


NATURVERN I ANDRE ORGANISASJONER 

Gjenbruk og treplanting i Husmorforbundet 

Inntrykk fra NH's sommerkurs om miljøvern på As 

Norges Husmorforbunds Fordi prosjektet ledes av 
sommerkurs på NLH i Ås: kvinner, bidrar det også til å gi 
Over etthundre tillitskvinner landsbygdas kvinner erfa
fra Nordens Husmorforbund ringer som vil komme dem 
var samlet til en ukes som selv til gode, styrke dem so
merkurs om ressur,~forvalt sialt og økonomisk. Trærne 
/linR på LandhrukshøRskolen blir til på plantefelt som stel
på Ås i sommer. Forelesere les av kenyanerne til de blir 
var hl.a. professor RaRnhild store nok til å plante dem ut på 
Sundhy , Miljøvernminister offentlige felter , ved skoler, 
Rakel Surlien OR jJrofessor ved veier, ved offentlige byg
Eilif Dahl. ninger og det siste er at også 

En deltaker fra hvert av de alle kvinner får sitt eget tre 
fem land som var represen som de steller og passer. Men 
tert, orienterte ORså om res treet til brensel er uunnværlig 
surssituasjonen i sitt land. for kenyanske kvinner og ved 
Deltakerne var ORså tilstede siden av treplantingen, blir 
ved åpninRen av orRanisa det nå arbeidet for å gi de ke
sjonen Redd Barnas seminar, nyanske kvinne bedre ovner. 
som hadde tittelen « Før Tiden Disse blir utarbeidet i samar Landbrukshøyskole hele Husholdningsavfall fyller 
Renner Ut ». beid med kvinnene selv og de uken kurset varte. Ansvarlig igjen grøfter, fordypninger og 

Turid Berg orienterte om viser seg å ha store fordeler. for denne var Jorunn Holter. gir avrenning til bekker og 
den norske støtten til ke De hindrer brannskader og Det var 12 temaer presentert sjøer. Sigevannsforurensning 
nyanske kvinners skogplan sparer ved. Vedforbruket blir med fakta og ideer: er den alvorligste del av åpne 
tingsprosjekt (The Green Belt forminsket med en fjerdedel fyllinger. Lukt, insekter, dyr 
Movement). og er enormt energisparende. I. Avfall idag - råstoff imor- (rotter) , fugler (måker og krå

Dette prosjektet ble startet Dette er en riktig og bra gen ker) kan også være til stor sje
av The National Council og form for u-hjelp og Turid Berg 2. Nytt av gammelt nanse for nabomiljøene til 
Women of Kenya i 1977 på fremhevet at de fattiges ener 3. Lapp på lapp disse fyllingene . 
initiativ fra organisasjonens gikrise bare kan løses ved 4. Papir av papir Bare 2-3 % av alt avfall 
kvinnelige leder professor hjelp av kvinnene selv og i 5. Glass - så klart brukes til gjenvinning - 1/3 
Wangare Naathai. Formålet forståelse med dem. 6. Vann av renhet papir, aviser, ukeblad, em
er å forbedre bomiljøet i de 7. Kvinneprosjekt i U-land ballasje - 1/3 matavfall (ve
lokale by- og bygdesamfunn , 8. NH's arbeidsstuer getabilsk og animalsk) og 1/3 
skaffe mer trevirke til brensel 9. Gå ut i din hage annet (glass, plast, metaller 
og annet husbehov, og på len 10. En bitte liten ressurs og tekstiler). 
gre sikt motarbeide ørkenens Il . Filler er fantasi Kan vi unngå avfall? 
utvikling i de tørre områder i 12. Bruk energi fornuftig. Her er noen forslag: Vi kan 
Kenya. Et «green belt» er ' velge varer som kan repare
minst tusen trær. Den Tredje Renovasjon i Norge er rimelig res, gjenvinnes, gjenbrukes 
Verdens energikrise er de fat - ca. kr. 1,- pr. dag for for og unngå unødig emballasje. 
tige kvinners problem. Treet bruker fremhevet Jorunn Glass kan returneres - metal
er for dem viktig, treet står i Holter som orienterte om da ler og plast bør unngås - teks
fokus -ja , treet betyr liv og gir gens avfallshåndlering. tiler kan resirkuleres gjennom 
hele deres liv balanse. Med J. Norge har vi åpne fyl loppemarked, ved lappetek
økende befolkningsvekst har linger, avfallsplasser: 460 nikk , m. v. Papirinnsamlinger 
også brensel behovet vokst. kommunale fyllinger, 5 for kan være en brukbar inn
Modernejordbruk , nydyrking skriftsmessige komposte tektskilde for frivillige organi
m. v. fortrenger skogen og ve A vfall som ressurs. ringer og ett materialgjenvin sasjoner under forutsetning 
getasjonen forsvinner. Skog Utstillingen «BRUK MED ningsanlegg som skal ligge i av stabile mottagerforhold. 
plantingsprosjektet er derfor OMTANKE » var å finne i Oslo. Det aller meste av vårt 
et lite steg i riktig retning. studentbyen Pentagon på Ås søppel tømmes ut i naturen . Anbjørg Andersen 

Norges Husmorforbund oppfordrer til resirkulering av avfall. 
Slik kan vi unngå lukt og forurensninger OR spare energi. 
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Trapp opp sur nedbør
forskningen 

Det regner fortsatt svovel over Norge . Hvert år må norsk natur absorbere 
rundt 300 000 tonn svovel. Vestlige og sydlige vinder bringer de store indu
strinasjoners avfall inn over Skandinavia og gjør naturen ufruktbar. For
skningsprosjektet «sur nedbørs virkning på skog og fisk» har dokumentert at 
rundt 2000 fiskevann innen et 30 000 kvadratkilometer stort område i Sør
Norge er fisketomme på grunn av sur nedbør. Tyske skogforskere mener at 
rundt 30 prosent av tyske skoger nå står i fare for å dø ut på grunn av 
forurensingene - også sur nedbør. Svenske forskere har funnet ut at rundt 
18 000 svenske innsjøer er mer eller mindre berørt av sur nedbør. De frykter 
nå at sur nedbør også har virkning på svensk skog. Dette vil svenskene 
undersøke gjennom et eget forskningsprosjekt. 

Siden avslutningen av det norske «Sur nedbør-prosjektet» i 1981 har Norge 
satt av svært få midler til videre forskning innen dette feltet. Mange livsviktige 
spørsmål reiser seg. Hva skjer med norsk skog? Med plante- og dyrelivet? 
Jordsmonnet? Jordbruket? Sammenhengen mellom de forskjellige økosymy
stemene? Skal vi få svar må det forskes. 

Og det må være Regjeringens plikt Jordi det er i landets interesse, å avsette 
midler til slik forskning så fort som mulig. Bare slik kan vi holde industrielle 
krefter unna livet som nå ønsker å så splid om tidligere resultater innen sur 
nedbør forskningen - et datagrunnlag som har fungert som plattform for det 
arbeid norske myndigheter med stor dyktighet har utført internasjonalt for å 
redusere svovelutslippene fra de tusen europeiske piper. Vi ser fram til 
Statsbudsjettet 1984. 

Norsk natur i stille kamp mot svove!forurensil1Renc fm Europa. Foto fra områdene 
rundt Evje i Sør-NorRe . (SES) 
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«Lindø/a fell OTler jlåbergstup 

og Svøufossen , har tryt . , 

Det dundrar og dyn frå fJel/å, 

av vatn som aldri tryt .: 

Djupt innider, der sol og måne 


, stuttblenkt og sjeldan når, 
, ligg jølulgryta som elvar hal' skåre 
i tider og tusenår» . 

Slik skildra nordmørsdiktaren Hans 

Hyldbakk Åmotan etter sitt første 


. besøk på Jenstad. Vi ffir håpe at han 

ffir rett når han sier: <~ avvatn som 

aldri tryt» . (tryt = aldri slutter). Vi 

kan bare håpe fordi vassdraget 

Orøvu er ettertraktet av kraftut

byggerne. Sør-Trøndelag E. verk 

har i 2 alternativ lagt fram planer 

som vil ffi både Lindølasfallet, 


. Reppdalsfallet og Svøufallet til å bli 
stille. , 
, Grøvuvassdraget er blandt de 65 

lO-års verna vassdraga. 
De som kjemper for å bevare alle 

naturherlighetene i Grøvuvassdra
get har god tru på ei positiv melding 
fra Spres tad utvalget , men innser at 
det først er under Stortinge-ts , be
handling i 1985 at avgjørilsen tas, 
og at det fortsatt må kjeinpes' for å 
vinne gehør for vernetanken. , 

Hva er det så av vernev'erdier i 
vassdraget? 

Verneverdiene 
For det første har vi det utrolige 
store ' stjerneforma juvet som 'er 
danna der hvor de 4 elvene Reppa/ 
Skiråa, Lindøla, Grødøla og Grøvu 
møtes. Disse elvene lager den rene 
heksegryte av fosser , stryk og stup 
derdei fossar ihop. Åmotan heter 
egentlig denne ' naturpeden. Jen
stadjuvet er et namn som etter kvart 
er blitt mere og mere brukt , og som 
er det mest kjente i dag. Dette juvet 
er enestående i Norge. Utforminga 
av juvet, og grusavsetningene 
rundt , gir lettvint tilgang for stu
dium av problemstillinger rundt 
istidene. Professor Rolf Nordha
gen, som i 1920-årene var her flere 
ganger, sier det slik: «Sunndals
fjellene er et dyrebart pergament fra 
oldtiden som er blitt radert ut og 
overskrevet gang på gang, men som 
lett larseg tyde slik det står i dag». 

Lettvint tilgang ja, gården Jen
stad er også turisthytte i Kristian
sund og Nordmøre Turistforenings 
rutenett i Sunndalsfjella, og tar imot 
vandrere som kommedjellveis. Det 
er også bilvei helt fram til gården , 

bare en 10 min. ned i juvet. Helt 
innunder Sv~ufallet kommer .du 
etter god sti . A stå der innunder fos
sen er en opplevelse aUe burde ffi ta 
del i. Det er en særegen fri viUskap 
over fossen, samtidig som den irrg
rØnne vegetasjon, de svarte bakev
jene som sammen med de drivkvite 
fosseheng gir en harmonisk ro som " 
er en kvile for slitte nerver. Denne 
kvile kommer kanskje også fra den , 
mystikk som du finner i det trange 
juv med sitt grønnskimrende mose
dekke, sine tuer av linnea, norsk 
malurt, rosenrot og fjeildronning . . 
Floaren i ,området er nemlig også 
særdeles rik, og hele 85-90 % av 
Norges fjellflorll finnes samlet i om
rådet. Spesielle sorter som fjell val
mue (Papaver radicatum var Groe
vudaliensis) og norsk malurt (Ar
temisa Norvegiea) finnes, her i store 
mengder. En utbygging vif endre 
klimaet, og mye vil gå tapt. Spesielt 
for den rike og særprega floraen i 
Åmotan, vil en tørrlegging av de 3 
falla ha katastrofale følger. Denne 
florarikdommen er helt avhengig av 
høg og konstant tilførsel på fuktig
hetsom den får fra fossene og elve
ne. 

Katastrofe for 
Snøhettareinen? 
For de som gåifjeIiveien til Jenstad 
vil et møte med fjellets frie og ville 
dyr, villreinen, nesten ikke være til 
å unngå. For denne 'reinen vil en 
utbygging av Grøvuinagasinet an- ; 
tagelig bli katastrofal. Snøhettarei
nen, som av våre forskere er funnet 
å være den reinsstamme i vårt land 
som er mestJik den opprinnelige 
arktiske villreieri , har i disse dalene ' 
sitt kalvingsland. Tidligere hadde 
den andre områder, men den er 
drevet fra skanse til skanse, bl.a, av 
E6,jernbanen og Aurautbyggingen, 
slik at Skirådalen - Grøvudalsom
rådet nå er det området simlene sø
ker til for å fø sine kalver om våren . 
Tar vi fra demogså dette området så 
er det kanskje den skanse som vil bli 
årsaken til stammens undergang. 

Et slikt resultat er ihvertfail holdt 
.som sannsynlig av den anerkjente 
villreinforsker Terje Skogland i Di
rektoratet for vilt og fisk . 

Kulturhistorisk har også området 
store verdier. Seterdalene og høg
fjellet rundt bærer preg av menne
skelig virksomhet i pakt med natur
en, Mye av dette historiske mate
riale vil gå tapt ved en utbygging. 

«Gå til fossen» 
Slik het det i en gaminei indiaqerbe
retning. Denne indianer - stammen 

, ,gikk alltid til fossen når de skulle ta 
vanskelige avgjørelser. De lyttet til 
naturens og fossens stemmer og 
fulgte deres råd. ' 

- Kanskje bør vi også ta en liten 
avstikker fra riksveien og motordu

, ren, og inn på stien til fosseduren. 
Gjorde vi det ville vi kanskje opp
fattet at dens råd til oss er. at vi nå 
må sørge for at dens stemme kan ffi 
lyde også , for kommende genera
sjoner. 

Skal vi så ta konsekvensen av 
dette og gjøre de om til praktisk 
handling - ved å verne slike perler i 
vår natur, Skal vi kunne vise de 
kommende generasjoner at vår er
kjennelse av uberørt naturs verdi 
var stor nok til at den kunne overle
veres til dem? 

Lindø(fal/e/ med norsk mo/ur/' 
F% : I,Hansen , 

Lin dø la fell over jlåberRS(Up, 

OR Sviufossen har ryl . . 

Men minna om Jens(adRarden 

dei kjem ikkje le ti Iryl . 

K var en kveld når det syng frå hØR

da 

eR kjenner kor Ranle;l dreR, 

ER eiR ikkje sferkare /1ordmørsmin

ne 

en/1 minne fni Jensl{ul eR. 


(Fra Jenstadminne av Hans Hyld
bakk) 
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Foto : R. Fris/id. 

Naturen i våre nære 
omgivelser er viktig. Mange blir 
dessverre først klar over det når ' 
inngrep og utbyggingsplaner truer. 
Ofte er det da for sent. Erfaringer 
viser også at 'aksjoner og protester 
krever stor og 'iherdig innsats - om 

, de i det hele tatt fører fram. En for
utseende kartlegging av de små og 
store naturgodene vi har rundt oss 
til daglig er derfor viktig. I Stor
tingsmelding nr. 16 (1979-80) «Be
dre nærmiljøer», heter det i denne 
sammenheng: 
«I de fleste nærmiljøer vil det være 
en oppgave som krever planlegging 

, og organisert innsats fra kommunen 
og den berørte befolkning;> .  «For 
løsning av slike oppgaver kan det 
være hensiRtsmessig å utarbeide en 
lokal plan for miljøutvikling og for
bedringstiltak der befolkningen kan 
delta i planleggingsprosessen». 

Svært ofte vil vi se at innsats for 
et godt nærmiljø i første rekke betyr 
vern om de ' naturgodene som fins 
der fra før. Skal vi ta vare på dem , . 
må vi imidlertid ffi oversikt over hva 
som fins. 

Ansvaret 
Om naturvern og friluftsliv heter 
det i Stortingsmeldingen om «Bedre 
nærmiljøer;>: ' 
«Det er en oppgave for kommunen 
å ivareta disse hensyn gjennom 
planlegging etter bygningsloven og 
nødvendig tilrettelegging av areale
ne». 

Men bygningsloven har ingen ,.:: 
gler som bestemmer hvilken vekt 

. verneinteressene skal ha i forhold 
til utnyttelsesinteressene . Priorite
ringen skjer i de politiske organene , . 

. og naturvernets stilling er som kjent 
ikke den sterkeste i alle kommuner. 

Ann og 
~agnarNorderhaug 

o 

TA HAND OM 
NÆRMILJØET 

I 198~1 gjennomførte Torød Vel
forening på Nøtterøy etter eget in
itiativ en nærmiljøutredning for den 
sørøstre delen av kommunen. Rap
porten fra denne kartleggingen ble 
levert til kommunen som et lokalt 
bidrag til det pågående generalpla
~arbeidet. Senere har to andre velfo

, reninger ,i kommunen satt igang til
svarende ' utredningsarbeider . ,Ann 

. og Magnar Norderbaug har vært 
fagkonsulenter for dette arbeidet. De 
forteller her om bvordan slike nær
miljøutredninger kan legges opp. 

En forutsetning for å bevare na
turverdiene i våre' nærmiljøer er 
derfor en styrking av den lokale 
naturverninteressen. Sett fra en 
økonomisk synsvinkel er dette også 
viktig: Det fin s ingen rimeligere og 
mer effektiv måte å skape gode 
nærrniljøer på enn å ta vare på de 
naturgodene som allerede fin s r Selv 
om det er ønskelig at initiativet til ' 
kartlegging av naturområdene , i 
kommuner/nærmiljøer kommer fra 
kommunale organer, er det intet i 
veien ' for at lokale naturvernlag, 
velforeninger m.v. tar opp saken . 
De kan foreslå at kommunen setter 
igang arbeidet , eller de kan utføre 
arbeidet selv og levere resultatet 
som bidrag til kommunens arbeid 
med den fysiske planleggingen. I 
innstillingen fra det bredt sammen
satte Naturvernutvalget «< Natur
vern i Norge»), NOU 1980:23) heter 
det at: 
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«Styrking av naturvernets stilling i Oppfølging 
kommunene må sees som en Kartlegging av naturverdiene i 
grunnleggende oppgave i 1980-åre nærmiljøet kan gjøres av de fleste . 
ne». Arbeidet har imidlertid liten verdi 

I forbindelse med oppfølgingen dersom resultatene ikke blir brukt i 
(St.melding 68(1980-81) om «Vern den fysiske planleggingen. Av den 
av norsk natur») uttalte kommunal grunn er det en fordel om et kom
og miljøvernkomiteen: munalt organ står bak utredningen . 
«Komiteen vil understreke den kla Dersom et lokalt naturvernlag 
re forutsetning at kommuner og fyl eller en vel-forening stå r bak arbei
keskommuner må trekke inn , be det , må en viktig del av oppføl
handle og sikre naturverninteresse gingen bestå i å presentere resulta 
ne i sin planlegging». tene (gjerne kombinert med en lys

bildeserie) , på møter der politikere , 
Hva bør kartlegges? lokalbefolkning og presse er til ste
Det første som bør gjøres er å finne de . 
ut hvilke lokale naturverdier som 
bør kartlegges. Dette kan nok va For å gi arbeidet en størst mulig 
riere noe , alt etter de lokale natur tyngde kan det dessuten være øns
forholdene, men følgende liste kan kelig å få. andre tokale grupper og 
danne et utgangspunkt: foreninger til å støtte opp om kon
- Verneverdige naturområder (ge klusjonene og anbefalingene når de 

nerelt vurdert). 	 er klare . 
- Viktige viltområder. Vær forøvrig ikke redd for kri

Verneverdige rester av det gamle tikk . En mangelfull nærmiljøutred
kulturlandskapet. ning utført på frivillig grunnlag er 
Kulturminner i landskapet. bedre enn ingen utredning. Den vil 
Områder av betydning for under skape diskusjon og dermed større 
visningen i lokale skoler. interesse for det som var hensikten: 
Områder av betydning for fri Vernet om naturverdiene utenfor 
luftslivet. vår egen stuedør. 

-	 Jord- og skogbruksområder. 

Gjennomføringen 

De flesle Sleder i landel fins del grupper OR 
enkellmennesker svm har slor kunnskap om 
de forskjelliRe lokale verneinteressene. En 
viklig oppgm'e er å finne fram lil disse o/-( få 
dem med i kar({eslingen. Delle kan være 
lokale bygdehisrorikere. amalørornilologer. 
skogeierlag, viltnemnder m.v. 

Delle betyr al en nærmiljølllrednin/-( ofle 
bør organiseres med undergrupper som får 
ansvarel for kartfesling al' miljøverdier de 
har spesiell kjennskap liI . Dermed sikres og
så /-(od bredde i del arbeidel som utføres . Del 
er imidlertid vikth~ al nærmiljøutredningen 
har en ledelse o/-( ar arbeidel skjer eller el 
samil'l opplegg som alle delrakerne er inne
f orslåll med. Oppleg/-(et al' selve arbeidet 
kan skje slik: 

I . 	Klarlegging av hvilke verneinteresser 
nærmiljøet som bør kartle/-(ges. 

2. 	Engasjerin/-( al' enkellpersoner. foren
inger m .v. i undergrupper som kartle/-(ger 
de ulike «sektorillleressene». 

3 . 	Utarbeidelse av «sektorkart » for de for
skjellige verneinleressene (nalurvern. 
viltinteresser, kullurminner m.v.) 

4. 	 DrØ.{tillg av «seklorkarlene» med dem 
som har delrall . 

5 . 	Sammenstilling av «sektorkarlene » til el 
konklusjonskarl. 

6. 	 Drøftin/-( av hvilke tilrådin/-(er/konl..lu
sjoner som bør Irekkes u({ra punkl 5. 

7. 	 U({orming al' slUllrapp0rlell og endeli/-(e 
lilrådin/-(er. 

8. 	Presentasjon av rapporten o/-( konklu.~io
nelle. 

KartleRR tel.,.ellRet før utredllif1Ref1 om nærmiljøet 0.enf1omføres . 
Foto: SES 

Dhiponering av sluttrapporten 
Disponerin/-( al' slullra/?p0rlen 
En nærmiljøutredninK kan u({orme.l· på for
slqelli/-(e måter. Her er el f ors/{I/-(: 

Forord. 
- Generell om vikti/-(helen av ti la naturvern

o/-( nærmiljøhensyn i kommunene . 
- Beskrivel.I'e liV IIIviklinKstendel/.\'ene OK 

presset på nalllren i del1' akluelle kommu
nen. 
Hva bør vi ra vare plI . En oversikt. 
Kartle/-(/-(in/-( av de ulike naturverdiene. 
Underla/-(skar! bør la/-(e,\' med e/1l..el 
svarlhvill-skraverin/-( som leller IIll1nK.{ol
di/-(K.iørinKen . 
SammenfaIniIl/-( o/-( wlbdalin/-(l'I" . 
Rl~{eranser Iillitteralur som er brukl. 
Evenluelle bi/aK. 

139 



Stiene·gjennomsamerzes land 
beretter en historlesom ingeh 
til nå har brydd seg Qm~ . 

Det blir sagt at komagen . 
ikke etterlater .seg $pQr l (er
renget, og det er '8.rrt-rrok. 
sommer har j eg rukt tida til å 
vandre på kjente og ukjente 
stier i gamm~lt samisk land, 
både ved kysten og på vidda. 
Stiene over myrer,. gjennom 
skog,langsfjellryggerogfjæ
resteiner forteller om forti
den. Samtldig forteller de om 
vår egen tid på en måte som 
står i sterk kontrast til det 
moderne, urbane livet . .. 

Mine egne røtter hører hjemme på 
den S"l\rinneste jord ytterst i ishavets 
tra steinkast fra de strender: der 

· bølgene ustanselig va~-er. o~ slåss år 
· .etter år. I denne jord er llet Ikke gro
bunn for .annet enn dvergbjørk og gras , 
men bjørka er en sta o.g sterk skapning 
som verken lar seg rive .over ende av 

· vind og vær eller av trampendeføtter ~ 
." Bo.rto.ver: . langs strenqene strekker 

stiene . seg: . Stie.ne . er ,fo.lkets' n10.nu
rrienter. Fo.lkethe r ute er samer. Deter 

' på sjøsamenes gaJj1le ' stier jeg par rO
:slet: D~ ,gamle jeg kjente 'er vekk; de , 
unge so.m er 'her nå hører ikke til her 


· lenger. 11i)<:het med meg 'er de bare 

tilbake fo.r å minnes ; fo.r å skrive sin 

egen histo.rIe 'på in)nnene . .. ,: .' 


.Langs stiene ved , havet' går .. riks
veien, en tjukk strek av o.ljegrus, løftet 
et par meter o.ver bakken . I fuglepers
pektiv svinger den seg ' e'legant langs 
landskapet ; o.g dØgnet rundt erden far-
get av ulike. kjøretøy fra ihn~ o.g utland 

· so.m hastig jager' til o.g fra No.rdkapp. 
Det er veien mot No.rdkapp so.m løper 
.her. Men utenfo.r beto.ngveien gården 
tusenårige stien som er tråkket opp av 
mju)ce ko.mager, 'tynnslittes'tøvler o.g' 

. såre føtter. Bo.rtOver langs landet; i ~e 
små viker ligger her og der spo.r av 
bo.setning, to.mtene av gammef'C)g fjøs, 
go.ahtti o.g navit på samenes språk. 

Stiene gjenno.m same,ne's land be
retter en histo.rie ingen har brydd seg 
Dm. De er samenes mo.numenter, tål
mo.dig avtegnet i mo.der jo.rd , spo.r so.m 
røper fo.lkets slit og uendelige ve.ier 
mo.t havet o.g tilbake mo.t viddelandet. 

På disse stiene har de vandret med 
tunge børe·r.Hvem vel hvo.r mange 
so.m gikk i kne her fo.r alltid? Ikke så få 
har stanset sin ferd gjenno.m livet på en 
av disse stiene. Men slikrriåtte det vre
re . 

l .• ; 

,"-,,-",' 

,; ' 

på høsten. Rei
neierne den dag i dag i disse 
traktene , o.g du kan m øte dem inne p~ 
villeste fjellet, langt fra støyende sivil
isasjo.nog sJress. 

Ehso.mmer fo.r ikke mange år siden 
møtte jeg en av reiqgjeterne her inne på 
Porsangerhalvøya, dette snaue o.g eri

. somme landsskapet der det ikke fins en 
busk å gjemme seg bak. Uggutten ' 
Mikkei'hadde slått seg ned i lyngen o.g 
tent sitt kaffebål. 

Nå, skulle jeg ikke slå meg ned? 
... Fjellets mann snakket ikke så mye . . 
.På ferden langs stiene el~ det så mye å 
o.bservere , så mye å se; høre, kjenne. 
Det er netto.pp på disse vandringene at 

.' . du o.ppdager verdien av å være menne
ske , betydnirigen . av å , kunne øyne 
reinflo.k)cens flyt over landet, høreJos
sekallens klager og kjenne kaffebålets 
duft. Det er her under vandringene på 
taket av halvøya jeg har merket styr

' ken ved å leve ~ det å kunneo bruke 
, kro.ppen til å ko.mme seg fram. A bruke 
, kro.ppen framfo.r maskinen gir menne

', sket en annen verdi . Du er først men-
n~ske når du kan bruke dine sanser, og 
du får beskjed såvel utenfra som in
nenfra . Gjenno.m vandringer i stienes 
land ko.mmer du i ko.ntakt med deg selv 
- o.g andre. 

Nå ja, Mikkel hadde egentlig ikke så 
mye å berette. Han var på søk"etter en " Irein so.m hadde skadd seg. Her i fjellet 
ligger spo.r av sivilisasjo.n, wire , tom

.' fat , gravhauger, jernskrap o.g bygge
materialer so.m det IDkaie kraftselska

. pet har etterlatt seg. I dette landet har 
alt vært tillatt, o.g fram skrittets menne" 
sker har bare tatt seg til rette, vel vi
tende Dm at verken tårnfalk eller røy
skatt sitter i no.e ko.mmunestyre eller 
fylke~ting. 

Fo.r de so.m er ute et:ter denslags , kan 
stiene i fjellet røpe dyrekjøpt ro.man
tikk . Men: de so.m tråkketo.pp veiene 
o.pplevde det ikke , slik. Det er helst i 

. den romantiske diktekunst at tO. og to 
' vaitdn~r Dmslukt i lykkerus. Disse 
', velene 'overtaket av vår· verdensdel 

" .. " \: 

http:tr�kketo.pp
http:netto.pp


siviliserte mannen kom 
han vei , mer jernhæl. 

om,at ble rasert, folket, ble kuet 
plassen, vil v~r~~liti . nytt levesett og utbyttende ' 
På"vinterstid harvi-riiang engangfry øKonomI. Men de høye herrer hadkJ\e 
det 'o"~ over å komme fram til bålplas maktet å rive vekk stiene. Stiene står 
sene '" de er plasserte på bestemte ste her som evig innskrift orri'cit Sapmj 
der i terrenget - der frisk, brennbar ved samenes .la~d, - har gått fraishavet~ 
ligger klar og røper omtanke, neste kyst og til mnlandetstyngste 'skoger. 
kjærlighet. Stiene ender ikke' før de nærmer seg . e ' 

store byer langtsør i:rlasjonaistat e. 

Minnene om disse sporene i landet Stiene 'gjennom 'landet røpe også 


gir grunn til me.nnesk~l~ghet og føle!s~ " hy,Ord,\lI1 ' dY.' 'og', rn~n.ne~~l1ar le
r
av kontakt med bakken. Ikke vet Jeg ' s~mmen . Sam,ene ' l l~~d~t b ger 
om de som har gått her med all sin ,' hv~r vår ut mot~t med si reinf
materiene eiendom på nakken hav , lokker. Kystens samer har ' dt bufe, 
kjent seg fattige. Det å kunneoveTleve sau, ku og geit og diss raktene har i " 
i den arktiske naturen må ,i seg selv ha ' århundrer gittliv til dem aiIe::Det, utrO
vært en verdi som penger ikke kan, er- " Iige i denne'verden aV rasering av sk9g; , 
statte. Det å kunne temJe' et bål i blåst , jord; vann Qg l!lfterat selv :denfjerne- " ' 
og regnvær fire hundre meter over ha- ' ' stefjell,topp end:a, i ,dag ' utnyttes av 
vet her ,nord må ha vært en rriennesk{~- reinflokkene. Senest denn~ sommeren , 
lig seier. Bålplass~.forteJler likevel, opplevde jeg' hvor reinen i, varf!1en , 
om en kunst som--er i ferd med å 'dø. .. trakk opp på snøfl,ckkene for å kjø.Ie 

De som har reist i det store samiske seg ried og ,koIl\me urina , mygg' og ' 

landet vet at det er forskjellig som et ' brems. Det 'var et maleri i landskapet 

kontinent. Du skal ikke reise iner enn som ingen vil kunne gjøre etter. ' 

hundre kilometer mot sør før du duk~ , ' ,'" ., ' , ' ' 

ker ned i tunge skoger; utløpet fra den :- • Vi skal gi oss tid og dvele ved stiene 

transsibirlske barskogen støter faktisk , gjennomJandet. God tid. For oss som ' 

mot gaissene innerst i Porsanger. Her kommer herfra er dette noe' av vår h i- , 

endrer landet karakter, fjellen,e stigeT ', storie. Fot på fot har .tråkket seg i vei" \ 

til over tusen meter, vegetasjonen hundrevis av mil er i åre,nes løp tilba

kryper høyere. Men stiene bærer fort-,' ;kelagt av ett og.samm'e meimeske. De,t 

satt gjennom landet, stiene som røper er slik "at sporene gleder. Samtidig 

forfedrenes innsats og livsanskuel se. ' skremmer 9~res kontra$ter av sivil isa

For denne vancjrer gjetter at de som sjpn og ødelegging. G:amle leirplasser, 

vandret langs stiene også måtte hil sin ei· fullpakket av søppel, fisl<;evann er ' 

egen filosofi . De hadde muligens et tømt. , , ' : ,", ' , ' 

klarere ()g mer enhetlig syn, på livet , Den materielle fattigdommen v~r~ 


mellom det frådende storhavet og (letfo,rfedre no.kopplevde ka':laVleses,r, .•• 

ville fjellet .enn de som bor heL,nå? VedådveIe ved stiene" dv_~~ sli 


Langs stiene finner du også gravp- ved hva, som har rørt S.eg'l menneske

lasser SOlT) skriver dødens egen 'saga: ' ,nes sinn ,her før. ViVflle være åndelig , 

Gamle samer hadde også sine be- så myefattiger~ 'om ",fikke s1'oos:;; ned " 

stemte ritualer og skikker. På et sted langs stiene i samenes , gamlelan~. Vi 

langs disse stiene ligger en offerplass. , ,ville være endafattigereenfl vi alt.er , i , 

At den brukes av de som beveger seg vår anstrengte sivilisasjon. ", ' 

her også i vår tid, røper at historien 

følger oss selv inn i atomalderen. For
tiden er kn~ttet sammen til framtiden 


.	gjennOmnåMen70g~ingen vil kunne 
slette ut stiene. De er samenes monu
ment og vitnesbyrd om'hvem som h~r ' 
brukt dette landet. " ' 

, ) 
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GAUPA-FORTSATf EN TRUET ART? 
Av Arne Getz 
Tegninger: F. Specht 

Av Norges «store» rovdyr, eller jakt· 
dyr som jeg foretrekker å kalle dem, ~r 
det gaupa som har hatt det største co
me-back. I en gavebok fra Verdens 
Villmarksfond står til og med at det 
kanskje aldri har vært så mange gauper 
i landet som nå. Å dømme etter mel
dinger som sendes pressen fra Sau
holdforeningens medlemmer, er det 
«flokker» av gauper. Direktoratet for 
vilt og ferskvannsfisk har uttalt at det 
er «minst 7-800 gauper». Når det er 
minimumstallet vil ved vanlig tallbe
handling av usikre størrelser maksi
mumstallet bli 12-1300, og det sanns
ynlige tall være omkring l000! 

Disse tall synes usannsynlige. 
Det er all grunn til å tro .at jaktstati

stikken akkurat når det gjelder gaupe 
er pålitelig, - dyret er ikke fredet. 
Gaupa var utryddet bortsett fra i visse 
områder på grensen mellom Nordland 
og Trøndelag i tredveårene (og sjeldne 
streifdyr i området Kragerø - Vassfa
ret). Etter krigen begynte en meget 
langsom opptrapping, formodentlig 
ved innvandring fra Sverige. Fra 1930 
til 1940 ble det utbetalt fellingspremie 
på 2 gauper, fra 1960 steg tallet raskt til 
61 i 1968, og har så falt til omlag halv
parten. 

De aller fleste gauper utbetales det 

· premie for, slik at de kommer med i 
· statistikken. 

Svein Myrberget, vår fremstående 
viltekspert, beregnet gaupestammen 
til ca. 150 dyr i 1968 (etterjakt, dvs. før 
ny ynglesesong). Ut fra grunnlagsma
terialet synes dette å være riktig ans
lag. Har det foregått en eksplosiv ut
vikling siden? Formodentlig gir jakts
tatistikken et bilde av utviklingen. Det 
er merkelig at gaupebestanden kan 
vokse, til og med meget sterkt, samti
dig som antall felte dyr halveres, og det 
i en periode hvor fellingspremiene så
vidt sees er innført i flere kommuner, 
og satt opp til 5000 kroner. 

Nå er ikke avstanden fra mine og 
Myrbergets (eldre) anslag på langt nær 
så stort som det kan se ut. Aven aller 
·annen grunn er ungedødeligheten me
get stor, slik at antall dyr som oppgis 
fra viltdirektoratet gir et villedende 
inntrykk. De bygger på antatt antall i 
mai, mens det naturlige må være enten 
å regne med gjennomsnittbestanden, 
eller etter jakt, eller forplantningsdyk
tige dyr. Da samtidig forplantningsev
nen ikke er så verst, hver hunn tar 2,8 
avkom, kan man faktisk noe nær hal
vere direktoratets 1000 gauper til en 
«bestand» på 500. Etter nærkontakt 
har viltforskningen kommet ut med et 

nytt minimumstall, 5-600. Det vil da si 
en «bestand» på minst 250-300 dyr, 
sannsynligvis 400. Da er ikke avstan
den helt uoverstigelig lenger. Men det 
er fortsatt grunn til å tro at de offisielle 
minimumstall er for høye. 

Direktoratet har utviklet den teori at 
jakttrykket ikke betyr noe for be
standstørrelsen, men at det er naturli
ge faktorer, vel mest næringstilgangen, 
som bestemmer antallet. Og at jakts
tatistikken derfor ikke er brukbar. 

.fIertil er svaret at det utvilsomt var 
jakttrykket som førte til at gaupe, som 
var et nær sagt vanlig dyr bl.a . på Sør
landet ved århundreskiftet, ble utryd
det. Teorien om at menneskets etter
strebeise ikke er avgjørende, var do
minerende også i Fiskeridepartemen
tet og forskning, helt til det viste seg at 
man tok ganske feil. Og her dreier det 
seg om dyr som tar opp til 5 millioner 
unger! Etter min mening er forestil
lingen om at jakttrykket ikke betyr noe 
for gaupebestanden en overlevering 
fra en behagelig teori som fritar men
nesket for ansvar. Teorien er til nød 
riktig hvor det dreier seg om dyr med 
meget stor evne til å bringe en ny gene
rasjon fram til voksen alder , som re
ven. 
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Men selv her må man tilføye at had
de verdien av et reveskinn vært på 
høyde med et godt gaupeskinn, ville 
bestanden fort bli liten. For storvilt , 
for rype i Syd-Norge , for gaupe (som 
for ulv og bjørn , jerv og oter) er etter
strebeisen den faktor som bestemmer 
antallet opp til en grense som settes av 
næringsgrunnlaget. 

Men hva bygger så Direktoratet sine 
beregninger på? Ikke på «vitenska
pen», for beregninger ut fra aldersfor
deling av felte dyr gir bare noe over to 
hundre dyr (før yngletid). «(Popula
sjonsstruktur hos norsk gaupe», Tor 
Kvam 1979.) 

Direktoratets anslag bygger på tel
ling fra viltnemndene. Men viltnemn
denes anslag (som går på om det er 
«fast bestand» eller «streifdyr») er lite 
brukelig. De dreier seg om meninger, 
sett og hørt. 

Det foreligger en aktuell undersø
kelse av rovdyr i Sverige, som kommer 
ut med 600 gauper i Sverige. Det er 
meget sterke grunner til å anta at de 
svenske gaupebiotoper er minst tre 
ganger, sannsynligvis seks ganger så 
bærekraftige som de norske. Samtidig 
er jakttrykket (og rovdyrhatet) der 
mindre (for det er mye mindre sau). 
Dette gir et sannsynlig tall på maksi
mum 200 gauper i Norge. Da går det i 
hop forståss, altså fellingstatistikken 
og bestanden. .. 

Min beregning er følgende: 
Vi går ut fra at det i dag er 40 kjønn

smodne hunngauper i hele landet. Slik 
blir bildet i mai (1982): 

Antall gauper i Norge i juni: 
Hunngauper:(voksne) 40 
Hanner: 40 
Nytt årskull: //2 . 
Ungdyr 0-3 år: 200 400 

Tilveksten reduseres på grunn av jakt 
og annen ungdødelighet fra 112 til null , 
omlag halvparten skyldes jakten. Den 
faste bestand er omlag 300. 
Det er alminnelig enighet om at be
standen er størst i Nord-Norge. Det vil 
si at bestanden av voksne hunngauper 
i Syd-Norge må være under 20 (av i alt 
40) , kansIge bare 10. Det vil stemme 
med det forhold at gaupen ikke har 
bredt seg til beste biotoper: Oslo , 
Akershus , Østfold og Vestfold. Den 
blir skutt før den kommer så langt fra 
sine mer utilgjengelige tilholdssteder. 

Inntil det foreligger seriøse under
søkelser i utvalgte kommuner (i lang
varige perioder med gode sneforhold) , 
måman konstatere at gaupa er et truet 
dyr i Syd-Norge, bestanden er klart 
sårbar. lfylket hvor det bare er streif
dyr, som Oslo og Akershus, bør gaupa 
være strengt fredet. 

Hva er en «naturlig» gaupebestand? 
Biotopen for en familie er etter kana
diske undersøkelser 25 000 mål. Setter 
vi den i Norge av forskjellige grunner 
til 50000 mål, vil mulig bestand være 
noe i retning av 1000 voksne dyr eller 
500 par: En større :tetthet har i Kanada 
latt seg forene med en overveldende 
viltrikdom, ikke minst på gaupas ynd
lingsføde som hare og rype. 
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Naturvitenskap og 
verneverdighet 
Naturvidenskapelige undersøkel~ 


· ser brukes stadig mer til å begrunne. 

verneverdighet. Ikke sjelden ser 


· manen faglig beskrivelse bli brukt 
som grunnlag for å verne et område 
eller bygge .det ut. I disse tilfeller er 
det skjedd en logisk kortslutning. 
Det skilles ikke mellom -logi og -so
fi . 

«Økologi» er som kjent læren om 
levende veseners forhold til ytre 
livsvilkår og til andre levende vese
ner. «Læren» beskriver helheten og 
samspillet. En slik beskrivelse skal 

· være objektiv fordi den represente
· rer naturvidenskapelig forskning. 
Forskeren tilstreber obje~tivitet og 
stiller seg derfor utenfor - observe
rer, beskriver, klassifiserer og for
søker å forklare sammenhenger. 

Ut fra en slik beskrivelse kan man 
rent logisk ikke slutte noe om hvor- ' 
dan man bør handle. Til det trengs 
også et verdigrunnlag, normer man 
vil leve efter. To eksempler på slike 
normer er: 

I. For å få et menneskelig best mu
lig liv, må menneskenes velferd 
økes maksimalt. 

2. For å få et menneskelig best mu
lig liv, må mangfoldet i naturen be
vares i størst mulig grad. 

Det er klart at to personer som lever 
efter hver sin av disse normene, 
ofte handler vidt forskjellig. 

Vi må ikke gjøre den feil å si at «ut 
fra de faglige uttalelser må området 
vernes/utbygges». En slik frem
gangsmåte baner vei for et samfunn 
hvor spesialistenes «nøytrale» ut
sagn tillegges vekt, mens vanlige 
menneskers verdibaserte stand
punkter blir avvist som «subjekti
ve». 

Hvis vi ønsker et samfunn efter 
norm nr. 2, må den verdiorienterte 
borger bli en viktigere person enn 
den nøytrale ekspert. 

Bare ved egne naturopplevelser 
vil man få kjennskap til naturens liv 
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og vil kunne utvikle et personlig 
forhold til de andre levende . vese
ner. Da vil man oppleve seg selv 
SOI)1 integrert del. Skader man en 
del, skader man helheten og den er . 
vi altså en del av. Det vil si at vi 
skader noe av oss selv, om ikke fy
sisk, så mentalt. Dette er i strid med 
norm rir. 2. Vi må altså bruke vår 
kjennskap - vår visdom - til å 
handle slik at naturen skades minst 
mulig. (-sofi = visdom). 

Istedenfor at vi plasserer oss 
utenfor naturen og skaffer oss 

.	kunnskaper om den , bør vi plassere 

.oss i naturen og utvikle kjennskapet 

til den. NatUI:opplevelser og ·kunn

skaper sammenvevet gir natur

kjennskap. Derfor er ferdsel i fri 

natur en viktig forutsetning for na

turvern. 


Dag Elgvin 

Bomber eller naturopplevelser på 
Nord-Fosen? 

På Nord-Fosen i Trøndelag plan
legger Forsvaret et skyte- og 
øvingsfelt. Størrelsen på det plan
lagte området er på 525 kvadratki
lometer og berører 5 kommuner. 
Blant befolkningen i disse kommu
nene er det stor motstand mot For
svarets planer. Argumentene mot 
skytefeltet kommer fra ulikt hold og 
ut fra ulike interesser. 

Det er flere elgvald innen områ
det og under rypejakta om høsten 
kommer folk langveis fra for å opp
leve fine dager i fjellet. Tallrike fi
skevatn finnes for de som dyrker 
denne sporten. Vitenskapsselska
pet i Trondheim har funnet mange 
områder innen feltet som har stor 
botanisk interesse. I tidligere tider 
var det seterdrift og foruten de se
terhusene som ennå står kan en se 
tuftene av flere sommers tid . Det er 
også ramreinsdrift i dette området. 
Noe av arealet utnyttes for jord og 
skogbruk og utmarksmulighetene 

. for f.eks . saueeiere er store. 
Vinterstid er dette fjellriket et 

drømmested for skientusiaster. 

Man kan gå inn i området nærmest 
fra alle kanter da fjellet er i plom
men mellom et veinett på alle sider. 
Roasje (sainisk navn) eller Finn
voUheid er godt over 600 m.o.h . og 
på en klar dag hai en herfra utsikt til 
mange prestegjeld. Like ved ligger ' 
Dåapma som rager nesten like høyt 
som sin nabo. Ellers er terrenget 
meget variert med små og større 
fjell, daler, elver og myrer. Det er 
høyst beklagelig om et slikt rikt 
fjellområde går tapt som den.natur
perle det er i det sentrale Trøndelag. 

Petter Bueng 

Hitra 
Trøndelagskystens perle er den 
kalt , denne vakre øya vår, og jeg 
synes jeg er heldig siden den er mitt 
hjemsted. 

Det er så utrolig pent på denne 
øya. Her kanjeg gå turer i marka, gå 
i fjæra, eller jeg kan sitte på ei tue og 
se utover både skog, sjø og vann 
samtidig som jeg puster inn frisk 
luft . . Hitra har en stor hjortestam
me. Hjorten er et vaktsomt dyr, så 
vi mennesker bør fare varsomt 
frem. Det er i grålysningen om mor
gen og kveld at vi kan oppleve at 
store hjorteflokker kommer frem 
for å beite. Det er litt av et syn når 
disse flotte dyra samler seg på 
sommergrønn eng og rammen rundt 
er naturen. 

Jeg har et ønske for øya mi : at den 
skal ta være som den er. At ingen fo
rurensninger kommer dit , at luften 
får være like ren og klar. At hjorten 
og andre dyr, fugl og fisk i sjø og 
vann skal få leve slik naturen 'selv 
har bestemt det. At generasjoner 
etter meg skal få oppleve naturen 
slik den er nå . At Hitra alltid tar 
være Trøndelagsystens perle . 

Hilsen Eva S . 

144 



LITTERATUR 

OM NATUR 


PRAKTFULLT OM ØSTFOLD I 

Det er mange måter å for
midle kunnskap om natur 
på. Vi tenker på strømmen 
av publikasjoner . som 
inneholder alt fra dypt
pløyende rapporter til 
lettfordøyelige rapporter 
til lettford(;}yelige brosjy
rer. I blant dukker det 
imidlertid opp publika
sjoner som forener det lell 

___-. 


deisen av mange plante
og dyrearter. Dette gjør 
fylket til et artenes møte
sted hvor en kan finne dy
re- og plantesamfunn med 
overrraskende variert og 
rik sammensetning. 

Det kan by på problemer 
å løsrive seg fra alle de 
vakre bildene i boka, men 
det bør en før eller siden 
gjøre og gå til teksten, for 
b(Jka er i høyeste grad le
sverdig også. Fagfolk med 
bak[?runn bl.a . i arkeologi, 
landskapsarkitektw:, zoo
logi og botanikk, skildrer 
Østfold-landskapet slik de 
opplever det. Her finnes få 
spor av tørt rapport-språk , 
men mye av den levende 
omtale som enfrodig natur 
fortjener. 

Også bokås komposi
sjon avspeiler muli[?hetene 
for variert naturopplevel
se. Den k.an leses som en 
vandrin[? lanRs ulike stier, 
hvor noen leder opp i høy
den til utsyn OR oversikt, 
mens andre fører til lan
skapets dybder tett innpå 
naturens deta(jrikdom. 
Leseme kUn oRså følRe en 
sti gjennom historien OR bli 
orientert oin landskapets 
utviklinRfra istida oRfram 
til vår eRen tid, eller velRe 
en annen Rien-nom daRens 
landskap fra sl\itl'rJ;(lrden 
OR inn til de øde skoJ;('r. 
. Det er ellers verdt å 

framheve at « Vandringer i 
Øs(fofd-naturell» er blitt til 
ved et samarbeid mellom 
Østfofd Naturvern og 

tilgjengelige med det faDenne eRenart liRRer ikke i Østfold Ornitologiske 

glig interessante. Det er det vi vanliRvis forbinder Forening. . 

dette som har skjedd nå: med det storslaRne: høye « Vandringer i Øs(fold


På bordet ligger boka tinder OR vilt skummende naturen » RediRert av Pål 
« Vandringer ØstfoldvassdraR , men i idyllene Bugge, Roar M. Eliertsen , 
naturen ». Førsteinttrykket OR i kulturlandskapet med Geir Hardeng , Erik San
er urniddelbart tiltalende. så manRe spennende spor dersen og Arild Adnem 144 
Et vell av utsøkte, vakre etter menneskers bruk av s. Unil'ersit ('/.\forlaget. 
fargebilder setter sitt preR nature. Riennom lO 000 Pris kr . 245,
på boka. Østfolds natur år. I Øs(foldfinner en OR.HI Spesialtilbud til NNV's 
har sin eRelw)'{ede storhet. Rrenseområder for utbre- medlemmer: Se side 157. 
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vø."ø~Uø.,"'iR utpost mot nom 
Av Kristian Oveskaug 

355 nautiske mil nordvest 
av det nordnorske fastlan
det ligger Svalbard - vår · 
siste utpost mot i~en, en 
høyarktisk øygruppe mel
lom 74° og 8lo n.br. og /00 
og 35° ø.l. En rekke større 
og mindre øyer danner til
sammen ca. 62 000 km 2 ut
pregetjjelland hvorav 60% 
er dekket av innlandsis. 

Hvalfangstperioden ca. 
1600-1700 
Spitsbergen kalte han landet, Willem 
Barents, da han kom dit i 1596, - men 
mye tyder på at det var folk på Sval
bard før den tid. I de islandske analer 
fra 1194 står; «Svalbardi fundinn» , og i 
kursforskriftene i den islandske Land
namabok ca. 1230 heter det at det er 
fire «dægra» hav til «Svalbardi i Havs
botn». 

Imidlertid viste Barents sansynlig
vis intet om dette da hans oppdagelser 
på 1600 tallet innledet et av de mørke
ste hundreår for «landet med de kalde 
kyster». For øyene og havet oppe under 
polarhimmelen representerte store 
ve'rdier - verdier som mennesket ka
stet sine øyne på. I havet levde store 
mengder hval og sel, svermer av alke
konge hekket over alt i fuglefjellene og 

i drivisen og på land regjerte isbjørnen 
- denne gulpeisete bamsen på bortimot 
et halvt tonn, selve symbolet på de 
nordlige polarområdene. 

Og i den tragiske epoken som nå 
fulgte ble landet i generasjoner voldtatt 
på alle bauer og kanter. På sjøen drev 
fangstmenn fra mange land en rov
fangst på grønlandshval som mest må 
ha fortonet seg som et langt blodbad 
helt til hvalen begynte å sky kysten. På 
land tok engelskmenn, russere og 
nordmenn over slaktingen . Hvalros
sen ble drept i tusentall for støttenne
nes skyld, strender overfylt av grote
ske beinhauger vitner om det vanvitti
ge sirkus som må ha utspilt seg. Også 
bjørnen lærte seg å frykte mennesket. 
Uten styring, uten sans for annet enn 
fortjeneste for de flestes vedkommen
de, fortsatte myrderiene. 
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Epoken etter 1900 _ 

Da fangstekspedisjoner ikke lønte 

seg like godt som tidligere vendte 

mennesket seg mot andre muligheter. 

Og de fant. Under jorden denne gang. 

Dyr og planter i tonnevis, døde for 

millioner av år siden, ble hentet fram 

fra fjellets indre i form av verdifult 

kull. Et nytt kapitel i Svalbards histo

rie ble innledet da den første båtlasten 

med kull ble bragt hjem til fastlandet i 

1899. Utbygging og utvikling i rasende 

tempo fra år 1900 og ' utover holdt 

mange plasser på å kvele det arktiske 

livet for godt. I tolvte time ble restene 

reddet! 


Restriksjoner trår i kraft 
Forurensninger og ukontrollert for
bruk av naturen førte i løpet av 1960 og 

Det mektiRe Svalbardlandet er verdt å verne. Hele 56 prosent av Svalbard har nå 
vernestatus. Foto t . v. GOlffried Straube. Over: Den karakteristiske Svalbarreinen. Foto 
M. Norderlwu{? 

70 årene til en rekke resolusjoner og 
fredningstiltak . En hadde endelig fått 
øynene opp for de ekstreme miljøfor
holdene på disse breddegradene hvor 
mange dyrearter befinner seg på gren
sen av hvor liv overhodet kan eksiste
re. 

Ved kgl.res. 28 mai 1971 ble det 
iverksatt forskrifter som regulerer de 
viktigste former for naturingrep på 
Svalbard og Jan Mayen. Dette gjelder 
bl.a. bergverkdrift, oljeboring og drift 
av oljekilder samt industriell virksom
het. Ved kg.res. 1. juni 1973 ble det 
opprettet tre nasjonalparker og to na
turreservater på Svalbard, omfattende 
omlag halvparten av øygruppas areal. 
Samtidig ble det opprettet 15 fugle re
servater på Spitsbergen. Sammen året 
ble også isbjørnen totalfredet. - Mu
lighetene for at den mektige naturen, 
dyre- og plantelivet, fargene og kont
rastene kan bevares for ettertiden er til 
stede. - Det krever imidlertid fortsatt 
arbeid, forskning og planmessig for
valtning hvor vernetanken må komme 
i forgrunnen. 

Stortingsmeldingen om større 
forskningsaktivitet i 
polarområdene 
Den nye stortingsmeldingen om inten
sivert forskning i arktiske strøk er 
derfor et gledelig budskap så lenge 
midlene i hovedsak blir brukt til å 
klarlegge biologiske og økologiske 
forhold som er viktig for forvaltningen 

av natur, dyre- og planteliv, - og ikke i 
vesentlig grad til undersøkelser som 
forutsetter en sterkere utnyttelse av de 
arktiske ressurser sammen med en 
teknologisk utvikling i polarområdene. 
Hva en framtidig oljeutvinning kan fø
re med seg av forurensninger og skader 
i de omtåelige arktiske økosystemene 
kan noen og enhver tenke seg. 

Vi må ikke slappe av et øyeblikk! 

Vern av polarområdene 
En del nordmenn får komme til Sval
bard. Uansett ærend, sommer eller 
mørketid, kan en ikke unngå å bli fasi
nert av den mektige naturen - isbreene 
som stuper rett i havet, lodne kort
beinte rein som står uredd på kloss 
hold og ser på deg med godmodige 
øyne. Det er store øyeblikk for et men
neske dette - denne bevistheten at dy
ret ikke er redd deg fordi det knapt har 
sett en tofoting før. . 

Kanskje burde en nå skjære tvers 
igjennom og følge opp naturvernins
pektør Magnar Norderhaugs tanker 
om forvaltningen av Arktis i hans siste 
bok; «Mennesket i den siste villmark». 
Et stort verneprogram for vår unike 
natur der nord. Et program som tar 
sikte på å bevare den arktiske naturen i 
sin helhet, til beste for både mennesker 
og dyr, nå og i fremtiden . Ettertiden vil 
prise oss for det. I motsatt fall vil de 
fordømme oss for vår utvitenhet og 
egoisme. 
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11983 er det 10 år siden de rettet 3 nasjonalparker. to 
store naturvernområdene store naturreservater og 
på Svalbard ble opprettet. 15 fuglereservater på to
Dette er de mest omfattalt 34 910 km 2, tilsvaren
tende naturverntiltakene de 56.3 % av Svalbards 
som Norge noen gang har landareal. I tillegg omfat
gjennomført. 


Ved kongelig resolusjon 

ter de store verneområde
ne kystfarvannet ut til ter

I. juni 1973 ble det oppritorialgrensen. 

~=:::::~ 

Allerede i 1914 ble tan
ken om verneområder på 
Svalbard reist. I 1920/30
årene reiste Landsforbul1
det for Naturfredning i 
Norge (dvs.: Naturvern
forbundet) spørsmålet om 
verneområder på Svalbard 
vedflere anledninger, men 
uten at det førte til større 
resultater. Først ved mid
ten av I 960-årene var tiden 
moden. Utviklingen av 
dette arbeidet foregikk 
slik: 

1966: 	En « Utredning om 
aktuelle tiltak ve
drørende naturvern 
og viltstell på Sval
bard» ble lagt fram 
av Norsk Polarins
titutt. 

1967: 	Justisdepartemen
tet opprettet el1 
«Arbeidsgruppe for 

.naturvern og vilts
tell P{I Svalbard». 

1971: 	Arbeidsgruppen la 
fram forslag til 15 
fuglereservater og . 
et naturreservat på 
BareIltsøya OK Ed
geøya. 

1972: 	Arbeidsgruppen Ja 
fram el1 utredning 
med « Forslag om 
etablering av større 
110turvernede om
råder P{I Svalbard». 

1973: Statens Naturvern
rådforetok befaring 
på Svalbard og gikk 
inn for opprettelsen 
av nasjonalparker 
og naturreservater 
på øygruppen. 
Mi(jøverndeparte
mentet fremmer 
forslaget, som ble 
vedtatt i Statsråd I. 
juni 1973. 

Opprettelsen av disse om
rådene var et viktig skritt i 
arbeidet med å gjenop
prette skadene etter over 
300 års hardhent fnenne
skelig framferd med na
turen og naturressursene 
på Svalbard. Vedtaket i 
1973 bør imidlertid ikke 
betraktes som noe endelig 
resultat i seg selv. Det er 
bare et grunnlag for det 
langsiktige arbeidet med å 
verne om Svalbardnaturen 
og det enestående plante
og dyrelivet der nord. 

Par/ifra Hornsl/nd - Sør-Spitsbergen Na
·~ionalpark . 
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'" Under: Alkekonger, en av Svalbards mest tall;'ike fuglearter. 

Utviklingen gjennom de 
siste ti årene har vist at det 
stadig er viktig å følge 
med. Presset på Svalbard
naturen øker og naturver
net må årvåkent følge den 
videre utviklingen både 
når det gjelder selve ver
neområdene og den men
neskelige aktiviteten på 
øygruppen. 

Oversikt over Svalbards naturvernområder, opprettet i 1973.* 

Navl/ 	 Areal (km l ) 

Sør-Spitsbergen nasjonalpark 	 5300 
Prins Karls Forland nasjonalpark 	 640 
Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark 3560 

Søraust Svalbard naturreservat 6380 
Nordaust Svalbard naturreservat** 19030 

Totalareal 	 34910 

* 	 I tillegg kommer 15 mindre fuglereservater. . Flateinn,. 
holdet av disse er ubetydelig, sammenliknet med de 
store verneområdene. 

** 	 Også gitt status som «SiosphereReserve» under UNE
SCO's «Man and Biosphere Programme » . 

Prins Karls F(jrlands Nasjonalpark . . I TEKST OG FOTOS: 

MAGNAR NORDERHAUG 

Fuglehukefl 
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NATURVERN 

I ANDRE LAND 


Den første hvalen? 
Mens vi gjør vårt beste for 
å utrydde den siste hvalen, 
er det i Pakistan funnet re
ster etter et dyr som kan ha 
vært den aller første. Man 
regner med at hvalenes 
forfedre var landlevende 
dyr, og dyret som et inter
nasjonalt team av forskere 
nå har funnet rester etter, 
kan ha vært et mellomledd 
i utviklingen fram mot den 
endelige tilpasningen til 
sjølivet. 

Det nyoppdagede dyret, 
som har fått navnet Paki
cclus, levde for omkring 53 
millioner år siden, melder 
New Scientist. Kraniet, 
som ble funnet i elvesedi
menter , er vel 30 cm langt 
og dyrets hjerne har 
sannsynlig vært ganske li
ten. Tennene minner om 
det man har funnet hos 
andre primitive hvaler, 
men har også felles trekk 
med et forlengst utdødd, 
landlevende pattedyr 
(Condylarthra), som bort
sett fra at det var utstyrt 
med hover kunne minne 
om en ulv. 

Man regner med at Paki
cetus var neppe gått til sjøs 
for alvor. For av kraniet 
kan man slutte seg til en del 
fakta om dyrets høresy
stem, blant annet at det 
hadde trommehinne. Og 
det betyr at Pakicetus ik
ke, som våre dagers hva
ler, kunne oppholde seg 
kontinuerlig i vannet. Dy
ret ble funnet sammen med 
rester av primitive land
dyr, krokodiller, skilpad
der og steinbitlignende 
fisk. Forskerne mener 
derfor at denne forgjenge
ren for våre dagers hvaler 
har levd dels på land og 
dels i vann, før den endelig 
utviklet seg til et ekte 

vanndyr som erobret alle 
verdenshav og levde lyk
kelig der i femti millioner 
år - til menneskene sørget 
for deres dagers ende. 

Hardere tider for eggrøve
re? 
I en offentlig utredning om 
vilt og jakt slås det i Sveri
ge til lyd har strengere til
tak mot eggrøving og andre 
former for faunaplyndring. 
Blant annet foreslås eta
bleringskontroll med alle 
zoologiske preparanter, 
både profesjonelle og hob
byutstoppere. Når det 
gjelder preparantene fins 
det i Sverige allerede be
stemmelser om plikt til å 
registrere alle bestillinger 
de mottar på preparering 
av verneverdige arter. I ut
redningen foreslås det og
så at politiet skal ha rett til 
å kontrollere preparante
nes bøker og beholdning 
av dyr. Når det gjelder 
handel med sjeldne eller 
truede arter går utred
ningen inn for strengere 
regler, melder det svenske 
Naturvårdsverkets publi
kasjon «Miljøaktuelt» . 

Skogsrein gjennom jern
teppet 
Den viltlevende skogsrei
nen har nå fått et spesielt 
privilegium: Den kan fer
des fritt over grensen 
mellom Finland og Sovjet
unionen. Bestemmelsen 
om fritt leide for skogsrein 
er tatt av de to regjeringene 
i fellesskap, som et ledd i 
arbeidet for å redde denne 
villreintypen. Man regner 
med at det i dag fins om
kring 600 skogsrein i Fin
land og 2500 i Sovjetunio
nen. For å styrke bestan
den har man drevet opp
drett, noe som hittil har re
sultert i at ni dyr, født i 
fangenskap, har fått sin 
frihet i de finsk-sovjetiske 
skogene. 

Ensomt liv for kondorer 
Den kaliforniske kondoren 
har liten grunn til å se bare 
lyst på livet, ettersom det 
bare fins 20 viltlevende ek
semplarer igjen avarten. 
Så etter hvert kan det bli 
nokså ensomt å være kon
dor i California. Men deter 
opprettet en egen for
søksstasjon som har til mål 
å sikre kondorenes frem
tid. Og folkene der mener 
at det tross alt er håp for 
arten. 

Blant annet gjennomfø
res et oppdrettsprogram 
som har vært meget om
stridt. Man har tatt egg fra 
viltlevende kondorers reir 
og klekket dem kunstig, og 
man har fanget kondorer 
og sluppet dem fri igjen 
med radiosendere festet til 
vingene, for på den måten 
å fremskaffe ny viten om 
disse fuglenes liv. Mange 
har ment at dette er inn
grep som vil være mer til 
skade enn til gagn for kon
dorene. 

Men i alle fall har to 
kunstig utklekte kondo
rungene levd opp, og de 
befinner seg nå i et kunstig 
kondorlandskap til rundt 
regnet halvannen million 
kroner i San Diego Zoo. 
Det drives også avl med de 
få voksne fuglene som le.
ver i fangenskap. Når man 
i tillegg har røvet egg fra 
ville kondorer , er det for å 
unngå innavl. I samme 
hensikt er man nå ute etter 
en passende make for den 
15 år gamle hannkondoren 
Topa Topa som lever i Los 
Angeles Zoo. Man har 
fanget en del ville kondo
rer , men ingen av dem har 
vært til glede for Topa To
pa - ettersom de alle har 
vært hanner som man har 
sluppet fri igjen. Så hunn
kondorer er etter alt å 
dømme ikke særlig lett
lurte. Men kanskje den 
staselige herr Topa hadde 
fikset det hele sjøl, om man 

. bare hadde sluppet ham 
fri, ut i skogen og opp i 
fjellet der kondorene bor? 
Men forskerne har altså 
funnet ut at kondorbestan
den nå er så liten og så 
sterkt truet at man ikke 
lenger kan stole på natur
metoden . Kunstig opp
drett må til om arten skal 
kunne reddes. 
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Stærens siste skrik 
Mange fugler og små pat
tedyr skriker når de sitter 
fanget i en rovfuglklo eller 
mellom revens kjever. 
Hvorfor gjør de det? 
Mange forklaringer er lan
sert når det gjelder dette 
fenomenet. Men ingen er 

. alminnelig akseptert. 
Noen har ment at dyret 
skriker for å skremme pre
datoren, i håp om at den vil 
slippe taket så offeret kan 
unnslippe. Andre mener at 
skriket er offerets siste go
de gjerning, og at hensik
ten er å advare artsfrender . 
som måtte befinne seg i 
nærheten. Enda en teori 

går ut på at skriket er et rop 
om hjelp - når det vesle 
pattedyret eller fuglen i 

. rovfuglkloa eller rovdyrk
jeften skriker, er det for å 
tilkalle assistanse. Me
ningen er altså at artsfren
der skal strømme til å for
styrre predatoren så den 
slipper sitt bytte. 

Men nå har den svenske 
zoologen Goran Hogstedt 
lansert enda en teori om 
dette fenomenet. Hans 
forsøksdyr har vært stær. 
Når han spilte av lydbån
dopptak av stærens skrik, 
viste det seg at rev, rovfugl 
og andre pretadorer kom 
strømmende til, åpenbart i 

håp om å ta seg et billig 
måltid. Høgstedts teori går 
altså ut på at stæren skri
ker for å tilkalle andre rov
dyr, i håp om at det da skal 
oppstå en krangel om god 
biten som til slutt resulte
rer i det den opprinnelige 
pretadoren må slippe sitt 
bytte. Dermed kan fuglen 
fly , litt medtatt og pjuskete . 
kanskje, men med livet i 
behold . 

Ragnar Frislid 

Skriker slll'rennfir del1f(//lRi'.I' 
(/1' rovfuR/fordi dell ønsker fl 
lilk(/I/e (/ssisl(//1se ( EI/er er 
del som fhrskerel/ ' Gøm/l 
HøRsI('(/el sier fordi Sla'ren ,I' 
skrik lilk(/I/er (//1dre rovdvr 
OR derfor kra/1ReI {)In hylle I 
som dermed slipper fri~ 
Folo: Ro(f SøtclIsel1/NN . 

151 



Hvem er det som hvisker 
i sivene? 
Hvem er det som 
blafrer i hvite seil? 
Hvem stryker skjelvende over 
vannet? 

- Vinden -
Vinden er det som bærer 
fuglene gjennom luften. 
som løfter skodden etter regn 
og driver skyeIle over himmelen. 

Vinden som gir liv til ilden 
og trekker gul/tråder ut av flammene. 
Vinden som drysser frø over markene 
og leker seg i gyldent løv. mell 
også vinden. som river takene av 
fattige mellneskers hus og pisker opp havet. 

- Vinden som vi hater og elsker -

Sissel Gjersum 
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Adresse: 

t 
I 

~--~------------------------------------ Jeg har vervet! 
~ (og skal ha~ 

~ --------------------------------------------
~ premie) 
~ 
~ 

~ 

.'RAGNAR·FRISLID. 


Norske:,-hw. 

.. . • &. . ""~." .
·I ·.are :,,;'.' 
- kan vi redde·dem? 

En rekke norske:dyrearter står i fare for å dø ut: 
Denne boken gir en oversikt over hvilke arter 
som er truet, og hvorfor: Den er en sterk hen~ 
stilling til alle som er glad i naturen om å verne 
om det dyreliv vi har. . 

Illustrert m/fotos. 
Kr. 139,-, 

CAPPELEN 

PREMIEVERVING: 
1 medlem: Tresnitt Fossekall 
5 medlemmer: Neverbutt 

10 medlemmer: Sølvanheng (NNV) , 
20 medleminer: Lill Sport ryggsekk. . . , 

BREV 

SVARSENDING 
Avtale nr. 019/29 

TIL 
Norges 
Natunendorbund 
Hammersborg 
OSLO 1 

BREV 

KlIn ........ 
ufrllnkert 
• Norge 

Adreaae'en 
vM be"'e 
portoen. 

Innsendt av .................. . ......... . ...................... . 
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Prøv å 
verve! 

Kan sendes 
ufrankert 
i Norge 

Adressaten 
vil b etale 
p o rtoen. 
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Norges 
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Sunndalen i Breheimen. Foto Helge Sunde. Til venstre Torbjørn Pal/le i samtale med 

NVE ser pa nytt ut til å få 
gjennomslag med sitt vill 
vest-opplegg: Bygg ut 
først, undersØk kanskje 
etterpå. 

Konsesjonssøknaden 
for Breheimen-utbyg
ginga i Jostedalen ligg nå i 
Stortinget - med tilråding 
frå regjeringa om å ta el
vane. Dette går regje
ringa inn for, sjØlv om 
søknaden er bortimot fri 
for grunnlag til å vurde
re konsekvensane av 
inngrepet for naturen i 
området. 

naturvernere på en befaring i sommer. 

Kort fortalt er situasjonen slik: 
For den delen av Jostedøla som re
gjeringa vil byggje ut, eksisterer det 
ikkje naturfaglegeopplysninger av 
verdi for konsesjonsspørsmålet. 
Dette gjeld nesten heile austsida og 
den nord lege delen av Jostedalen. 
Ingenting er gjort, på noko fagfelt 
eller i nokon del av det aktuelle om
rådet, for å finne ut kor store ver
neverdiar som finst og i kva grad dei 
er truga. 

Dette er først og fremst eit resul
tat av at Vassdragsdirektoratet i 
NVE frå første stund har svikta si 
oppgåve og heile tida sett seg imot å 
løyve pengar til naturfaglege regi
streringar i Bæheimen. At søkna
den fekk drive så lenge med alle sine 
manglar er også eit resultat av ukla
re forhold mellom Miljøvernde
partementet og Olje- og energide
partementet om kven som har for
valtningsansvareti slike tilfelle. 
Ikkje noko av departementa kom 

seg til å gripe inn før det var for seint 
å gjere noko dersom søknaden 
skulle nå Stortinget i haust. 

Pinleg sak 
Denne situasjonen vart etter 

kvart ei pinleg sak for Olje- og ener
gidepartementet. Kontaktutvalet . 
for vassdragsreguleringar hadde li
ke etter at søknaden komi 1980 et
terlyst meir opplysningar innan 
geologi og jordfag, ferskvassøkolo
gi, botanikk og ornitologi. Utvalet 
sa klart frå at dei ikkjehadde 
grunnlag for ei naturvitskapleg heil
skapsvurdering i det materialet som 
Statskraftverka hadde lagt fram. 
Men dette såg Vassdragsdirekto
ratet bort frå, og utanom Fåbergs~ 
tøIsgrandanden vart ingenting gjort 
for å fylle ut manglande. 

NVE har tydeleg lagt seg på ei 
minimumsløysing ut frå Altadom
men, som altså konkluderte med at 
sjølv om Alta-søknaden hadde 
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manglar i høve til kravet i lova, så 
var ikkje vedtaket om ytbygging 
ulovleg. 

Politisk vart det likevel vanskeleg 
etter kvart å få gjennomslag for 
denne lina. I mai utsette Olje- og 
energidepartementet avgjerda for 
Stryne-prosjektet i påvente av meir 
naturfaglege registreringar der. Og 
for Jostedalen spissa situasjonen 
seg til ut på sommaren, då det vart 
offentleg kjent at heller ikkje denne 
delen er forsvar/eg utgreidd . Frå 
fleire hald kom det krav om å 
trekkje tilbake søknaden og ikkje 
gjere vedtak om tubygging før alle 
konsekvensane er kjende . 

Dekning frå Kontaktutvakt? 
Etter eit møte mellom Kontak

tutvalet og Olje- og energideparte
mentet i august meiner departe
mentet og regjeringa å ba dekning 
for å fremje utbyggingsforslaget for 
Stortinget. Dei viser til eit brev frå 
Kontaktutvalet etter møtet, der det 
heiter at utvalet har «tilstrekkelig 
med materiale for en verdivurde
ring av Jostedølas Nedbørsfelt » . 

Dette brevet inneber for det 
første at Kontaktutvalet utan grunn 
går bort frå sitt tidlegare s tandpunkt 
i saka, og for det andre at utvalet 
forklarer sitt nye standpunkt ved 
hjelp av ukorrekte opplynsinger. 

I juni skriv Kontaktutvalet klart 

og greit: «I forbindelse med Bre
heimenutbyggingen foreligger det 
således kun undersøkelser fra Få
bergsstølsområdet , mens det fra 
områdene forøvrig finnes få opp
lysninger. Det nasjonale kontaktut
valg har derfor ikke hatt materiale 
til en naturvitenskapelig helhets
vurdering. » 

Korleis kunne så utvalet komme 
igjen i august og seie at dei har hatt 
det nødvendige materialet, når det 
ikkje var komme til noko i mellom
tida? 

Endå merkelegare blir det nye 
standpunktet i lys av at utvalet frei
star å forklare juni-holdninga med 
at den galdt Breheimen som eitt 
prosjekt , underforstått at det som 
ikkje er godt nok undersøkt er Stry
nedelen . I august skriv utvalet at 
den 27.juni, då dei sa dei ikkje had
de nok materiale, var det ikkje 
avgjort at Strynedelen ville bli ut
sett. 

Det er vanskelig å tru at utva1et 
var så då r/eg orientert. Avisene 
melde om utsettinga i månadsskiftet 
mai/juni. 

Uakseptabelt 
A rydde opp etter Vassdragsdi

rektoratet i denne saka er sik kert 
ikkje enkelt, og det er lett å forstå at 
Olje- og energidepartementet og re
gjeringa hadde interesse av at 

Over: Fra Sunlldalseter. Under Erik 
Solheim. formann i SORn OR Fjore/alle 
Naturvern . fYlkeslaR av Norxes Natur
vernforhund. 

Kontaktutvalet sa seg nøgd med 
granskingane i Jostedalen. Men det 
er vanskeleg å forstå at Kontaktut
valet som rådgjevande fagorgan kan 
innlate seg på ei slik kuvending . Og 
det er slett ikkje akseptabelt at re
gjeringa seier ja til utbygging i eit 
stort og storarta område so m i na
turfagleg samanheng er bortimot 
ukjent. Det manglande grunnlaget 
for ei forsvarleg forvaltning a v ;>e 
heimen let seg ikkje bortforklare 
med eit pennestrøk. 
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Konklusjonen i Høgsterettsdommen i Alta-saka var nedslåande 
- måten dommarane har tenkt på er tragisk. For ein ikkje-jurist er 
det vanskeleg å vurdere om den høge rett har bomma i sitt fag. 
Derimot er det lett for ein ikkje-jurist å oppdage at dei har bomma 
på mykje av det som ligg utanfor faget , men ikkje utanfor saka. 

Boka «Alta-dommen» , utgjeven av Norges Naturvernforbund 
og Universitetsforlaget, er eit nyttig pensum for å lære seg den 
metoden som går ut på å gjere ei stor sak til mange små detalj ar , 
for så å konkludere med at ingen av dei små detaljane er åleine 
avgjerande for den store saka. Punktum. 

Framstillinga i boka gjev meg mis
tanke om at dette kunne skje (for å 
strekkje poenget litt): 

Be Høgsterett om å avgjere om den 
som har ført bort vatnet frå mange små 
elvar - som før vart til ei stor - kan ha 
påverka at vatnet i den store elva er 
borte . Retten vilJe grundig vurdere 
kvar einskild av dei små , og stemme 
for slik dom: Nei. Sjølv om det kan ha 
vore ein samanheng mellom vassfø
ringa i dei små elvane og i den store, så 
kan ikkje vatnet i kvar av dei små for 
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seg ha vore avgjerande for innhaldet i 
den store. 

I Alta-saka har retten gløymt å 
summere. 

Høgsterett vurderer (sikkert nøye) 
kvart einskilt punkt, klima , flaumfare, 
beitetap i dekar og foreiningar, fiske, 
jordbruk, botanikk osv. - og allle versa 
har eit refreng: Sjølv om her skulle ve
re manglar ved utgreiingane, feil ved 
saksbehandlinga eller andre lovstridi
ge forhold , så kan ikkje slike de /fe il 
gjere heile vedtaket om regulering 
ulovleg. 

På denne måten, ved å partere saka 
opp i mange nok små delar, er det lo
gisk oppnåeleg at eit vedtak aldri kall 
bli ulovleg. Dreg du den, så dreg du 
den. Ved dessuten å sjå på kraftutbyg
ging som ei reint fysisk hending med ei 
viss utbreiing i metriske einingar, er 
svaret heilgardert. Då er ikkje utbyg
ginga inngrep i noko biologisk eller so
sialt system som eksisterer frå før. Ut
bygginga er noko veldefinert som blir 
plassert i eit terreng like abstrakt som 
polarsirkelen . -

NVE disponerer som kjent ein høgt 
utvikla retorikk til å presentere sine 
planar som slike mekaniske installa
sjonar - som rettlinja fenomen der alt 
fysisk er under sikker kontroll, og der 
stort anna ikkje eksisterer. Det eksi
sterer ikkje fordi NVE har ikkje regi
strert det. Det vinkelhjernane (takk 
P. W. Zappfe forordet!) i Vesenet ikkje 
har sett og vurdert kan ikkje finnast i 
fysisk forstand - det er metafysisk , 
oversanseleg. I dette resonnementet er 
mennesket og stort sett eit fysisk vesen 
- eit wattmeter. Di større straumstyr
ke, di større positive utslag på vel
ferdsskalaen. 

Kort sagt: NVE representerer sak
kunnskapen. Dersom andre ikkje er 
samde, er det fordi dei ikkje veit nok 
eller fordi dei ikkje held seg til Saka. 

Alta-dommen ber preg av at Høgste
rett har tenkt på same måten : NVE har 
som statsorgan i utgangspunktet reU. 
Om staten har «rett» fordi dei faktiske 
forhold viser det, eller om årsaka er at 
det ikkje finst alternative opplysningar 
som kunne fortelje noko meir enn 
NVE om dei faktiske forhold , er for 
Høgsterett uinteressant. E in parallei: 
Om 100 samar ser at det snør på 
Finnmarksvidda , vil ikkje Høgsterett 
kunne godta at det er tilfelle før eit eller 
anna kompetant statsorgan har regis
rert fenomenet med ein metode som 
statens faglege organ har godkjent. 
Snøen eksisterer ikkje før staten har 
registre rt det. 

At stridssakene innan moderne vas
skraftutbygging dreiar seg om mani
pulering med store økosystem, og 
dermed har vidtfemnande konsekven
sar for dyr , planter og menneske , er eit 
syn som i løpet av 70-åra trengde langt 
inn i forvaltningsapparatet, i det poli
tiske miljøet og folk flest. Men ikkje i 
Høgsterett. For Høgsterett er klima , 
geologi , jordbruk , reinbeite, botanikk, 
zoologi, m.m. arkivstikkord på åtskil
de skuffer for tema som ikkje har nok o 
med kvarandre å gjere . 

Sjølvsagt greip makt vesenet NVE ei 
slik formalrettsleg godkjenning av tid
legare praksis med vellyst. 

Til alle våre 
medlemmer med 
_ for Østfold! 

«Vandringer i 
Østfold-naturen» er et 
samarbeidsprosjekt mellom 
Universitetsforlaget og 
NNV's fylkeslag i Østfold. 
Dette har muliggjort en 
avtale som gjør at NNV's 
medlemmer kan kjøpe 
boka med betydelig rabatt. I 
stedet for å betale full pris, 
kr. 245,-, kan medlemmer 
bestille boka gjennom 
Norges Naturvernforbund 
for kr. 184,-. 
Og dermed skulle 
julegaveproblemet være løst 
for en lang rekke av våre 
medlemmer! 184 kroner for 
en perle av stort format er 
billig. Boka er spekket med 
vakre fargebilder og tekster 
til å bli natur-vis av. Det er 
ellers verdt å merke seg at 
overskuddet på 
bokprosjektet går til det 
ideelle naturvernarbeidet i 
Østfold . Vårt tilbud 
representerer med andre ord 
en tre-dobbelt glede: 
- NNV er glad for å kunne 

gi deg et godt tilbud, 
- du kan glede deg selv 

eller dine venner med en 
god bok, 

- vi kan alle glede oss over 
at naturvernets økonomi 
blir styrket. 

Og alle de andre gode 

grunnene til å kjøpe boka 

finner du mellom permene 

til «Vandringen i 

Østfold-naturen» . 


«Vandringer i Østfold » kr. 

185,-

Bestillingsliste s. 160. 
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Nordsjøen 
På årets landsmøte i Norges Natur
vernforbund sto som nevnt i «Norsk 
Natur» nr. 4/83 gift- og forurensnings
spørsmålene sentralt. rv!orten Laake i 
forbundets gift- og forurensningsko
mite innledet til debatt om disse 
spørsmålene ved å ta utgangspunkt i 
forurensninger knyttet til Nordsjøen. 
Han slo fast at økosystemene i Nord
sjøen idag er truet av forurensninger og 
inngrep som krever mer omfattende 
bekjempningstiltak enn de vi har idag. 
Særlig skremmende synes oppblom
stringen a de såkalte giftige tlagellater 
(alger) å være. De formerer seg i en slik 
grad at de er en fare for andre organis
mer i havet. Dette er et tydelig tegn på 
at havet som økosystem er ute av ba
lanse. Det må være viktig å finne ut hva 
det er som påvirker en slik giftig opp
blomstring i våre havområder. Laake 
tok også for seg utslipp av giftige kom
ponenter på land, dumping til havs av 
radioaktive stoffer, kjemikalier og 01
jeforurensingene. 

BREV TIL Regjeringen 
LlIlld"IIIt/Jtet i Norge.\' N {/ fUl'V('/'/((or
hl/Ild vedtok i denne forbindelsen å 
sende en uttalelse til Regjeringen om 
disse forhold der man ber om at det blir 
tatt initiativ til et forskningsprogram 

LANDSMØTET · 

JÆREN 1983 · 17-18 JUNI 

Norges Naturvernforbunds landsmøte gikk i år av stabelen på Jæren 
Folkehøgskole på Klepp i Rogaland. Vertsforening var Rogaland 
Naturvern med formannen Steinar Rundheig og sekretær Solveig 
Nyborg som drivende krefter. Sammen hadde de lagt opp et lands
møte som de færreste av oss vil glemme. En lergjøk i keramikk var 
det håndfaste minne alle fikk. 

for å klarlegge virkningene av for
urensningene i Nordsjøen bedre. For
bundet fremhever også i sin uttalelse at 
de internasjonale konvensjoner(ava
ler) som idag gjelder for Nordsjøen ik
ke virker tilstrekkelig forpliktende , og 
at Norge som Nordsjøstat må sørge for 
en langt bedre internasjonal forvalt
ningspraksis enn den vi har idag for 
dette området. 

'I1øre og Romsdal Naturvern var repre
sentert med HallS Bentsen {fra venstre j . 
Vigdis 'I1ørkedal og Inger Johanne Petter
sen, Formannen Ragnhild Sundby og ge
/lem/sekretæren Torbjørn Paule på hver' 
side av landsmøtedeltakerne , 

Skogbruk og naturvern 
Landmøtet brukte videre svært mye 
tid på å knesette forbundets endelige 
syn på «skogbruk og naturvern» og 
<<fritidsbruk av natur». Viktige punk
ter som ble vedtatt m.h.t. «skogbruk 
og naturvern» er bl.a. at skogbruket 
ved tlatehogst må ta hensyn til viktige 
biotopkrav til enkelte dyrearter (f.eks. 
storfugl) foruten en minst mulig for
ringelse av landskapets utseende. , 

Bruk av kjemiske midler i skogbru
ket må redusere . Biologiske metoder 
og tiltak for å bedre skoghygienen bør 
gradvis erstatte de kjemiske midler i 
skogbruket. Stoffer som hoper seg opp 
i næringskjedene og som brytes sakte 
ned i naturen må forbys. Bruken av 
DDT og lindanpreparater må snarest 
opphøre, mener Landsmøtet i Norges 
Naturvernforbund. Naturvernforbun
det er skeptisk til bruken av glyfosat og 
mener at bruken av dette midlet vil 
bidra til å redusere mangfoldet i natur
en. For å fjerne uønsket vegetasjon 
mener forbundet at skogbruket i større 
grad skal ta i bruk manuell rydding og 
ved å variere hogstmetodene. Ikke i 
noe tilfelle må områder sprøytes 
knyttet til drikkevannkilder , vernede 

Vest-Agder Naturvern møtte med Bjørn 
Benjaminsen og Astrid Moe, 

For første gang deltok også representanter 
for Alta Nn/ur og Miljøvern på forbundets 
landsmøte. her med Bente Furu. Hun re
presenterte også Finnmark Naturvem 
sammen med Ro." Carlsen, 
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Tilsammen møtte rundt 80 representanter 
fra fy lkene. spesielt in viterte fra andre or
ganisasjoner. styremedlemmer og sekreta
riats medlemmer på årets landsmøte . 

LANDSTYRET 
1983 - 1984 
Ragnhild Sundby, formann 

Postboks 46, 1432 Ås-NLH, 

tlf.: a. 02-94 82 88, p. 02-94 06 40 


Honoria Hamre, viseformann 

Bjøllebotn 30, 5050 Nesttun, 

tlf: a . Q5-30 08 90, p. 05-1021 82 

pers. vanlrepresent~nt Johan Rørvik 

6838 H.aukedalen , tlf: 057-25 126 


Nils Gullestad 

Hyttebakken 32 , 8000 Bodø, 

tlf: a . 081-25 040, p. 081-i 5 287 

pers. . vararep. Karin Schjerven, 

2436 Våler i Solør, tlf: 064-23 277 


Hans Prestbakmo, ' 

9220 Moen, tlf: 089-31 324 

per vararep. Sigmund Spjelkavik, 


og verneverdige områder, viktige vilt Fosshøgda Gard , 9210 Andselv , 
biotoper, rekreasjonsområder og tlf: 089-33068 (alt: 083-70 Ol I, linje 175) 
bærsteder. 

Særlig vik~ig mener Landsmøtet i Arne Moksnes, 
Norges Naturvernforbund det er å 7500 Stjørdal , 
oppn!t.te et ' planmessiK system av. tlf: a. 075795 000 linje 6287, p . 076-95 070 
barskogreservater slik at varierende pers. vararep. Bjørg Marit Andersen, 

skogtyper for hele landet blir sikret for 
 Bolteløkka Alle 1.1 , Oslo .4, 

fremtiden. 
 tlf: a. 02-46 1870 linje 8498, p. 6067 Il 

ø 

Jens Gram, , 

Huldreveien 6 A, Osl6 3, 

tlf: a . 02-605494, p. 02-149777 

pe'rs . va rarep . Rågnar Vik , 

Fr. Stangesgt. 8, Oslo :l, . 

tir: a. 02-420755, p. 02-44 1842 


Hedmark Naturvern med Ole Petter Ber- , Gunnar Sætra, (NU's rep.) 
gaust (t .v.) og Lars AlhaUK OR Karin Chr. Kroghsgt. 47, Oslo I
Smedby Scherven . Nok en gang med 

pers . vararep. Ingvild .Svendsen ,Fritidsbruk a,,: natur Ragnhild Sundby og Torbjørn , Paule pli 
Nordvn. 47 A, 1343 Eiksmarka,hver side. " Med den stadig økende grad av fritid tlf: 02-24 05 66Alle fotos: Pål BUKKe. for den enkelte,øker også fritidsbruken 


av norsk natur. Opphold og ferdsel i 
 Inger Johanne Pettersen 
naturen bør foregå slik at det oppstår Sørstein 4, 6400 Molde, 
minst mulig konflikt med naturver tlf: a. 072-54 Il I linje 419, p. 072-55395 

, diene , både av hensyn til naturen selv pers. vararep. Ketil Bevanger, 
og fordi naturen utgjør grunnlaget for Rønningbakken 55 , 7000 Trondheim, 

, en verdifull opplevelse. Naturvernfor tlf: 07-59 22 80 
bundets land møte mener at fritidsbruk Landsmøtet mener at. myndighetene 

av natur favner både det enkle, tradi bør prioritere arbeidet med å sikre vil
 Kåre Olerud,
sjonelle friluftsliyet og aktiviteter i kårene for det enkle friluftslivet såvel 2743 Harestua,
friluft som blant annet krever motorI på hjemstedet som i naturen forøvrig. tlf: a. 060-26 159, p. 060 -23 092 
sert utstyr, tekniske anlegg og annen Det er et offentlig ansvar å styre fri pers . vararep. Erik Solheirn , 
opparbeiding. A v disse aktiviteter me tidsbruk ,av natur . Videre mener for 6875 Innvik, 
ner forbundet at det erikle , tradisjo bundet at det bør drives utstrakt vei tlf: a . 057-74202, p. 057-74 1.84 
nelle friluftslivet . tilfredsstiller . best ledningstjeneste slik at folk bedre kan 

kravene til positiv fritidsbruk av natur: mestre opphold i naturen under enkle 
 Styreutvalget:
Det krever lite tilrettelegging, medfø forhold og uten ressurskrevende hjel Ragnhild Sundby , Honoria Hamre, 
rer liten forstyrrelse og slitasje, for pemidler. Jens Gram. 
urenser og forsøpler lite, har lavt res

sursforbrukog foregår utefor sårbare 

områder og på kritiske tider av året. 
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TIL 
NORGES NATURVERNFORBUND 

, POSTBOKS 8268 HAMMERSBORG - OSLO I TELEFON SALG: 
POSTGIRO 2362259 (gjelder bare salget) - BANKGIRO 6001.05.70835 420875 
JEG/VI BESTILLER MED DETTE: 

'NH! I tillegg til de oppgitte priser kommer poito- og ekspedisjonsbegyr etter følgende satser: 
Samlet kjøp for inntil kr 20,-, gebyr kr 4, 
Samlet kjøp for inntil kr 50,-, gebyr kr 9, 
Samlet kjøp for over kr 50,-, getiyr kr 12,-

Navn: .......... ... .... .. . .. ... . ... .... .. .. . . . .. ... : .. . ...... .. ..... . .. ..... .. .. . . '1 

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


Poststed : ..... ......... _..... . ... ... ............... . ...... . ................... ... . . 


NB! Husk å angi betalingsmåte ved bestilling. De som ikke gjør det,jår tilsendt pr. postoppkrav. 
o Det samlede beløp kL ..... (inklusive eksp.gebyr) sendes vedlagt i sjekk/sendes samtidig pr. bankgiro/postgiro/postanvisning. (Stryk det som ikk'e 
passer!) OBS! Varer som betales'oss pr. bank-, postgiro/postanvisning eller pr. sjekk, blir ikke sendt fra NNV før beløpet er mottatt". 

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

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

KALENDER/PLAKATER 
100 eks. «Naturkalenderen 1984» il kr 41,- tils. kr ... . '. 
101 ' eks . Plakat «Fjellbakkestjerne» il kr 30,- tils. kr ... . . 
102 , eks. Plakat «Svalestjert» il kr 30,- tils. kr .... . 
103 eks. Plakat «Perleugle» il kr 30,- tils . kr .. . . . 
104 eks . Plakat «Rådyrkalv» il kr 30,- tils. kr . ... . 
105 eks. Plakat «Gaupe» (E. Struksnes) il 

kr 10,- tils . kr ; .... 
106 eks. Plakat «Olje eller fisk ?» (Rune 

Anderson) il kr 15,- tils. kr . .... 
107 eks . Plakat «Vassdragsvern» (Morten M. 

Kristiansen) il kr 10,- tils. kr .... . 
109 ... .. . eks. Plakat «Vinterfugler» Staffan ' 

Ullstriim il kr 25,- tils. kr .•... 
110 eks. Plakat «Spiselige ville bær» (Hedvig 

Wright 0stern) il kr 35,- tiJs. kr ..... 
111 eks. Plakat «Save the rain» 

(Hundertwasser) il kr 120,- tils. kr .... . 

PROSPEKTKORT 
200 sett Prospektkortserie «Kort og godt» 

(Morten M. Kristiansen) il kr 10,- , 
sett il 9 stk. tils. kr ... . . 

203 sett «Indianerbrevet» fl kr 35,-, sett il 
5 stk. tils . kr ... . . 

204 sett Vinterkort - enkle 9 kort fl kr 20,- tils. kr .... . 
205 sett « Fuglefrimerkef» (Ree/Fjeldså) sett 

il 9 eks. enkle fl kr 20,- tils. kr .... . 
206 sett Vinterkort «blåmeis» (Viggo Ree) il 5 

eks. doble m/konv . fl kr 25,- tils. kr .... . 
207 sett Sur nedbør - kort gratis tils . kr .. .. . 
208 sett «Gaupe» vinterkort (10 eks.) fl kr 

18,- . (Ullstrøm) tils, kr ... . . 
eks. «Gaupe» vinterkort il kr 2,-. 

(Ullstrøm) tils. kr 
209 sett fl 5 « Hare» vinterkort enkle 

il kr 12,50 tils. kr ..... 
sett fl ,( Hare» vinterkort enkle 

il kr 20,- tils. kr .... . 
sett il 5 + konv . « Hare» vinterkort (doble) 

fl kr 20 ,- tils . kr ..... 
MERKER 
300 eks. Stoffmerke «Norges Naturvern

forbund » il kr 10,- tils . kr ... . o 

302 sett 4 klebe merker «Norges 
Naturvernforbund » il kr 15,- til s. kr ... . . 

302 eks. Medlemsnål i sølv fl kr 10,- til s. kr . .. . . 
eks. Medlemsnål i sølv (m/sikkerhetsnål) 

1\12 x I Yl cm fl kr 20,- tils . kr ... . . 
'GENSER 

eks. Collegegenser m/NNV merke'.og 
navn i størrelse(r) SD MO LD 
XLO fl kr 125 ,-. til s. kr ... . . 

eks. T.skjorte m/ugler 
8 årO 10 årO 12 årO SD 
MO LD fl ,kr. 50,- tils. kr .. ... 

eks. T .skjorte , emblem NNV venstre arm 
SD MO LD XLO XXLO 
fl kr.60,- tils. kr ..... 

303 eks. Medlemsnål i gull it kr 20,- ,tils. kr ... . '. 
304 set! Sett il 5 stk. sy-på~refleks «Unna 

meg» il kr 25,- tils . kr . .... 
305 , sett 5 stk . sy-på-refleks «rund» il 

kr 25,'" tils . kr .. .. . 
306 eks. Stoffmerke «Aksjon Rovfugl» il 

kr 10,- . tils ; kr . : ... 
307 sett 5 stk . klebe merker' «Aksjon 

Rovfugl» il kr 10,- ' tils . kr .. . :. 
308 sett il 5 stk . klebemerker store «La 

naturen gå i arv» il kr 25,- . tils . kr . ',' .. 
309 sett il 10 stk. brevmerker, «La naturen gå i 

arv» il kr 10,- tils ; kr . . .. . 
' 310 sett il 9 Julemerker «Ekorn» fl kr 8,- tils. kr .... . 

KUNST 
400 eks. Tresnitt bjørn (E. Struksnes) il 

kr 35;- tils . kr, ... . . 
403 eks. Tresnitt jerv (E_. Struksnes) il kr 35,- tils . kr . . . . . 
404 eks: Tresnitt·oter (E. Struksnes) il kr 35,- tils . kr . .- .. . 
405 eks . Litografi «Brus haneleik» (Vivian ' 

Zahl Olsen) il kr 150,- tils. kr ..... 

LITTERATUR 
500 ' eks. U. Hafsten «Naturvernets århundre» 

il kr 14,- tils. kr ..... 
504 eks. M. Segnestam «Den første 

naturboka» il kr 15 ,- tils. kr .- .... 
505 eks. Perarvid Skoog «0kologi» il kr 15 ,- tils . kr . , : .. ' 
506 eks. NNV's Energimotmeldin'g il kr 20,- tils. kr ..... 
508 eks. Naturvernets historie i Norge 

(Berntsen) fl kr 25,- ' tils. kr ..... 
510 eks, Bryne/Garnåsjordet/Hofseth/Parr: , 

«Energi, miljø og samfunn» il kr 68,-, tils . kr .. . . . 
511 eks. Alta-motmeldingen il kr 20,- tils : kr .... : 
512 eks. «Dei siste vassdraga» il kr 25,- tils. kr . , , .. 
513 eks. av Alta Høyesterettsdommen il 

kr 87,- tils. kr . ' .. . 
514 eks. <<Ingen kraftkrise i Norge» il kr 15,- tils.kr .. . . . 
515 eks. «Natur- og miljøvern litteratur 

1908-80» (Berntsen) il kr 30,- tils . kr ; ... , . 
516 eks . Skogbruk og natunrern il kr 80,- tils ., kr . .. . . 
517 ' eks. «Norske dyr i fare» il kr. 85 ,- tils ·kr . .... . 

Totalt kr ........ . 
KALENDER/PLAKATER 
VARER FRA KRETSFORENINGENE 

eks. Perler i Rogalandsnaturen il kr 95,- tils. kr .... . 
eks . «Natur i Vestfold» 1981 il kr 25 ,- tils. kr .... . 
eks. Sykkelkart for Vestfold fl kr 35 ,- tils. kr ... ' . 
eks. Rauma/U1våa il kr 45 ,- tils. kr .. .. . 
eks. Spar Saltfjellet il kr 45,- tils . kr .. . . . 
eks. Plakat Oslomarka il kr 20,- tils. kr .. .-. . 
eks. Tresnitt «Grevling» av E. Struksnes il kr 50,-tils. kr .. ' .. ' 
eks. «Vandringer i 0stfoldnaturen il kr 184,- tils . kr . , . . . 

+ porto og ekspedisjonsgebyr 
Totalt kr .. . .. . .. . 

http:15,-tils.kr
http:merke'.og


HUNDERTWASSER 

OM GRAFIKK 

D 

• 
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Når du maler et bilde setter du deg 
ned i ditt værelse og maler og det er 
ingen som har noe med når det blir 
ferdig. Du kan sette fargene på pa
piret akkurat som du har lyst til. 
Der er malingen, der er papiret, så 
enkelt er det. Men alt som har med 
grafikk er mer komplisert og på en 
slags måte følelsesmessig bekym
ringsfullt - fordi du ikke er alene, 
du må arbeide sammen med en 
gruppe, med mange mennesker, 
med maskiner, trykkere og andre 
teknikere. 

Og det ferdigtrykte resultat er 
aldri helt hva du hadde forestilt 
deg. Det er en overraskelse. Det er 
en såkalt kunst rundt hjørnet. Hva 
kan man vente rundt hjørnetDen 
store fordelen med grafikk er selv
sagt at den kan reproduseres flere 
ganger og kan på den måten bli gjort 
tilgjengelig for mange mennesker. 

Både psykisk og fysisk er det en 
stor påkjenning å lage grafikk. 

STOPP SUR NEDBØR-PLAKAT 

Den østerrikske maler og 
grafiker Hundertwasser er 
med i kampen mot sur ned
bør. Hans plakat «Save the 
rain» skal selges i Norge og 
inntekten går i sin helhet til 
Norges Naturvernforbund og 
forsvaret av norsk natur. 

Plakaten er trykket på 
kunsttrykkpapir i 6 farger og 
med metallpregning i 4 farger, 

måler 60 x 85 cm og koster 
bare kr. 120,-. 

Selges av Bergen Banks 
110 avdelingskontorer og 
Naturvernforbundet fra ons
dag 19. oktober 1983. Plaka
ten kan bestilles gjennom 
Naturvernforbundet mot et 
ekspedisjonsgebyr på kr. 
12,-. 

Dette er anledningen til å 

sikre seg et arbeid av Hun
dertwasser til en rimelig pris, 
og send gjerne plakaten til 
forbindelser i de land som bi
drar til forurensningen av vårt 
miljø . 

(Se bestillingsliste på s. 
160) 

Kr. 120,
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Fuglekortene 

kan du selvsagt bruke året rundt. 

kr. 20, - for 9 eks. prospektkort. 


Vi minner også om våre andre 
kortserier: 

• 	 Blåmeis (5 eks.) kr. 25.

• 	 Indianerbrevet (5 eks.) kr. 
35.

• 	 Gaupe (lO eks.) kr. 18.

a NORGES NATURVERNFORBUND 

JULEMERKE 

Mange har savnet det 
lille sjarmtrollet tegnet 
av Staffan Ullstrøm. 
Nå kan vi igjen tilby 
ekornmerker for dine 
julekort og brev. 

Pris kr. 8,- for et sett (9 
eks. i et sett). 

~ 
~ 

\ , ' , ' 

r:'" /' 

SPESIALTILBUD 

Til Norges Naturvernfor
bunds medlemmer: Boka om 
truede dyrearter for bare kr. 
85.- (normalt kr. 139.-) 

Årets 
Julekort 
er også denne 
gang tegnet av 
den svenske 
kunstneren Staf
fan Ullstrøm. 
Denne gang en 
hare i vinterland
skap. I år selges 
det både som en
kle kort (i sett på 9 
eks.) og doble (i 
sett på 5 eks. 
m/konvolutter) 

Pris pr. sett (5) 
enkle kr. 12,50. 
Pris pr. sett (10) 
enkle kr. 20,-. 
Pris pr. sett (5 
m/konv.) doble 
kr. 20,-. 
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PLAKAT 

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
strom) kr. 25, -. 

-' '':'' ..... 

........ ..1 - ~--:-..,- ., ' 
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= 
En grevling denne gang - på din vegg eller andres - gir 
inntekt til forbundets fylkeslag for Oslo og Akershus. 
Tresnitt av Eivind Struksnes, i dus brun/glA trykket på 
hvit japanpapir i format 23 x 32 cm. 
Bestillingskupong side 160 under Varer
kretsforeningene . 
Kr 50,- pr. stk. 

SKOGBRUK OG NATUR
VERN 
en bok om konfliktene og løs
ningene av dem. 
Gyldendal/NNV 
Pris kr. 80,

T-skjorte 
med uglemotiv i størrelsene 
~10-12 år og S, M og L. 
Farge: mellomblå 
Kvaliteten på skjortene er 
svært god! 
Kr. 50,· pr. stk. 

T-skjorte 
med Naturvernforbundets 
emblem på venstre arm. 
Størrelser: S, M, L, XL, 
XXL 
Farge: Mellomblå 
Kr. 60,· pr. stk. 
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Prioritert blad 
Norges Naturremforbund 
Postboks 8268 - Hammersborg 
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