis ut på jorlaget 
«miljøko». Foto: S. Hågvar. Krogskogen. 

myra og gjort den lodden. Opp fra 
kjerret stiger en lappspurv på lerke
aktig vis og sprer en sildrende sang 
over flatlendet. l en liten pytt ligger 
en svømmesnipe og hvirvler seg 
rundt på overflaten. Den roter opp 
smådyr og plukker dem i vannspei
let. En grønnstilk går i stranden og 
søker med nebbet. I bekken siger 
vannet umerkelig av sted. En krikk
and sparker seg rolig fram og kni
per skudd av sivplantene. Bakerst, 
under halen, lyser en gulaktig flekk, 
og på vinger og hode glimter det i 
metallisk grønt. Mørke og lyse stri
per rammer inn fargene og fremhe
ver dem. Et sted lyder taktfaste støt 
fra en skjult jordugle. 

Over alt dette ligger l'naufjell med 
rødlig morgenskjær. Noen steder 
flater også dette lendet seg ut i 
myrdrag, der heiloen sender lange 
toner ut i morgenluften. Senere på 
sommeren gjør myrullen flatene om 
til hvite felter i landskapet. Da prø
ver heiloungene vingene og finner 
nye myrer. 

Men også der terrenget skråner, 
kan det være myr. Det finnes steder 
hvor vannet alltid risler nedover 
slette svaberg, eller andre vannsig 
som stadig får tilførsel ovenfra. Her 
bygger det seg opp myrer kledd 
med gras og starr; de blir til fuktige, 
skrå enger. Iblandet står bukkeblad
planten med sine tredelte flikblad. 
Blomstene i akset er hvite og hårete, 
med rød bakside. Og er det kalk i si
gevannet, kan det hende at orkideer 
gror fram og åpner sine rare og vak
re blomster. Oftest er det engma
rihåndens fiolette blomster som ly
ser opp, eller brudesporens røde 
med den lange, krumme sporen un
der. 

Myrenes verden er en vakker ver
den, både i landskap og detaljer. I 
lavlandet bryter myrene tettskogen 
og skaper variasjon. På fjellet bryter 
de lendets krumspring og gir hvile 
for øyet. Når vårflommen går over 
landskapet, tar myrene imot smelte
vannet og lar det langsomt gli ut i 
elvene. De er naturens egen flom
sikring. 

- Og mens en ny dag gryr over 
alle myrer, våkner også resten av 
naturen. Det er morgen for alt liv. 
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Sannhetens øyeblikk opp
rant i det øyeblikk Norsk 
Hydro kunne si at det var 
gass på Tromsøflaket. «Vi 
har ikke noe valg)), sa Ar
beiderbladet. «Vi må klart 
markere vår vilje og evne til 
å bli Europas nye store gass
leverandør, og det til den tid 
kunden krever at varen skal 
være på plass.)) Også stats
minister Willoch gikk ut med 
samme beskjed: Norge må 
levere Europa nok gass, slik 
at vi unngår en Sibirledning 
nr. to. Denne målsettingen 
snur den oljepolitikk som er 
opplest og vedta it fullstendig 
på hodet. 

Gassrørledningen fra Sovjetunionen legges her gjennom Sibir på vei mot Euro

pa. Foto : TASS/NTB. 


GASS 

Koste hva det koste vil? 

AV TERJE LARSEN 

Oppslutning om IEA og 

Reagan ... 

Disse signalene er et klart realpoli 

tisk svar på president Reagans gass
politiske utspill overfor Norge og 
Europa. Som kjent gikk han ut til 
europeiske statsledere og ga dem 
løfte om at hans skulle få Norge til 
å levere nok gass hvis de unnlot å 
bygge en gassledning fra Sibir. Den 

. umiddelbare norske responsen var 
kritikk av Reagan for at han lovte 
bort norske ressurser uten kontakt 
med våre myndigheter og påpeking 
av at Norge fysisk ikke kan bidra 
med nok gass til å erstatte den første 
gassrørledningen fra Sibir. Vi kan 
nå imidlertid se at toneangivende 
politiske kretser her til lands følger 
Reagans politiske tankegang til 
punkt og prikke ved å satse på å ak
sellerert uttappingstempo for å hin
dre nok en Sibirgassledning. 

Det er også en full oppslutning 
om den gasspolitikk det internasjo
nale energibyrå - IEA - har for
mulert for Norge. En anslår i sin 
gasspolitiske rapport «N atural Gas 
- Prospeets to 2000» at vår gass
produksjon ved århundreskiftet vil 

ligge et sted mellom 36 og 63 mil
liarder årlige kubikkmeter. Tallene 
betyr et skyhøyt uttappingstempo 
og innebærer at uttappingen har 
kommet godt i gang både på det gi
gantiske Trollfeltet og på Tromsø
flaket. 

... går på vår bekostning 
Hensynet til vår egen samfunnsut
vikling går fullstendig på tvers av 
denne politikken. En sentral akse i 
oljedebatten har vært diskusjonen 
om det totale uttappingstempoet av 
olje og gass. Det har i det minste 
vært bred enighet om at selve aktivi
tetsnivået definerer hvilke politiske 
mål det er om å gjøre å nå. 

Da «taket» glapp 
Da Stortinget la opp retningslinjene 
for norsk olje og gasspolitikk i 1974, 
vedtok stortingsflertallet et «tak» 
på uttappingstempoet. Maksimal 
uttapping kunne være 50 millioner 
tonn olje og 40 millioner tonn 01
jeenheter gass. Dette fikk den poli
tiske merkelappen et «moderat» 
tempo. Ikke minst Naturvernfor

bundet kritiserte at en uttapping på 
elleve ganger det norske forbruket 
ble betegnet som «moderat». Vi har 
også pekt på at det er ganske me
ningsløst å planlegge oljeuttappin
gen etter et mål målt i tonn. Selve 
poenget med oljevirksomheten er jo 
å skaffe oss inntekter. Planleggin
gen må derfor skje på grunnlag av 
det inntektsnivå vi ønsker, slik at 
antallet tonn som tappes justeres 
ned i takt med økningen i oljeprise
ne. 

Den faktiske utviklingen har sin 
klare parallell i nedrustningsfor
handlinger som i realiteten har be
tydd maksimal opprustning. Opp
trappingen av oljevirksomheten har 
foregått så raskt som det har vært 
fysisk og politisk mulig med sikte 
på å nå opp til dette «taket». Det 
skjer nå. Et tak har imidlertid to si
der, og den nye gasspolitikken ut
trykker et ønske om å nå et godt 
stykke på oversiden av dette taket. 
Slik kom sannheten vi fryktet fram: 
Taket har aldri vært ment som noen 
begrensning, men som et foreløpig 
opptrappingsmål. Og vi har fått av
dekket at begrep som «modera
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sjon», «kartlegging av forekom
ster» og «prøveboring» har vært 
politisk munnsvær myntet på å 
demme opp for oss som mener at 
sikkerhet, ressursforvaltning, inter
nasjonal solidaritet og vår egen 
samfunnsøkonomi må priotiteres 
framfor lEA's oljepolitiske mål. 

Og vi minnes ... 
Konsekvensene av et for høyt uttap
pingstempo er kjent, brodert ut i de
talj i en lang rekke offentlige doku
menter. Vi bør minnes: 

- En rask opptrapping betyr økt 
risiko for liv og helse til dem som 
arbeider på sokkelen. Oljedirektora
tet har gjentatte ganger påpekt at 
dagens tempo er risikabelt på grunn 
av bl.a. stressfaktorene. La oss ikke 
glemme Alexander Kielland. - Det 
eksisterer fremdeles ikke noe utstyr 
eller noe organisasjonsapparat som 
kan hamle opp med større oljeuts
lipp. Risikoen for en naturkatastro
fe øker med aktivitetsnivået. 

- Vi mangler fremdeles inntekts
politiske mål for oljevirksomheten. 
I dag utgjør oljeinntektene om lag 
16 % av nasjonalproduktet, og sist 
framlagte oljemelding antyder at de 
vil gå opp til nærmere 30% i løpet 
av 90-årene med et uttappingstem
po på 90 millioner tonn oljeenheter. 
Med et ubegrenset tempo løper vi 
rakt inn i en Kuwaitøkonomi. Dette 
betyr bl.a. en uhyre sårbar økono
mi, hvor vi risikerer at hele sosial
budsjett svinger ut og inn i takt med 
humøret til sjeik Yamani og de pe
riodiske svingningene av oljeprise
ne. 

- Inntektsnivået vil rasere vår 
næringsstruktur og føre oss tilbake 
til en 1700-talls-økonomi. Den gang 
var vi råvareeksportør av trelast. Av 
dokumenter som industrimeldingen 
og langtidsprogrammet går det fram 
at oljeinntektene vil være en sentral 
drivkraft i å rasere vår foredlingsin
dustri, tallfestet til et sannsynlig tap 
av omtrent 100000 industriarbeids
plasser fram mot århundreskiftet. 
Økt inntekt betyr økt rasering av fo
redlingsindustrien, slik at forskjel.. len fra tidligere tider lett kan bli at 
vi nå får olje og gassrør samt kraft
ledninger som peker sørover. 

Slik blir et av de mest betimelige 
~, 	

spørsmål vi kan stille i dag hvorfor 
oljevirksomheten ikke dimensjoner 
med sikte på å gi oss økt økonomisk 
handlefrihet i stedet for å legge opp 
et tempo som blir en tvangstrøye 
rundt det meste i vår samfunnsutvi
kling. 

Nordisk alternativ til den 
kinesiske mur 

Transportsystemet for gass fra 
Tromsøflaket blir det som åpenbart 
griper mest inn i Naturvernforbun
dets arbeidsområde. I utgangspunk
tet bør vi minnes Arbeiderbladets 
ord om at Europa trenger avklaring 
i løpet av de tre-fire neste årene. 
Når vi vet at transportsystemet må 
stå klart i det øyeblikk feltet er pro
duksjonsklart, risikerer vi et sterkt 
press for å få en rask beslutnings
prosess. 

Ett av transportalternativene er å 
kjøle ned gassen til flytende form 
og sende den av gårde med skip, 
såkalt LNG-transport. Dette alter
nati vet krever at gassen blir iland
ført til et større terminalanlegg for 
nedkjøling og rensing. Et slikt an
legg vil kreve minimum 1112 kva
dratkilometer areal og gode utskip
ningsmuligheter. En fordel med slik 
transport er at skipene kan gå hvor
somhelst, slik at gassen kan selges 
der en får høyest pris for den. Dette 
er imidlertid en uhyre kostbar trans
portform og lite egnet til å ta unna 
større gassmengder. Statoil har 
imidlertid vist interesse for et mind
re LNG-anlegg. En mulig utvikling 
er dermed et mindre LNG-anlegg 
for å utnytte markeder en ellers ikke 
vil nå kombinert med rørtransport 
av hovedmengden. 

Nå undersøkes også mulighetene 
for å legge en undervannsledning 
langs norskekysten. Dette er imid
lertid uhyre teknisk vanskelig og 
gasstransporten vil bli mer enn dob
belt så kostbar som å føre gassen i 
rør over land. 

Det er dermed mest sannsynlig at 
en faller ned på et landbasert alter
nativ. Dette vil ikke dreie seg om 
mindre enn om lag totusentrehundre 
kilometer rør fra Tromsøflaket til 
Kielområdet i Vest-Tyskland! 

Sterkest framme i mediabildet har 
alternativet med transport gjennom 
Sverige vært. Røret vil da krysse 
Troms/ Vest-Finnmark ned til Norr
botten og så gå sørover. Dette skyl
des ikke minst en sterk svensk inter
esse for å få realisert dette prosjek
tet. Sveriges parallell til vårt NVE 
- Vattenfall - skal ha sprøytet inn 
mer enn 100 millioner sV.kr. i for
prosjektering og skal legge fram de
taljerte planer i løpet av våren. -+ 

. Tegning Morten M. Kristiansen 



Mindre framme har det alternativ 
som virker mest sannsynlig rør
transport gjennom Norge - vært. 
Dagens tall viser at dette vil være 
noe dyrere enn transport gjennom 
Sverige, men kostnadsforskjellen 
ligger innenfor rammen av usikker
heter i beregningsgrunnlaget. Olje 
og Energidepartementet har gitt oss 
beskjed om at et svensk alternativ 
må være vesentlig billigere før det 
blir aktuelt å tenke på, ikke minst 
fordi en rørledning gjennom Norge 
er best egnet til å fange inn nye 
gassforekomster langs norskekys
ten . 

Ilandføringsstedet for gassen vil 
ligge mellom Vannøy-Arnøya Sør
øya, sier Norsk Hydro. Traseen vil 
så gå ned mot Kiel med en sikker
hetssone med total bredde 400 - 600 
meter, ved nedgravd rør med I me
ter overdekning. De endelige sikker
hetssonene skal fastsettes av Statens 
Forurensningstilsyn, og de vil bestå 
aven indre sone med bredde 50 - 80 
meter og en sone med svakere 
restriksjoner ut til 400 - 600 meter. 

Restriksjonene er ikke fastlagt 
ennå. Det vi vet er at det skal bli til
latt med jordbruk og fri ferdsel over 
traseen. I den indre sonen vil det 
ikke godtas vekster over jultrestør
reise på grunn av at røtter kan ska
de ledningen. Bosetting, og perma
nent næringsvirksomhet vil ikke bli 
tillatt, heller ikke bruk av skyte
våpen. 

Anleggsfasen vil kreve tungt mas
kinutstyr som skal operere langs en 

åtte meter bred vei pluss en tolv me
ter bred grøft. Det vil settes inn ar
beidslag på 340 mann på flere ste
der samtidig. 

Gjennomføres et slikt prosjekt vil 
ikke mindre enn '12 % av Norges 
samlete areal bli berørt med nye re
striksjoner. Det virker åpenbart at 
miljøskader og brukskonflikter lett 
kan settes lik summen av det vi har 
opplevd til nå. Røret vil skjære som 
en kniv gjennom samisk kjer
neområde og gi en ny tredeling av 
Skandinavia. Prosjektet kan best 
karakteriseres som et nordisk alter
nativ til den kinesiske mur. 

Lovløse tilstander 
Den løpende plan- og beslutnings
prosessen skjer nå i et regelrett lov
vakum. Vi har intet lovverk eller re
gelverk som er egnet til å regulere 
utbyggernes planlegging. Dette er 
fullstendig uholdbart når det er 
snakk om planer hvor konsekvense
ne utvilsomt vil kunne overstige 
summen av det vi risikerer å opple
ve ved den resterende vannkraftut
bygging. Når det gjelder vannkraft 
har vi tross alt et eget konsesjonssy
stem. I første rekke må vi derfor ret
te våre krav mot selve planleggings
prosessen. Det gjelder å få etablert 
et «konsesjonssystem» som munner 
ut i valget om vi kan godta et slikt 
transportsystem, ikke hvorledes en 
skal gjennomføre det. Dette arbei
det vil bli høyt prioritert i Norges 
Naturvernforbund 

Som på Mongstad i Hordaland vil gassterminalen som engang kommer på Sørøya, 
Vannøya eller Arnøya utenfor Finnmark og Troms okkupere store områder på rundt 2 
kvadratkilometer. Foto : Mongstad. Helge Sunde. 

SKOGEN 
et viktig miljø for dyr og 
mennesker 

Måten vi forvalter skogen 
på er derfor helt sentralt for 
fortsatt opprettholdelse av 
skogen som miljø for 
planter og dyr, trivselsfak
tor for mennesket og trefi
berprodusent. Det er natur
lig å spørre om dagens 
skogbruk er på kollisjons
kurs med naturvernet. Hva 
slags følger får dagens tek
niske, gjennomrasjonaliser
te skogsdrift for skogens 
biologiske produksjons
evne? Risikerer vi på lengre 
sikt at plante- og dyrearter 
utryddes også i norske sko
ger? 

Ottar Krohn, herred
skogmester i Halden/Are
mark, og påtroppende na
turvernkonsulent i Østfold, 
gir her " sitt bidrag til 
forståelse av disse problem
stillingene. 

«Skogbruk og natur
vern» er gitt ut på Gylden
dahl forlag i samarbeid 
med Norges Naturvernfor
bund. Den er på 120 sider, 
er gjennomillustrert i sorti 
hvitt og koster kr. 80. - . 

156 



Billedkunstneren Reidar Fritzvold, har i 

anledning oppstartingen av forbundets 

kronerulling gitt Naturvernforbundet 


" avbildede litografi «Smågåjuvet». Det

te bladet ble auksjonert ut blant delta

kerne på Naturvernforbundets opp

startingsarrangement for kronerullin

gen. Samtidig utfordret Fritzvold andre 

kjente kunstnere å gi et verk til N atur

vernforbundet. Disse verk vil bli pre

sentert i «Norsk Natur» for auksjone

ring blant våre medlemmer. Det vil bli 
satt en minstepris så medlemmene har 
noe å by ut fra. Høyeste budet får til
slaget. Er det flere med samme bud 
skjer trekking under politikontroll. I 
auksjonsperioden vil kunstverkene 
være utstilt på forbundets kontor. Bare 
medlemmer av Norges Naturvernfor
bund vil få anledning til å by. Første 
kunstverk vil bli presentert i «Norsk 
Natur» nr. 6/ 82. 
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Medlemmer av Naturvernforbun trykt i 5 farger med hele 30 kart
det bosatt i Vestfold kan glede blad. Her gis det opplysninger 
seg. Snart vil de helt gratis få til stort sett om alt fra badeplasser til 
sendt Vestfold Naturverns origi stigninger, og sterkt trafikerte 
nale årbok for 1982 - som syk veier. Boka beskriver også ruta og 
kelkart over Vestfold. Medlemmer de mange kultur- og naturopple
av Norges Naturvernforbund, bo velser det er mulig å oppsøke un
satt i andre fylker kan likevel få derveis. 
kjøpt boka for kr. 30. -. Kartet er 

Veisystemet 
Innenfor dette kartbladet er det mulighet for å gjøre 
viktige veivalg. 

Riksvei 35 mellom Tønsberg og Vestfossen er en Slik fungerer boka 
viktig nord-syd-forbindelse. Den er ikke spesielt 
sterkt trafikkert, men bilene kan ha ganske høye has ..... 
tigheter her. Rv 35 utmerker seg ved at den praktisk Utdrag fra karttekst. 
talt ikke har bakker. (Sundbyfoss-Tønsberg ca. 36 km, 
Sundbyfoss-Vestfossen ca. 33 km). 

En mer interessant vei til Tønsberg, som er noe 
lengre og en smule mer kupert, er rv 312 gjennom An
debu. Den tar av sydover fra Dokka (Sundbyfoss
Tønsberg ca. 42 km). Rv 312 har også mindre biltra
fikk enn rv 35. 

Raskeste veiforbindelse Sande-Porsgrunn går over 
Eplerød-Kopstad-Storeng-Haslntad (Haslestad-Sande 
ca. 17 km, høyeste punkt ca. 200 m.o.h., Haslestad
Porsgrunn ca. 68 km, høyeste punkt ca. 300 m.o.h.). 
Denne ruten går stort sett på middels sterkt og lite tra
fikkert vei. 

Rv 318 over Eplerød kan også være et godt alter
nativ til E-18 mellom Sande og Tønsberg. Man kan da 
enten velge rv 35 eller rv 312 mellom Hof og Tøns
berg. 

Tegn. Odd Børretzen. 

Her er 
premielista 

Premiene gjelder for vervede medlemmer 
- men 2 familiemedlemmer regnes som 
et hovedmedlem 

l nytt Medlem: Et stoffmerke, Norges 
Naturvernforbund 
2 og 3 nye medlemmer: Fossekall (Nor
ges 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 Hadelands Glassverk 
8 - 10 nye medlemmer : Naturvernfor
bundets emblem i sølv som an heng (le
veres 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 Sis
sel Gjersum. 

Ekstra: 
Flest nye medlemmer før 15/ 1- 83: 
NNV medlemmer bosatt i Telemark: 
l ukes gratis bolig i Rauland i Telemark 
i vinteljerien . 
NNV medlemmer: 
I ukes gratis bolig i Rauland / Telemark 
i Påskeferien. 

Slik verver du: 
Vervekortet finner du på siste omslags
side i Norsk ' Natur. Her fører du opp 
navn og adresse på de personer som 
verves som nye medlemmer. 

NB! Husk å angi hovedmedlem/ fa
miliemedlem. 

Kortet sendes så til oss. Portoen beta
ler vi . Straks vi har mottatt kortet sender 
vi ut Norsk Natur til de nye medlemme
ne! 

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

Kontingent for hovedmedlemmer er 
kr. 75, - , inkl. Norsk Natur, for familie
medlemmer kr. 10, - . 

Kontingenten sendes inn over postgi
ro 5094602 eller bankgiro 600 I - 05 
70835. 
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• 

Mange er positive til naturvernet og NaturvernVI MÅ BLI FLERE! forbund et. Men for å få dem som medlemmer 
trenger vi DIN HJELP. 

Mange er med i Norges Naturvernforbund - vi På denne siden finner du to kort: « Premiever
har over 33 000 medlemmer. ving» og «Prøv å verve». Bruk det kortet som 
Men det er ikke nok! passer deg og gi på denne måten din aktive 
Vi må bli flere som er med og forsvarer naturen. støtte til N.N.V. 

Dette kortet b rukes bare når du verver NYE m edlemmer, og når DU 
SELV tar inn kontingenten for disse og SENDER INN kontingentbe
løpet til NNV.PREMIEVERVING: Når vi har mottatt kortet og kontingenten sender vi deg vår premie 
som takk for hjelpen. 

* Kortet klippes ut og sendes Naturvernforbundet. Por * Kontingenten er for 1982 kr. 75 ,- for hovedmedlem
toen betaler vi . mer (inkluderer tidsskriftet «Norsk Natur»). 

For familiemedlemmer (hovedmedlems ektefelle eller 
* Kontingentbeløpet for de nye medlemmene sendes hjemmeværende barn under 25 år) er kontingenten 
over postgiro 5094602 eller bankgiro 6001.05.70835. kr. 10,-. 

På dette kortet føres opp navn på personer som du kan tenke deg vil bli 
medlemmer av NNV.PRØV ÅVERVE: Vi sender prøveeksemplar av «Norsk Natur» og annet materiell . 

.. 
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Prioritert blad 
Norges Naturvernforbund 
Postboks 8268 - Hammersborg 
OSLO J 

PRØV Å VERVE: · 


Takk for tjenesten 
du gjør ved å gi oss 
navn på personer vi 
kan prøve å fa.som 
medlemmer. 

BREV 


