


MINNEORD OVER 
GERD HOLBYE 
Aktive, levende, jordnære Gerd er 
borte. Hun sto midt i arbeidet for vern 
av Saltfjellet og Svartisen da hun om
kom ved en bilulykke, bare 58 år 
gammel. 

Naturen var en viktig del av livet 
for Gerd, og fra naturglede til natur
vern er ikke veien lang. Hun var for
mann i Nordland Naturvernforening i 
6 år, og hun møtte flere ganger som 
vararepresentant i Naturvernforbun
dets landsstyre . Hun deltok på en rek
ke landsmøter, og fikk på grunn av 
sin likefremme måte å være på mange 
venner blant delegatene . Særlig triv
des Gerd på kveldssammenkomstene 
på landsmøtene. Hun elsket å danse 
og synge, og når hun var riktig i god
lag leste hun dikt for oss. Alle som 
var med på landsmøtet i Grong 1982 
vil huske da hun leste sitt eget dikt 

Sylvi Ofstad 
til Miljøverndepartementet 

Redaksjonssekretær i Norsk Natur og in
formasjonssekretær i forbundet, Sylvi 
Ofstad, er ansatt som konsulent i Miljø
verndepartementets informasjonsavde
ling. Etter tre år som sekretær i Østlands
ke Naturvernforening begynte Sylvi i sin 
stilling i forbundet i 1975 . V i bi ter i det 
sure eplet og gratulerer Miljøverndepar
tementet med kuppet. Men først og 
fremst ønsker vi Sylvi lykke til i den nye 
stillingen! 

Saltfjellet - Uforanderlig . Hun rev al
le med, vi opplevde med henne slitet 
ved å ta seg fram i fjellet, vi opplevde 
glede over utsynet fra toppen og fre
den ved å sette seg ned å hvile, men 
også bekymringen for hva som venter 
dette fjellet. 

Etter at NVE søkte om konsesjon 
på utbygging av vassdragene i 
SaltfjelleUSvartisen-området i 1978, 
konsentrerte Gerd seg om arbeidet for 
å forhindre denne utbyggingen. Hun 
var med da Folkeaksjonen Spar Salt
fjellet ble dannet, og her var hun hele 
tiden drivende kraft. Vi som kjenner 
Gerd best fra landsmøtene vet at hun 
var utrettelig når det gjaldt å agitere 
for Saltfjellet og verve medlemmer til 
Saltfjellaksjonen. Ingen dro fra lands
møtet uten medlemskort i lommen! 

Senere kom de fine Saltfjellkalen
derne som alle måtte kjøpe, og så 
kom Saltfjelltreffene . Gerd så det som 
en selvfølge at alle gode naturvernere 
deltok der! 

Pågangsmot, kraft til å stå imot, 
skriver Gerd om i Saltfjell-diktet sitt, 
og pågangsmot og kraft var karakter
istisk nettopp for Gerd . Å miste en 
slik ildsjel er et stort tap for naturver
net. Men vi som er tilbake må legge 
kreftene til for å nå Gerds mål - varig 
vern av vassdragene og opprettelse av 
nasjonalpark i fjellområdene ved 
Svartisen og på Saltfjellet. 

Hvor glad jeg er for at jeg deltok på 
Saltfjelltreffet iår! For her møtte jeg 
virkelig Gerg i hennes rette miljØ, og 
ble smittet av hennes glede over det 
vellykkete arrangementet og den store 
oppslutningen om treffet. Jeg ser hen
ne for meg ved bålet om kvelden , 
ivrig , rØdkinnet, strålende glad. Slik 
vil jeg alltid huske henne . 

Takk Gerd , for inspirasjon og gle
de! 

H onoria Hamre. 

Guro Tarjem 
ny informasjonssekretær 

Guro Tarjem er ansatt som ny informa
sjonssekretær i Norges Naturvernfor
bund . Hun er cand.real og marinbiolog 
med hovedfagsoppgave om forurens
ningssituasjonen i Oslofjorden. 

Guro er medlem av redaksjonskomite
en i «Bio», tidsskriftet til Biologenes In
teresseorganisasjon. l de senere årene har 
hun vært ansatt i Dagbladet. Vi ønsker 
Guro velkommen i forbundet I 

MILJØ 85 

Ny giv for 
miljøvernundervisningen 

Miljø 85 står som tittel på en konferanse 
om miljøvemundervisning på Blindern, 
Oslo, juni 1985. Gjennom foredrag , eks
kursjoner og utstillinger vil en vise hva 
som foregår av miljøvernundervisning på 
alle trinn fra barnehagen til universitet og 
høgskole . 

Konferansen er et ledd i et nordisk 
samarbeid i regi av Nordisk Ministerråd. 
Våren 1983 bie et liknende arrangement 
holdt i Stockholm, med henimot 1000 
deltakere . En venter minst det samme an
tall elever, studenter og lærere i Oslo i 
1985 . 

Ansvarlig for planleggingen er et ar
beidsutvalg med representanter for Kir
ke- og undervisningsdepartementet, Mil
jøverndepartementet, Kultur- og viten
skapsdepartementet, Forbruker- og ad
ministrasjonsdepartementet, Universite
tet i Oslo og Norges Naturvernforbund . 
Tre arbeidsgrupper for henholdsvis in
formasjon, utstillingsprosjekter og tek
nisk arrangement er i arbeid . Informa
sjonsgruppen - hvor Naturvernforbundet 
også er representert - vil utgi en in
formasjonsavis, «Skole og miljø». 

Fordragene på konferansen vil vise 
sammenheng mellom vitenskaplig arbeid 
og anvendelse av kunnskap . Utstillingen 
vil vise bredden i arbeidet med miljø
vernspørsmål, og vil legge hovedvekten 
på prosjekter der elever og lærere har ar
beidet med natur- og miljøvern . 

På sentralt hold har altså Norges Na
turvernforbund engasjert seg i dette ar
beidet. Det ville være å håpe at også For
bundets medlemmer i fylkes- og lokallag 
bruker denne anledningen til å knytte en 
nærere forbindelse til skoleverket. Flere 
opplysninger om Miljø 85 fås ved hen
vendelse til Naturvernforbundet. 

SITATET 

«Kraftutbyggingane har opna fjell
heimen med aLL si helsebot for den 
store ålmenta, og det er langt vikti
gare enn omsynet til medlemmene av 
Den Norske Turistforening og Norges 
Naturvernforbund. » 

RedaktØr Norvald Stedje 
i Sogn Dagblad 
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Ikke en eneste naturvernsak kan gjennomføres og ikke en naturverntanke lanse
res, uten at noen føler seg rammet. Den vanlige taktikken i slike tilfelle er å pe
ke på at andre naturvernsaker har sterkere krav på å bli tatt opp. Moralen er: 
Tråkk ikke på mine tær, men gjeme på andres. 

Et eksempel er uttalelser som generalsekretæren i Norsk sau- og geitaislag 
kom med i en rovviltdebatt under utstillingen «Natura 84» i juni i år. I følge re
ferat i «Sau og Geit», sa han omtrent dette: 

«Naturvernere og økologer bør heller (enn å gå inn for vern av de store rov
dyrene), vende sine øyne mot de minste organismene i naturen , mikroorga
nismene, hvor tusenvis avarter er i ferd med å bli utryddet uten at noen aner 
konsekvensene. Disse organismene er langt viktigere i det store biologiske 
kretsløpet enn for eksempel bjørn og ulv, som i dag ikke står i noen fare for 
utryddelse. » 

Uttalelsen er nesten riktig. I senere år er det gang på gang fra naturvernhold 
blitt hevdet at utryddelsen avarter, og først og fremst små organismer som vi 
knapt nok kjenner, er blant de aller viktigste naturvernproblemene i dag . Og 
økologer verden over har forlengst vendt sine øyne mot nettopp dette pro
blemet. 

Men at småkryp og mikroorganismer forsvinner i faretruende tempo, takket 
være menneskenes virksomhet, rettferdiggjør ikke utryddelsen av de store! Vi 
skulle tro at selv ikke generalsekretæren i Sau- og geitaislaget befinner seg i en 
slik posisjon at han kan godtas som dommer over liv og død blant jordens svin
nende mangfold avarter. Og vi tror at man også på det hold bør innse at våre 
forpliktelser gjelder aller arter - at det ikke fins noe unntak for ulv og jerv og 
andre dyr som har det til felles med mennesket at de spiser kjøtt. 

Det koster å ha en bestand av store rovdyr i landet. Derfor er det lett å forstå 
at mange protesterer mot vern. Men den dagen vi tar et krafttak for å verne alle 
arter, også de minste organismene, da vil protestene bli både betydelig flere og 
atskillig sterkere . For et aktivt vern om alle arter, hele naturens samlede arve
masse, vil ikke bare kreve en ny holdning til natur, men helt nye metoder i 
utnyttelsen av naturen. 

Om vi noen gang kommer så langt, vil det med usvikelig sikkerhet heve seg 
sterke røster for det syn at det er langt viktigere å verne ulv og bjørn, enn alle 
de ubetydelige småkrypene og mikroorganismene. For naturvern, det vil vi jo 
alle ha , så lenge det ikke berører vår egne sirkler. ø 

Vannymfe. 

Foto: Birger Areklett . 
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VÅR KLODE HISTORIELØS 


På avstand framtrer ulike naturtypel , 
flekkvis fordelt over kloden. Disse le
vende naturmiljøene er selve resultatet av 
livets utvikling fram til i dag . Det er fasi
ten av flere milliarder års utvelgelse, for
bedring og gjensidig tilpasning . Vi ser 
beltet av tropisk regnskog rundt ekvator, 
brune ørkenområder med glisne kaktus
marker, isdekket land med spredte ping
vinkolonier i Antarktis , og den nordlige 
halvkules mørkegrønne barskoger som 
glir over i åpen tundra. Vi fInner steile 
fjellmassiver med snødekte topper. Vi 
ser opprevet kystlandskap med skum
mende brenninger og myldrende fugle
fjell. Og rundt kloden i ujevnt mønster 
ligger det duvende, myke havet med ras
ke fIskestimer og ørsmått plankton. Alt 
dette avspeiler vår klodes historie og gir 
planeten dens identitet. 

Urmiljøene forsvinner 
For 2 - 3 millioner år siden oppstod men
nesket, en av de nyeste artene på denne 
kloden. Lenge var det en fåtallig art som 
levde i samspill med omgivelsene og 
ikke endret naturmiljøet merkbart. 

Men nå er menneskearten tallrik og er 
aktiv over hele jordas overflate. I løpet 
av de siste få hundre år, som i klodens 
historie kun er som et nålestikk av tid, 
har mennesket gjort inngrep i alle natur
typer. Vi utrydder i dag plante- og dyre
arter raskere enn biologene klarer å re
gistrere og navngi dem. Det er allerede 
for sent å få rede på hvor mange arter vår 
klode egentlig. I tropisk regnskog prØver 
zoologer nå intenst å samle insekter og 
andre dyr for å bevare disse artene for et
tertiden - på sprit. Områder med upåvir
ket natur er blitt en sjeldenhet. Om et par 
generasjoner kan den levende planeten 
være praktisk talt uten opprinnelig natur. 

Urørt natur er klodens 
historiske dokumenter 
De urørte naturmiljøene med røtter til
bake til de første livsformer er å betrakte 
som biologiske dokumenter. Hver natur
type med tilhørende plante- og dyreliv 
viser hva kloden og livet selv frem
bringer under ulike betingelser fra ekva
tor til polene. Isolerte kontinenter og 
øyer bar utviklet helt særegne og forun
derlige livsformer. Nøkkelen til å forstå 
tilblivelsen av naturtypene og dyrs og 
planters tilpasninger ligger i disse upåvir
kete områdene. I stort perspektiver dette 
også nøkkelen til vår klodes identitet. 
Derfor utgjør urørt natur de beste lang
tidsbistoriske dokumenter vi rår over. 

Naturens frie prosesser var engang 
enerådende over hele planeten. - Dersom 
jeg skulle presentere vår klodes egenart 
for en tenkt besøkende fra en annen pla
net, ville jeg heller vise ham Amazonas 
enn de ferske, meruieskegjorte storbyer. 

Vi glemmer lett at også mennesket er 
utviklet i naturgitte miljøer. Den urørte 
skogen, savannen, tundraen, de urørte 
fjellene; slik møtte de første menneskene 
verden. Her måtte de lære seg å over
leve. All menneskelig bruk av natur bar 
den urørte tilstanden som utgangspunkt. 
Både utivklingshistorisk og kulturelt lig
ger menneskets dypeste røtter i urørt na
tur. Skulle fremidige generasjoner så 
ikke vite hva dette er? 

Studier av upåvirket natur kan gi oss 
dyp erkjennelse . Det var gjennom nær
kontakt med urørte naturområder at Dar
win og Wallace uavhengig av hverandre 
fant fra-u til de grunnleggende prinsipper 
om hvorldJl nye arter utivkles i naturen. I 
menneske påvirkete områder er det ikke 
mulig å forstå hvordan naturen arbeider 
når den er overlatt til seg selv. 

Evolusjonslæren samlet mange tanker 
og erkjennelser i en stor sammenheng. 
Dens perspektiver, som inbefatter men

neskets tilblivelse, engasjerer oss alle. 
Vårt identitesbehov strekker seg ut over 
den nærmeste slekt, fedrelandet , vår ver
densdelog vår kultur. Alt liv skulle vise 
seg å være beslektet. - Nyere studier av 
arvestoffets oppbygning har bekrefte det
te. 

Urørt natur er som et speil bakover i 
årmillionene, og flere nøkler ligger ut
vilsomt gjemt der. I moderne økologi gir 
studier i urørte naturmiljøer stadig dype
re innsikt i livets utvikling og naturens 
struktur og funksjon. Økologien synes 
også å kunne gi oss verdifull innsikt i 
forvaltningen av både natur og samfunn. 
Uten urørt natur som studieområder vil 
varig erkjennelse gå tapt for oss. 

Naturvernets innerste kjerne 
Over hele verden er bevaring av urørt na
tur -formelt sett- en prioritert naturver
noppgave. Men kampen med andre inter
esser er hard, og hittil er bare mindre 
flekker av urørt natur sikret for etterti
den. I denne kampen betoner vi gjeme 
den urørte naturs verdi for forskning, un
dervisning og naturoplevelse. Vi viser til 
at mange truete dyre- og plantearter er 
knyttet til urørt natur. I visse tilfelle kan 
forsiktig turisme gi Økonomisk gevinst. 
Det hender også at vi argumenterer med 
den urørt naturs egenverdi. 
Jeg tror at vi sterkt bør fremheve et ennå 
videre perspektiv, som rØrer ved selve 
den innerste kjernen i naturvernarbeidet. 
Det dreier seg om noe så fundamentalt 
som å verne om vår klodes identitet og 
dens historiske røtter. En klode uten 
urørt natur vil gjort historieløs . Røttene 
tilbake i tiden vil fOI alltid være brudt. 
Planetens egenart og virkelige identitet 
vil være visket ut. Og vår mulighet til å 
fornemme klodens svimlende forhistorie 
gjennom kontakt med dens urrniljøer vil 
være tapt. 

Gjør ikke den levende planeten hsito- _ 
rieløs! ø 

Av Sigmund Hågvar 
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AGET OM SILDA 


'\. 

<f 


"

f~ 
1 
w 

~ . I-o.> 
~ ,. ·10 ~ 

/ - w 

" t. o 
.",:i ....J 

,4' 

~ 
(f) 

1.
66 64 62 60 58 56 54 

Sild har vært midtpunktet for mangt et basketak opp gjennom tide
ne. Ingen fisk langs hele vår lange kyst er vel blitt mer følelsesladet 
omtalt og analysert, mer skattet og beskattet enn nettopp silda . Sil
da setter gemyttene i kok. 

Slaget om silda står gjerne til havs, men når sild også gjøres til ho
vedperson i Namdal herredsrett, viser det at sild representerer et 
mangesidig tema og engasjerer et bredt publikum, fra fiskere til 
landkrabber. Forhistorien er denne: 

Mussa - storsild 
Silda fonnerer seg i norske kystfarvann 
og gyter om våren , da den tidligere kun
ne opptre i stim av kolossale dimensjon
er. Sild har alltid hatt sitt sentrale 
utbredelsesområde i Norskehavet, og har 
vært å finne langs hele kysten . 

Den voksne, gyteferdige silda kalles 
storsild. Gytinga foregår langs kysten fra 
februar til april. Gytende sild blir kalt 
vårsild. Eggene driver med kyststrøm
men nordover. Etterhvert klekkes eg
gene, og larvene utvikles. I løpet av den 
første høsten er de spredt langs hele 
norskekysten og i fjordene, ute i Norske
havet og østover til Munnansk-kysten . 

Småsild er sild i sitt første leveår. Den 
kalles også mussa. Silda i sitt andre le
veår kalles bladsild og finnes utenfor 
kysten av Nord-Norge. 

Når silda er blitt 2 år i Sør-Norge og 3 

år i Nord-Norge, vandrer storparten til 
havs. Umoden sild kalles feitsild inntil 
den blir kjønnsmoden i 3-7 års alderen, 
og som storsild søker inn til norskekysten 
igjen fra områdene nordvest av Færøy
ene. 
Selve gytefeltet flyttes nordover i løpet 
aven 70-80 års periode, fra Båhusliin til 
Kristiansand, langs Vestlandet, Møre- og 
Trøndelagskysten, hvoretter det bele star
ter sørfra igjen. 

Silde-eventyret 
Silda, havets sølv, opptrådte tidligere i 
eventyrlige mengder, og ble snart en 
gullgruve for folk som disponerte en ef
fektiv fiskeflåte. 

Før første verdenskrig ble sildefisket 
drevet som drivgarnsfiskeri med seilskip. 
I mellomkrigsårene ble motor og bunn

trål innført i fiskeflåtene. Etter annen 
verdenskrig ble sildefisket forandret. En 
rekke elektroniske hjelpemidler til fiske, 
leting og navigering ble innført. Syntetsi
ke fibre ble brukt i fiskeredskapene, som 
denned kunne lages betydelig større og 
langt mer effektive. 

Med økt maskinkraft ble trålerne fra 
de sildefiskende nasjonene i stand til å 
fiske over større arealer, nesten uavheng
ig av været. Snurpenot-fisket i Nordsjøen 
og langs norskekysten ble effektivisert. 
Fisket ble industri. 

Millioner av tonn blinkende sild ble 
hentet opp fra havet for å tjene som rå
stoff til mat, sildeolje og mel. Atlanter
havets sild var grunnlaget for et sam
funnsmessig oppsving. Storrederne byg
de opp flåten av ringnotsnurpere, tok i 
bruk teknikkens nyvinninger og sikret 
vekst og velstand i loka~samfunnene. 

Av Gunnar Holt 
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Alt har en ende 
Men var dette trygt, og hvor lenge ville 
det vare? Mange stilte seg dette spørs
målet i gledesrusen. Nors-Trøndelag Fyl
kesfiskarlag ropte et varsko så tidlig som 
i 1953, men fikk ingen stØtte fra Norges 
Fiskarlag. Fiskerimyndighetene hevdet 
tvertimot at grunnlaget - en sildebestand 
på 7 til 10 millioner tonn - var godt, og 
det var nok av sild å ta. 

Men sildefisket gikk den motsatte 
veien av hva man kunne håpe. I begynn
elsen av 1960-årene ble bestanden sterkt 
redusert, og falt til 1,6 millioner tonn i 
1963. De to neste årene økte bestanden 
noe, men fra 1965 til og med 1968 ble 
gytebestanden nærmest utfisket. En gul
lalder i norsk fiskeri var slutt. 

Fangstens sammensetning 
Med stadig mindre maskestørrelser og en 
altfor stor fiskeinnsats fikk ikke den unge 
silda fred til å vokse seg stor nok før den 
ble fanget. Sildas gjennomsnittsalder ble 
stadig lavere, både langs norskekysten 
og i Nordsjøen. 
Mens man tidligere fisket 10--15 prosent 
av den stående bestand, dvs. beskattet 
den voksne silda moderat, økte beskat
ningen av voksen sild voldsomt fra og 
med 1962. I 1966 tok man 63% av bes
tanden, og i årene som fulgte, steg bes
katningsgraden til over 90%. 

Den høye beskatningen av umoden 
sild fortsatte i 1960- og I 970-årene. Fis
kerimyndighetene hevdet at masse fangst 
av mussa ikke hadde noen innflytelse på 
sildemengden i havet. Men faktum var at 
den høye totalbeskatningen førte til at 
bestanden ble utfisket i løpet av få år. I 
årene 1970--72 fantes det nesten ingen 
gytende sild på Norskekysten, og fangs
ten besto av inntil 80% umoden sild. 

Fiskeridepartementet og Havforsk
ningsinstituttet, i samråd med Norges 
Fiskarlag, innførte da en streng regule
ring med kvotefordelinger som fiskerne 
selv hevder gjorde det ulønnsomt å drive 
fiske . I 1976 kom så totalforbudet. I 
1978 innførte også britiske myndigheter 
forbud mot sildefiske vest for Skottland, 
innenfor britiske farvann. Dette berørte 
franske , danske og britiske fiskere som 
fisket på Nordsjøsilda. Sild - som man 
tidligere betegnet fattigmannskost - var 
blitt luksusmat. 

Hvorfor utfisking 
En fiskebestand er en fornybar ressurs. I 
en naturlig bestand er det balanse mellom 
tilgang og avgang på fisk, slik at fiske

bestanden over en årrekke er noenlunde 
konstant, tross store årlige svingninger. 

Bestanden av et fiskeslag består av 
fisk i alle aldre. De fleste er unge in
divider, men etter hvert som de blir eld
re, dør de på grunn av sykdom, blir spist 
av fiender, blir fisket at oss mennesker 
eller dør av alderdom. 

Fisk vokser hele livet, men veksten er 
størst i unge år. For sildas vedkommende 
har en i de senere år kommet til at en får 
største vektutbytte ved å la silda nå en al
der av 4 år før den fanges, forutsatt at det 
er nok mat til yngelen. 

Det var således feilvurderinger av hav
forskerne og fiskerimyndighetene som 
førte til at sildefisket i 1960-årene ble et 
skoleeksempel på overfisking aven bes
tand. 
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Kommer silda tilbake? 
Men vekstraten i sildebestanden synes å 
være høy, og en forventer at veksten på
ny kan bli rask når den første kommer i 
gang, såfremt en freder de yngste al
dersgruppene. Og skal en tro rett, er en 
utvikling i gang i positiv retning, men 
når en får neste store sildeperiode, er 
umulig å forutsi . Fra fiskerhold blir det 
hevdet at stimene av kyst- og fjordsild nå 
er så betydelige at de spiser opp nær
ingsgrunnlget for sei i fjordområdene . 
Kystfiskerne er av den grunn optimist
iske og utålmodige etter å starte silde
fisket igjen, og et kvoteregulert kyst- og 
Nordsjøfiske har på ny kommet igang. 

Oppgjøret i Namdal herredsrett 
Men ikke alle godtar de nødvendige re
guleringer og kvoteringer som myndighe
tene fastsetter. Særlig kan det være vans
kelig å godta de biologiske vurderinger 
når det samtidig river bort den økonom
iske sikkerheten. Da totalforbud mot sil
defisket kom i 1976, sto kystfiskerne 
uten levebrød. 

Sildemelfabrikkene gikk over til å bru
ke lodde som råstoff, i tillegg til torsk og 
makrell. 

Fiskeridirektøren uttalte at Staten ut
vilsomt hadde lov til å nedlegge totalfor
bud, men reiste spørsmål om økonomisk 
kompensasjon. Storrederne ble tilbudt å 
senke båtene mot å få utbetalt erstatning, 
for så å gå over til andre typer fiske. 
Kystfiskerne fikk ingen slik erstatning. 

Erstatningssøksmålet mot Staten var 
en meget spesiell prinsippsak om det an
svar Staten har pådratt seg gjennom for
bud og kvoteregulering av sildefisket og 
indirekte også om Statens generelle an
svar for forvaltningen av alle biologiske 
ressurser i landet, såvel i hav og fer
skvann som på landjorden. 

Namdal Herredsrett fant ingen grunn 
til å felle noen dom over norsk fiskeripo
litikk gjennom de siste 20 år, og frikjente 
Staten på alle punkter. Man sto overfor 
en opphopning av økonomiske, biologis
ke, juridiske og utenrikspolitiske tiltak 
gjennom 20 år, men fant at Statens vur
deringer i saken ikke kunne medføre noe 
erstatningsansvar . 

Fornuft eller profitt 

Selv om politikerne etter hvert blir mer 

oppmerksomme på rovfiske, gir ikke 

kvotereguleringer noe optimistisk svar. 

Det finnes stadig flere eksempler på at 

også enkeltnasjoner viser uvilje mot re

guleringer når dette truer den økonom

iske gevinsten. 


EF-landene hentet i 1977 en silde
mengde på 62 000 tonn vest av Skott
land, mens den anbefalte kvoten fra hav
forskerne var satt til 48 000 tonn. I strid 
med internasjonale avtaler tildelte EF
landene seg selv store sildekvoter siste 
år, og fisket 170000 tonn. Slaget om sil
da er ikke slutt før silda blir borte for 
godt. 

Også innenfor andre fiskerier finner vi 
uoverensstemmelser, overskridelser og 
væpnet konflikt på fiskefeltene. 

Profitthensyn settes viktigere enn for
nuftshensyn. 

ø 

Tegn ~ . av Erlend Skaare 
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VENNMEE) ·. FjELLET 
..... 

Sulitjelma fjellene . I F010: Fred Friberg. 

Av alle steder skulle vi møtes i Danmark. For krepsehaler og slottstappet vin får ham til å svekke 
anledningen var et seminar om nordisk frilufts beredskapen og gi avkall på en flik av sin iden
politikk. Dit kom Nils Faarlund som en Brand ned titet. Som gode venner kan komme til å likne 
fra høyfjellet og virket like veltilpasset som en vige hverandre etter mange års samvær, har Faarlund 
landsk granittskulptur i en sjællandsk rugåker. På blitt preget av sin venn: Selve Fjellet - ikke det 
striglede stier gjennom det smukke kulturlandska stormfulle, men det massive, tungtveiende og ro
pet skrider Faarlund iført fjellstøvler, fjellanorakk lig tiltalende. 
og vadmelsnikkers. Selv ikke en festmiddag med 

- Nils Faarlund , du gjør deg til talsmann 
for det enkle friluftslivet. Hvorfor 
propper du da ryggsekken full av ftlo
sofi når du legger av gårde ut i natu
ren. Skulle det være nødvendig? Er det 
ikke greit å si at du liker å henge i 
fjellveggen fordi det er gøy og kiler i 
magen? 

- For det første går jeg ikke ut i naturen. 
Jeg går inn i den. For det andre er ikke 
tindefriluftslivet akrobatikk i løse luf
ten. Det er fast knyttet til en tradisjon 
som gir reflekterte svar på spørsmålet: 
«Hvorfor friluftsliv?» Jeg blir aggres
siv når klippetumere gir populære 
svar. Folk og massemedier ønsker å 
høre om rekorder og livsfare. Men for 
oss som er glad friluftslivet og mener 
det skal være klasseløst - en mulighet 
innen alles rekkevidde - blir det viktig 

å bevare spørsmålet om hvorfor fri- . 
luftsliv . 

- «Bevare», sier du, men kan du ikke 
også besvare spørsmålet? Hvorfor er 
det så viktig for deg å ha en ftlosofi om 
friluftslivet for å drive friluftsliv? 

- Jeg opplever at friluftslivet som sådant 
er verdifullt. Friluftslivet fyller meg 
med glede. Nå trues opplevelsen og 
gleden av andre, folk som maser fram 
krav om tekniske inngrep og vil gjøre 
fjellene om til gjennomhullede sveits
eroster. Vi må møte disse ødeleggeme 
med noe, med tradisjon og argumenter 
som forteller hva de faktisk gjør med 
oss som står i et levende forhold til na
turen, og som avslører de skader som 
påføres de fjellene som er blitt våre 
venner. 

- Venn med fjellet? 

- Gjennom å bli kjent med fjellet; se 
det, føle det, følger vennskap. Med 
vennskap følger forpliktelser, for eks
empel forpliktelsen til å ta en truet 
venn i forsvar. 

- Du kaller deg «vegleder i friluftsliv». 
Det forekommer meg at vegledning og 
vennskap har noe med hverandre å 
gjøre? 

- Ja, så avgjort . Bak. vegledning i fri
luftsliv ligger det åpne sinns møte med 
fri natur. Nå har store deler aven ge
nerasjon vokst opp i fravær av natur. 
Disse er fremmede i forhold til naturen 
og dermed også fremmede i forhold til 
de skadelige inngrep som rammer den. 
Vegledning i friluftsliv er den frem
medes sjanse til å lære naturen å kjen
ne slik at den oppleves som et hjem og 
ikke bare som middel og redskap. 

Nils Faarlund intervjuet av Arild Ådnem 
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- For de fleste betyr friluftslivet bare en 
avveksling i forhold til dagliglivet. For 
deg synes friluftslive å utgjøre omtrent 
hele livet. Fører dette til kommunika
sjonsproblemer for deg som vegleder? 

- Du peker på den mest fortvilte situa
sjon en vegleder kan havne i: I fravær 
av natur å skulle gi uttrykk for den gle

. de som møtet med fri natur kan gi. 
Egentlig burde jeg avvist alle invita
sjoner til under tak å formidle frilufts
opplevelse. Bare i nærvær av det vi 
omtaler kan det vi uttaler bli skikkelig 
forstått . 

- Men ærlig talt, jeg synes du ofte omgir 
deg med en aura av barskhet. Hele ti
den snakker du om «fri natur» som·. forutsening for friluftslivet. I dette 
oppfatter jeg en avstand til alle oss 
som ikke bar anledning til å hive en 25 
kilos sekk på ryggen og gå idagesvis 
innover i fjellheimen. Noen har små 
barn å ta hensyn til. Andre må ta hen
syn til at den fysiske formen ikke er 
helt på topp som følge av alder eller 
handicap . Endelig er de aller fleste sto
re deler av året henvist til kulturland
skap og natur i nærmiljøet som i høy
este grad er preget av menneskelig 
påvirkning. Skal frluftslivet være en 
manndomsprøve? Er det ikke mulig å 
drive et fullverdig friluftsliv i kultur-

Nils Faarlund er født på To
ten i 1937. Han vokstes opp 
som gardgutt, men forlot 
åkrene tit fordel for studier i 
biokjemi ved NTH. Sivilin
geniØren F aarlund er imid
lertid også et tilbakelagt 
stadium . Labratoriet er for
latt til f ordel for fri natur. 
Der forsøker han som veg
leder i friluftsliv å selle fær
rest mulig spor etter seg. 

FOR-UT 

står for Tverrfaglig utvalg for forsk
ning og høgere utdanning i natur- og 
friluftsliv. Utvalget er en sammen
slutning som ble etablert for 10 år 
siden bl.a. for å utdanne kvalifiserte 
veg ledere i friluftsliv. Veglederstudiet 
er nå etablert som et 2-årig studium, 
og er lagt til Norges Høgfjellsskole i 
Hemsedal. 

Adresse: 
FOR-UT 
vi sekretæren 
3560 Hemsedal 

landskapet? Og hva mener du egentlig 

med uttrykket fri natur? 

Nils Faarlunds ord faller ikke tilfeldig. 

De settes. Sakte finner han ord til sine 

tanker som en tindebestiger omhyg

gelig søker ut trygge festepunkter for 

hender og føtter. Rolig klatrer han 

forbi intervjuerens overhengende pro

vokasjon . 


- Friluftslivet leves i spenningsfeltet 
mellom utfordring og opplevelse. 

For tiden er samfunnet manisk opp
tatt av utfordringen, konkurransen 
og spenningen. Hvis vi ikke passer 
på som smeder vil friluftslivet bli til 
en manndomsprøve. Mange er inter
essert i det: De som har oppdaget 
friluftslivet som vare, som utstyr, 
som pakketurer og som barske his
torier. 

- Men du legger altså mest vekt på opp
levelsen ... 

- Ja, den fulltonende gleden friluftslivet 
kan gi når natuen er fri . Det vil si når 
naturen får følge sin egen rytme gjen
nom døgnet, gjennom året, når den får 
fullføre sin egen vekstrytme. 

- Javel! Så fri natur er ikke det samme 
som uberørt natur? 

- Så avgjort ikke. Uberørt natur er tegn 
på et sykt samfunn. Selvsagt skal vi 
«berøre» naturen! Naturen behøver 
ikke bli mindreverdig av det. Det er 
dette som er kultur, at vi kan berøre og 
omgås naturen uten at den tar skade. 

- Mener du dermed å si at den frie natu
ren faktisk kan begynne ved husveg
gen? 

- Ja. Et lite barn som krabber ut i haven 
og ser et insekt i en gresstuste opplever 
et trekk ved den frie naturen. Dermed 
starter et kjennskap som kan føre til 
vennskap. For den som er så heldig å 
oppleve dette , er et hvert naturlig inn
slag gledesbringende. Men samtidig 
kan vennskapet føre til sorg og harme 
når en oppdager skader og forulemp
mnger. 

- Din omtale av friluftslivet er svært for
skjellig fra den vi finner i offentlige 
dokumenter hvor det snakkes om av
veksling, rekreasjon, aktiviteter og til
retteleging. Ved å legge slik vekt på 
fenomener som «møte», «vennskap», 
«liv», «glede» og «sorg» gjør du fri
luftslivet til et dypt eksistensielt an
liggende og et spørsmål om livsform. 
Riktig . To forhold avskjærer mulighe
tene for friluftsliv. For det første 
mangel på fri natur, og for det andre at 
man er fremmed for naturen, redd eller 
likegyldig. Dette må møtes med natur
vern og vegledning. Dette innebærer at 
vi må finne frem til levemåter som 
føyer seg etter naturrytmene slik at na
tur og landskap kan beholde sine kvali
teter. Dermed tvinges vi til å kjempe 
mot det som truer den frie naturen, 
nemlig drivhus-naturen, monokulture
ne, flatehugsten og reguleringene. På 
denne måten blir friluftslivet en dra
belig metode til samfunnsendring ba
sert på et dypt vennskap til fri natur. 
Og dette vennskapet er ikke til salgs! 
. .. mens vi på vår side ikke burde ha 
betenkeligheter med å kjøpe Faarlunds 
tanker om friluftslivet. Og de selger 
han mer enn gjeme. '* 
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Årstidenes veksling, naturens egen puls. 
Høsten er her med klare kalde morgener 
og høye dager. Sommerens grønne fro
dighet er bytte ut med høstens gule og rØ
de ild, modne frukter og fylte nøtter. Na
turen forbereder seg på vinter, - og en ny 
vår. Vissent gras minner om en svunnen 
sommers lettvinte uteliv med kortbukser 
og knapt nok det. 

Utelivet er blitt mer tungvint og om
stendelig. Særlig er merarbeidet med 
klær følbart for de som har småbarn. Det 
må tenkes i luer og votter og strømpe
bukser. Så mange lag klær å arbeide seg 
gjennom dersom en bleie skal skiftes. 

Med uteliv menes ikke en tur som gjø
res unna i høyest mulig tempo for å rekke 
fram til dusjen. Nei, det menes et opp
hold utendørs (eller hvorfor ikke «inne i 
naturen») hvor man har på og med seg de 
nødvendige effekter for å kunne kose 
seg, roe seg ned, koble av og kansIge le
se seg til noe fra naturens høstblader. 
La meg si det med en gang: Det er ikke 
snakk om det ambisiøse friluftsliv med 
dyrt utsyr og månedslang planlegging. 
Heller det motsatte, f.eks. den lille og li
te pretensiøse ettermiddagsturen midt i 
arbeidsuken. Slike småturer vil bli lette å 
gjennomføre når man har gjort dem noen 
ganger. Kan hende kan en ryggsekk stå 
klar fra forrige utflukt med det viktigste 
av det man trenger. 

Målet for slike turer bør være lett til
gjengelig. På en måte er det naturens 
nærmeste stuekrok vi skal peile oss inn 
mot . Om det er slik at «naturkroken» lig
ger et stykke unna, begrenser dette mu
ligheten for hyppige besøk. På den annen 
side, å gå et stykke gjennom vekslende 
naturtyper gir variasjon i opplevelsene. 
Er det kjølig, kan det også hende at man 
foretrekker naturvandringen framfor en 
lett hutrende kosestund. 

Selvsagt kan man ha flere slike natur
kroker eller stamsteder, som de etter
hvert kan bli. Stedet med fin ettermid
dagssol ligger kanskje for utsatt til når 
det er vestavind. Da kan det være godt å 
ha en annen og lunere plass å ty til. 

Et stamsted får etterhvert sin betegnel
se, sitt egennavn, for eksempel «Ugle
hiet» , fordi det er et hult tre hvor kansIge 
en ugle vil hekke. Eller «Steinalderste

det», fordi noen groper i berget har satt 
fantasien i sving. En prosaisk forklaring 
om jettegryters tilblivelse holder ikke 
alltid mål. Har man selv vært med å sette 
navn på et sted, vil man lettere fundere 
over andre stedsnavn man støter på. Da 
vet man jo av erfaring at stedsnavn ikke 
skapes uten grunn. De har sin historie. 

En solbærtoddy og/eller kaffestund 
med kjeks kan godt være høydepunktet i 
et slikt småturopplegg. Om man vil sette 
seg ned til tross for fravær av sommer
temperatur, så er følgende lurt å gjøre: 

1) Ha noe på hodet selv om du ikke fry
ser på ørene. Kroppen sørger alltid for 
at hodet er varmt nok slik at mye var
me kan tapes her. 

2) Sørge for å sitte på noe som isolerer 
godt: Votter, aviser, reinsskinn eller 
et vanlig sitteunderlag. 

3) Plassere føttene på noe som minsker 
varmeledningen til bakken, eller sett 
dem ned i sekken. 

Tapt varme kan også gjenvinnes ved 
litt dramatikk. Eventyrene er kjent stoff 
for de fleste av oss. Kanskje kan stamste
det være høvelig for en liten og improvi
sert dramatisering? Om man har øye for 
detaljer, finner man kanskje en hassel
nøtt med et hull i: «Fanden i Nøtten» . 
- Mon tro om det er plass til fanden inni 

der, eller kan hende er nøtten allerede 
opptatt aven larve? 
Vi kan se etter og bruke det som inn

fallsvinkel til å lære litt . Her kan skytes 
inn at et lite bibliotek av naturoppslags
bøker hjemme kan forlenge og berike det 
faglige utbyttet aven tur. 

Men det var snakk om å holde varmen, 
og det å pirke i en hasselnøtt varmet kan
skje ikke nok. Hva har man da? 

Kanskje en skogsbilvei og en grøft. Da 
er det ikke langt til ei bru, akkurat så stor 
som den de tre bukkene bruse brukte når 
de skulle til seters. Så er det bare å forde
le rollene og sette i gang. Ved sterk kul
de anbefales «Prinsessen på glassber
get». En høyreist furustamme kan 
fungere som glassberg. Kroppsvarme be
lønnes etter innsatsen. Mulighetene er le
gio, kjenner barna eventyrene fra før, har 
improvisasjonen større sjanse til å lyk
kes. 
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Av Tor Schmedling I NÆRMILJØET 

-


Er minnene og tradisjonene som knyt
tes til et sted gode, øker ofte mulighetene 
for bruke det. Barna kan ha sin klatre
stein, sine konglebiler (eller kyr) og 
barkbåter. 

Et annet poeng ved disse småturene er 
at man bør konsentrere seg om et begren
set antall småsteder som man lærer seg å 
kjenne godt. Barn ønsker å kjenne seg 
igjen. Det samme eventyret kan fortelles 
om og om igjen. 

Å lære seg et sted å kjenne innebærer 
også å besøke stedet til ulike tider av 
døgnet, og under forskjellige værforhold. 
Gjentatte påfølgende besøk gir en også 
mulighet til å iaktta prosesser i naturen 
som går over lengre tid. For eksempel ut
vikling mot høst. Forskjellige .trær gulner 
til forskjellig tid og på forskjelJigmåte. 

Noen løvtrær feller grønne blad. Gråor 
og svartor har det slik fordi de får hjelp 
av bakterier som skaffer dem nitrogen fra 
luften. Nitrogen fmnes først og fremst i 
bladenes klorofyll, det som gir bladene 
grønnfarven. Oretrærne trenger altså ikke 
ta vare på nitrogenet, og lar det falle til 
bakken med bladene. Følgelig, jorden 
under er forholdsvis næringsrik. Og at 
floraen i en oreskog er frodig kan vi lett 
se. 

For mange hører kikkerten med i sek
ken, den behøver ikke være stor før den 
er ypperlig til nærstudie av fugl. 

Og hvorfor ikke ta med en lupe i sek
ken? Studer for eksempel det fille fili
granlignende arbeidet som dannes av 
nervenettet i et delvis oppspist ospeblad. 
Vakkert, ikke sant! 

• 	 Og siden vi snakker om ospeblad: 
Hvorfor rasler ospa så spesielt med bla
dene sine? - Rull en ospebladstilk og en 
bjørkebladstilk mellom fingrene å se om 
de kan finne ut forskjellen. Da vil du og
så ha årsaken til raslingen. 

Høstturene kan altså gjøres koselige 
og innholdsrike. Den direkte kontaken 
med naturen bør ikke bare være forbe
holdt dagene med maksvær. Familie og 
gode venner er man i lag med både i sorg 
og glede, sol og regn. 
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NATURVERN SOM BASIS FOR EN 

NORDISK FRILUFTSPOLITIKK 


Av Arild Adnem 

Det må være et overordnet mål for en nordisk ne nå de mål en nordisk friluftspolitikk an

friluftspolitikk å forbedre forholdet mellom befaler. 

menneske og natur. Den viktigeste forutset Dette ble innholdet av noen av de konklu

ning for å sikre friluftslivet er å verne naturen. sjoner femti deltakere på et seminar om nord

Arbeidet med vegledning i friluftsliv bør 'pri isk friluftspolitikk kom fram til etter grundige 

oriteres nasjonalet og fellesnordisk for å kun- drøftinger. 


NNV tilstede 

Fram for friluftsliv i skiltjungel? 

mulighetene for samarbeid fra sak 
En prosjektgruppe for friluftsliv til sak. Som eksempel ble nevnt ko
hadde på vegne av Nordisk Minis ordinering av kreftene med hen
terråd invitert til seminaret som ble blikk på informasjonstiltak. 
holdt på Kongskilde Friluftsgård på 
Sjælland 12. - 14. september. Fra Et utgangspunkt for 
Norge deltok utsendinger fra 11 or samarbeidganisasjoner, og dessuten repre

Det kom imidlertid også klart tilsentanter for Miljøverndepartemen
uttrykk at de ulike organisasjonenetet og Statens Friluftsråd. Norges 
hadde temmelig sprikende syn påNaturvernforbund var representert 
hva friluftsliv var og burde være. og fikk dermed god anledning til å 
Det ble derfor et hovedpoeng å finpresentere sitt syn på fritidsbruk av 
ne fram til en akseptabel ramme for natur og argumentere for målset
et eventuelt samarbeid, nasjonalttingene. 
og fellesnordisk. Etter diskusjon 
fant deltakerne å kunne støtte denBehov for samarbeid 
målsettingen for en nordisk friluftsAllerede i åpningsforedraget slo 
politikk som er tatt med i Minister-Ole LØwig Simonsen , formann for 

Friluftsrådet i Danmark, fast at det 
ikke eksisterer noen samlet frilufts
politikk i Norden . Dette er en av 
grunnene til at friluftslivsinteres
sene står svakt i kampen om arealer 
og økonomi . Når utbyggerne og al
le andre brukere av naturen har fått 
sitt, får friluftslivet det som måtte 
være igjen. Simonsen mente derfor 
at fri1ftsorganisasjonene må begyn
ne å spille sammen for å øke inn
flytelsen overfor myndighetene. 
Organisajonene burde også i større 
grad gjøre felles sak med lokalbe
folkningen og reise miljøkrav: For 
et trygt samfunn, mot forurensning
er og rasering av natur. 

Debatten viste at de enkelte orga
nisasjoner føler behov for et sam
arbeid. Naturvernforbundets repre
sentant var blant dem som foreslo 
et forum for friluftsliv hvor organi
sasjonene kan møtes og sondere 

Kanskje veien til et forum for friluftsliv i Norge startet i Danmark. 
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rådets program for nordisk sam
arbeid og miljøvern: 

«Arbeidet med virkeliggjøreLsen 
aven nordisk politikk på friLuft
sområdet skaL ha økt vekt i det 
fremtidige arbeidet. MåLsetting
en for ministerrådet er å gi aLLe 
nordiske borgere gode muLighe
ter for friLuftsliv i et variert og 
rikt naturmiLjø tiL daglig, i heLge
ne og i feriene, både i eget Land 
og i de Øvrige nordiske Land. 
Samtidig skaL bruken av natur tiL 
friluftslivsformåL samordnes med 
de miLjø- og vernemesige inter
esser». 

Deltakerne mente altså at denne 
målsettingen kunne fungere som ram
me for organisasjonenes arbeid med 
friluftslivsspørsmål nasjonalt og fel
lesnordisk. 

Videre var det enighet om at myn
dighetene har det overordnede ansvar 
for gjennomføringen aven friluftspo
litikk, men at organisasjonene bør 
kunne påta seg økt arbeid for å få 
gjennomført denne politikken innen
for de rammer som organisasjonenes 
ressurser tillater. 

Seminaret konkluderte også med at 
så mange fordeler er forbundet med et 
nasjonalt forum for friluftslivets or
ganisasjoner, at et slikt forum bør 
dannes i alle nordiske land. På lengre 
sikt bør det etableres et fellesnordisk 
forum for disse organiasjonene. Dette 
frivillige organ bør kunne samarbeide 
med Nordisk Ministerråd og samtidig 
opptre som friluftsorganisasjonenes 
talerør. 

Norsk forum for friluftsliv? 
Mot slutten av seminaret møttes re
presentantene for de norske organisa
sjonene for å diskutere en nasjonal 
oppfølging av seminarets konklu
sjoner. Det var bred enighet om be
hovet for et forum hvor organisa
sjonene kunne møtes med henblikk på 
ideskapning, konfliktløsning og 
utredning. 

Man hadde også felles interesse av 
å fØlge opp arbeidet med en ny stor
tingsmelding om friluftsliv . Repre
sentanten for Statens Friluftsråd, Ma
rit Wikholm, annonserte at rådet vil 
kunne innkalle til en konferanse i 
forbindelse med arbeidet med stor
tingsmeldingen. Organisasjonene tak
ket ja til dette tilbudet. På denne kon
feransen, som vil bli holdt i løpet av 
vinteren, vil det også bli anledning til 
å drøfte etableringen av et organisa
sjonenes forum for friluftsliv i Norge. 

/ 

Dråpe 
Jeg ser en edelsten 
i briskens grener 
Jeg tror nok at det er en diamant 
Nei , vent, den er jo rund, 
å, se den bevrer, 
det er en dråpe 
etter regn som rant, 
En liten vanndråpe, 
en slags fakir 
som rolig lener seg 
mot briskens nåler 
og samler regnbuer 
av solens stråler. 

Sissel Gjersum. 
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JEG FANT JEG FANT... 

Redigert av 

man jo nøye seg med noen 
få blomster. 

Men vi har også en hel 
del planter som er så sjeldne 
at det er helt galt å plukke 
dem eller enda verre å prØve 
på plante dem i haven. Orlå
deer er noe vi helst for
binder med blomserbutik
ker, men vi har ca. 37 for
skjellige orkidearter viltvokHerman løvenskiold 
sende i Norge, og mange av

Tegninger av dem hører til våre aller 
Sissel Gjersum sjeldneste planter. Noen av 

disse artene stiller så spesiel
le krav til jord og voksested 
at de bare finnes noen få steMANGE SLAGS ORKIDEER der i hele landet. 

Har du noen gang opplevd 
Marisko den største gjensynsgleden ved å kom

me tilbake til et sted der du orkideen 
vet det vokser noen spesielle Marisko er en av våre størs
markblomster? Det kan væ te og kanskje den vakreste 
re tidlig om våren at du med av alle våre orkideer. Den 
spenning nærmer deg blå vokser over store deler av 
veisstedet. Eller du går og landet bortsett fra Vest
kikker etter hestehovene i landet, men er overalt en 
veigrøften. Da kan heste sjelden plante. Den vokser 
hovene se ut som små soler som regel på åpne plasser i 
som står og varmer mellom skogen, men bare der det er 
sneflekkene. rikelig med kalk i jorden. 

Det er ikke bare de første Skulle du være så heldig å få 
vårblomstene som kan gi se denne merkelige planten i 
slik gjensynsglede, - blir du blomst ved St Hans tider, 
først kjent med markbloms får du nøye deg med å glede 
tene gir de deg et lite gledes deg over den der den står. 
støkk etter hvert som de Riktignok er den bare fredet 
dukker opp utover som ved Porsgrunn og i Junker
meren. Marianøklebånd og dalen, men det er ikke riktig 
ballblom, tjæreblomst og å plukke med seg en så sjel
vannliljer. Det er som en den plante. 
lengsel eller et ønske blir Mariskoblomsten er en 
oppfylt når vi står ved et stil virkelig felle for insektene ~ 
le tjern og ser vannliljene Når et insekt er lokket ned i 
igjen ligge og duve langs skoen av blomsterduften 
bredden . Det er fristende å kommer det ikke ut samme 
plukke med seg noen vann vei det er kommet inn. 
liljer eller andre blomster og Rundt åpningen er det en 
som regel gjør det ingenting krave som går ned i skoen 
om man plukker mark og stenger insektet inne. 
blomster med forsiktighet. Når så insektet er fanget 
Riktignok er det en kjens orienterer det seg etter lyset 
gjerning at blåveisen mange som slipper inn av små vin
steder er i ferd med å for duer i skoen og ledes frem 
svinne, fordi folk plukker til støvknappene og arret og 
den bort. Men istedenfor å bestøver blomsten på sin vei 
plukke hele buketter, kan ut av fellen. 
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Bredflangren 
narkotika for veps? 
Bredflangren er en annen av 
våre orkideer. Den vokser 
også spredt utover landet, 
men mangler i mesteparten 
av Troms og er ikke funnet i 
Finnmark. Bredflangren kan 
ofte bli mer enn en 1/2 m 
høy og har et langt blomste
raks dryssende fullt med 
blomster. 

Den vokser som regel i 
løvskog, men den krever 
dyp jord og holder til der det 
er kalk i jorden. Bredflang
ren regnes ikke som virkelig 
sjelden, men den er langt i 
fra noen vanlig plante. Det 
er i alle fall ingen grunn til å 
plukke den med seg hvis · 
man skulle være så heldig å 
treffe på den. Bredflangren 
står først i blomst i slutten 
av juli. 

Orkideene har utviklet de 
rareste metoder for å sikre 
bestøvningen. Bredflangren 
lokker til seg vepsearter og 
det er mye som tyder på at 
den forgifter vepsene med et 
narkotisk stoff. Vepsen blir 
ganske enkelt avhengig av 
plantens narkotika og holder 
seg til planten helt til alle 
blomstene er bestøvet. 

Juninattens orkide 
Nattfiolen er en av våre 
vanligste orkideer. Det er i 
virkeligheten to arter som er 
ganske like og som begge 
kalles nattfiol. Den største 
og kraftigste heter grov 
nattfiol, den er noe mer 
sydlig enn den som bare he
ter nattfiol, den vokser også 
i Finnmark. 

Nattfiolen er juninattens 
blomst, det er da den står i 
full blomst og svØper skog

brynet inn i sin intense duft. 
Nattfiolen har inngått ekte
pakt med nattsvermerne. 
Det er de som lokkes til 
blomstene og henter frem 
nektaren fra den lange spo
ren samtidig med' at de bes
tøver blomstene . Rundt St 
Hans kan du i skumringen 
se dem stå stille i luften for
an blomstene mens de suger 
nektar med den lange suge
snablen. 

Et lys i mørketiden 

En lykt kan være fint å lyse 
opp med i mørketiden. Her 
er et par eksempler på noen 
helt personlige, som du kan 
lage selv. 

Den første er laget av 
papp og glanspapir. Først 
skjærer, eller klipper, du ut 
fem sammenhengende like 
store kvadrater i korsform , 
hvert kvadrat på ca. 23 x 23 
cm (se ill . nr. I). Så kan du 
tegne opp figurer på kvad
ratene (bortsett fra den i 
midten) f.eks . stjerner, må
ner ellr hva du synes passer, 
som har med lys å gjøre, og 
skjær ut figurene . Etterpå 
fester du glanspapirbiter i 
forskjellige farger over de 
åpne feltene med litt papir
lim. Nå kan du brette opp de 
fire sidene, og feste dem 
sammen med tape på inn
sidene slik at de henger godt 
sammen (2) . Det ser nå ut 
som en liten eske uten lokk . 
Så fester du et te-lys (lys i li
ten metallskål) med litt lim 
eller dobbeltsidig tape i 
sentrum av bunnen på lykten 
og snitter et lite hull øverst 
på midten av hver side og 
fester en tråd (ca. 5 cm) 

~ 

gjelUlom, binder trådendene 
sammen og stikker en pinne 
(ca. 50 cm) inn der trådene 
møtes . Den er fin å holde 
lykten med. Så er lykten fer
dig! 

En liknende lykt kan du 
få ved å skjære over en liten 
melon eller gresskar, ta ut 
innholdet og skjær ut figurer 
som på den andre og likele
des feste den i litt tråder og 
tre inn en pinne til å holde 
den med og sette lyset i bun
nen. Denne får en fin gylden 
gjennomskinnelig glans. Så 
er det bare å gå ut i mørke 
og lyse for folk og dyr deru
te. Sissel. 
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STØlSHEIMEN 
ElT RIKE I 


VESTLAN DSNATUREN 

Fra Sognefjorden i nord til Bergensbana i sør, fra kontrast til den smilande frodigheit ved Solren
havet i vest til Nærøyfjorden i øst ligg eit landskap ningane med elva buktande i rolege loner ned
i 900-1200 meters høgd, prega av berg og stup, over myrene mot øst, og den raudfarga serpentin
massevis av vatn, men også lier og trange gjel mineralitten Raudberget speglande i dei grunne 
med grønn idyll. Den dramatiske og særegne na og opprevne småvatna i Vassøyane. Dette er 
turen i liene langs Finnafjorden og Arnafjorden vi Stølsheimen, eit eige rike i Vestlandsnaturen der ei 
ser dei oseaniske trekk ved flora og fauna. Den mengde stølsvegar snor seg på kryss og tvers og 
harde litt goldene villmarksnaturen står i sterk fører fram til koselege og stille stølsvollar. 

Her var det vår store lyrikar Olav Nygard I området går det ei markert berg avsetninger. Stølsheimen er eit særleg 
henta inspirasjon, og nettopp naturen i grunnsgrense. I vest er det eit gneisområ velegna referanseområde for studier av 
Stølsheimen gjennomvev mykje av hans de med avrunda former og u-dalar. Fjella jordsmondannande prosessar. Ved Sol
diktning: er nakne og lausmassene har oftast form renningane er det påvist 4-5 meter tjukk 

av urar under dei bratte dalsidene. Dei torv og dette er truleg noko av det mest 
iseroderte landskapsformene er tydelege, ekstreme ein kan finne av humusopp

Til fjells,til høgd og vidd, det er mi særleg i dalføret frå Stølsvatni til Åsebot hopning i skrånande terreng. 
trå, nane. Geologane seier at dalen er ein ty Botanikaren professor Knut Fægri 

til topp og tind, or låge lyrrnre dalar; pisk iserodert u-dal med tersklar og mel gjorde tidl eg framlegg om å verne fjell
til fjells der bekken græt og vinden lomliggande trau fylte med stein. ende områda i Stølsheimen som eit referanse

svalar, morenene i Finnafjorden og sidemorene område for vestleg artsfattig fjellvegeta
der Ørnen ror i reine himmelblå. ne i Vatnavatni er gode døme på brerand- sjon og fattigmyrar i fjellet. Han peika på 

Ved solrenningane i Stølsheimen. 
Foto: Helge Sunde. 

Av Frode Bekkestad 

l· 
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at området har verdi for studiar av plan
tesamfunn langs ein klima-gradient 
vest-aust. Overgangen mellom gneis- og 
fylittområdet og serpentinområdet Raud
berg gjev utslag i markert vekslingar 
mellom plantesamfunn under klimatisk 
relativt einsarta tilhøve. 

Villrein og hjort 
Stølsheimen har eit vidt spekter av bioto
par fra fjord til fjell. Fjellområda på sØr
sida av Sognefjorden har ein fast stanune 
av villrein. Hjorten er mest tallrik. Dei 
bratte fjellsidene ovanfor dei skogkledde 

O'l liene er viktige hekkeplassar for klippe
hekkande rovfuglar som kongeørn, fjell
våk og tårnfalk. I fjellområde er det hei
piplerke, steinskvett og snøsporv . I 
lauvskogliene er det eit rikt og variert 
fugleliv særleg av sporvefuglar og spet
tar. 

StØlane og stølsvegane er særleg inter
essante og viser den tidlere utnyttinga av 
ressursane i Stølsheimen. Fylkeskonser
vatoren har registrert 28 stølar , som ein 
finn i lia opp frå fjorden og vidare langt 
inn på fjellet. Raudbergdalsstølen ligg 
høgast. Heimestølane ligg oftast på ei 
hylle eller et slakare parti nedanfor 
skoggrensa med utsyn ove fjorden og 
bygda. Frå heimestølane fører stølsvegar 
vidare til fjellstølane og mange av turist
løypene i Stølsheimen følgjer desse . 

Dei eldste kulturspora 
Ved utlaupsosen av Storevatn, mellom 
Bjørnevatna, nord for utlaupsosen av 
Strupefossvatn, ved Tvitåkvatnet og ved 
0ksefjellsvatnet er nokre av dei eldste 
kulturspora i Stølsheimen med dyregra
ver og fangsanIegg. Dette tyder på 
fangstaktivitet i førhistorisk tid, truleg 
heilt fra steinalderen av. I Gryteberget 
sØr for Raudberg har det i gammal tid 
vorte teke ut kleberstein . Det står enno 
halvferdige gryteemne på staden. Det 
finst og tufter etter stølsdrift, jarnvinner, 

r 	 og fangst i førhistorisk tid i nærleiken av 
dei nyare støJsområda. ! Det var på 1930-tallet at Stølsheimen 
kom i bruk som turområde for folk fra 
Bergensdistriktet. I 1937 vart Skjerje
vasshytta og Rappen tekne i bruk som dei 
første av turisthyttene i Stølsheimen. 
Bergen Turlag har idag 7 sjølvbetjente 
turisthytter i rutenettet sitt i Stølsheimen. 
Frå gamalt av var det mange ferdselsve
gar i Stølsheimen, både ostølsvegar frå 
bygdene og opp i fjellet og vegar mellom 
stølane. Mange av desse vega ne er med i 
det merka rutenettet til Bergen Turlag . 

... den fullkomne oppleving 
Den mest nytta inngangsporten til Støls
heimen er fra Skjellingen ved Voss
Vik-vegen forbi Bjergane-seter og til 

I Stølsheimen, som 
strekker seg fra Sog
nefjorden og sØrover 
mot Bergensbanen, er 
et areQ[ på omkring 
410 kvadratkilometer 
foreslått utlagt som 
landskapsvernomrcde . 
Disse fje.LLtraktene bæ
rer sitt navn med rette, 
i aLt er det registrert 
28 støLer her. .. 

g FinnefjOrde~r
Bjørnevatna d n / / 

OAs Arnafjorden
ebotn ,-/.-J \. 

<I ST0LSHEIMEN <.. ~ 

Rappen . Fra Trefall i Eksingedalen fører 
ei anna rute fram til Rappen . Den er no
ko lenger, men går gjennom fjellterreng 
som for dei fleste vil vera den fullkomne 
oppleving. På høgda av Kvanndalsleitet 
vil ein få auge på vesle Askjeldalsvatn og 
Vassøyane, noko av det mest idylliske og 
vakre vi har av fjellnatur her vest. I lett 
og vekslande terreng kjem ein vidare for
bi Raubergvatn med Raudberget sin ka
rakteristiske profil. Mot nord fra Nor
dalshytten går det vardevei til Ortnevik i 
Sogn og fra Brydalssetrene får ein ei fa
belaktig utsikt over den flate Ortnevik
grenda og den frodige dalen innover. På 
nordsiden ser ein fjella like til Jostedals
breen. Fra Nordalshytta fører også ei an
na rute sydover til Skjerjevasshytta. Den 
følger Nordalen fram mot Vestrebotn, so 
opp skaret mot Rundevatn og vidare over 
flotter og flyer fram mot hytta i nord
enden av vatnet. 

Landskapsvernom råde 
Høsten 1960 mottok Vestlandske Natur
vernforening eit naudrop fra Bergen Tur
lag med spørsmål om kva ein kunne gjera 
for å hindre kraftutbyggjing i Stølshei
men. Ulf Hafsten, dåverande formann i 
Vestlandske Naturvernforening var sam
men med Birger Refsdal, Aksel Foyen 
og Nils SØrensen i Bergen Turlag driv
kraften bak et forslag om en «naturpark» 
i Stølsheimen . Framlegget fekk tilslutnad 
fra mange hald og resulterte i Støls
heimutvaIet som hadde til oppgave å leg
ge tilhøva til rette for ei servitutt-band
legging av sentrale delar av Stølsheimen . 
I 1979 gjorde Vestlandske Naturvernfor

ening framlegg til Miljøverndepartemen
tet om å opprette landskapsvernområde i 
Stølsheimen og nylig la fylkesmennene i 
Sogn og Fjordane og Hordaland fram eit 
forslag til landskapsvernområde. Det 
omfattar eit omlag 410 km2 stort område. 

Store konflikter 
Det er framleis store konfliktar med ver
neinteressene . Omfattande kraftutbyg
ging i Vik, Vaksdal, Modalen , Masfjor
den og Høyanger kommuner har ført til 
at dei ikkje utbygde områda no berre 
utgjer ein liten del av det opphavelege 
store urørde fjellområdet Stølsheimen. 
Dersom plan ane om utbygging av 0ster
bø-Ortnevik-Mjølsvik vassdraga vert re
aliserte, vil dette redusere dei ikkje 
utbygde del ane av Stølsheimen ytterlega
re. I prosjektet Samla plan for vassdrag 
er det også utarbeidd utbyggingsplanar 
for Sleipo som drenerer til Arnmafjor
den, og kringliggande vassdrag. Alle 
utbyggingsalternativa vil føre til omfat
tande inngrep i den nordaustlege delen av 
verneplanområdet . 

NS Norwegian Tale sine gruver i 
Framfjorden er på det næraste tømde og 
det er gjort nye funn i området Raud
berget-K vilesteinsvatnet. Dersom desse 
førekomstene viser seg å vere drivverdi
ge, kan bergverksdrifta føre til store 
landskapsinngrep innanfor verneplanom
rådet. 

Arbeidet med å verne Stølsheimen har 
pågått i 24 år. l denne tida har det skjedd 
store anleggsinngrep i forbindelse med 
kraftbygging. No hastar det meir enn no
kon gong å få verna det som er igjen. ø 
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NATURVERN 

SKOGSDRIFT OG 


DYRELIV 


I disse attenboroughske tider snakkes det meget om fram til politikerne eller skogeierne. 

mangfoldet i naturen og bevaringen av artsrikdom «Skogbruk er naturvern» kan man lese på et kl i

men. Rundt om i hjemmene sitter folk og beundrer det stremerke som ofte festes bak på bilene. Og det er 

ene lærerike og vakre fjernsynsprogrammet etter det åpenbart mange som seriøst tror at dette er vel og bra 

andre om natur og økologi. Og alle er tilsynelatende og riktig. Så lenge man erstatter en skog med en an

enige om hvor viktig det er å ta vare på det biologiske nen, uansett skogstype, venter man at økosystemene 

produksjonsgrunnlaget og for eksempel skogens vari vil bli opprettholdt. I denne artikkelen er det lagt vekt 

asjonsrikdom . Men samtidig opplever vi at våre skogs på å forklare hvorledes bl.a. dyrelivet blir skadeliden

områder blir fattigere og fattigere i et foruroligende de i forbindelse med vårt tids måte å behandle skog

tempo . De mange advarsler fra faglig hold når sjelden ene på. 

Den moderne skogsdriften går i korthet 
ut på å produsere mest mulig tremasse på 
kortest mulig tid. Rent Økonomisk kaster 
gran og furu mer av seg enn løvtrevirke, 
og store løv- og blandingsskogarealer 
blir systematisk erstattet med ren bar
skog. l slike kulturskogsområder er for
holdene gunstige for sterk formering av 
et fåtall arter i startfasen av omløpstiden. 
Gjennom disse pionerstadiene vil ulike 
former for urter, gress og løvkratt domi
nere snauhogstfeltene, og individrikdom
men av f.eks . elg , hare og visse fuglear
ter vil øke. Parallelt skjer imidlertid en 
generell utarming av faunaen, og etter 
hvert blir pionervekstene og løvskogen 
systematisk bekjempet. Denne ung
skogpleien og tynningshogsten skjer 
for å få raskest mulig produksjon for den 
nye barskogsgenerasjonen . Etter hvert 
utvikles denne kulturskogen til en svært 
ensformig naturtype - en monokultur der 
vi finner noen av de dyre fattigste miljø
ene overhode. Dyrelivet i en byer langt 
rikere enn f.eks . i en granplanteskog. 

Døende skog rik på liv 
Omløpstiden avsluttes når man fra vir
kesproduksjonssynspunkt vurderer at 
tidspunktet er inne for avvirkning av 
barskog bestanden (hogstmoden alder). 
Sett ut fra et økonomisk synspunkt er det
te korrekt. Skogen snauhogges , og etter 
planting tar en ny omløpstid til. Karak
teristisk for kulturskogen er at den natur
lige suksesjonen ikke fullføres. I en na

turskog vil trærne nå klimaks tilstanden , 
og denne naturtypen, med stort innslag 
av døende og dØde trær, er utrolig rik på 
forskjellige livsmiljøer. Følgelig er også 
art- og individantallet meget stort. Den 
moderne skogsdriften har ført til at den 
riktige gamle naturskogen med sitt allsi
dige dyreliv er blitt mer og mer sjelden. 

Nesten som i tropene. 
Det foreligger i dag en rekke vitenskape
lige publikasjoner som med rene tall do
kumenterer forskjellene på dyrelivet både 
kvanitativt og kvalitativt, i de ulike 
skogstypene. Når det gjelder fugler ope
rerer man som regel med tettheten (antall 
par) pr. km2 

. I barskog finner man fra ca. 
100 par pr. km2 i de fattigste miljøene 
(ensartede plantningerlkulturskog) til ca. 
500 (opp til ca. 800) i eldre hogstmoden 
skog med blanding av gran og furu. Løv
skog eller blandingsskog med inntil ca. 
20% bartrær (naturskog) inneholder ca. 
1500 par pr. km2 

. De aller mest produkti
ve skogsområdene er imidlertid edellØV
skog. I Norge har man f.eks. i gråorskog 
funnet opptil 4500 par pr. km2 

. Dette er 
omtrent like mye som i tropiske strøk. 
Gjennomsnittlig ligger tettheten av fugl i 
edelløvskog på ca. 3000 par pr. km2

. 

Parallelt med at individtettheten stiger 
til det mangedobbelte fra bar- til løvskog 
og fra kultur- til naturskog, øker også an
tall arter betraktelig. Den viktigse faktor 
for et fugleliv med stor artsrikdom er inn
slaget av døende og døde trær (særlig 

løvtrær). Her vil hullrugerne få tilfreds
stillet sine spesielle krav til reirmulighe
ter og næring. Eksempler på dette er 
spetter og enkelte meisarter som hakker 
ut reirhullet selv, og på et senere stadium 
f.eks. arter av ender, duer, ugler og 
fluesnappere som benytter seg av den 
første gruppens reirhull. Den korte om
løpstiden i kulturskogbruket innebærer at 
disse fugleartene, som er knyttet til kli
maksstadiet , blir sterkt skadelidende. 

Kratt og randsoner 
En annen vesentlig faktor er forekomsten 
av kratt, undervegetasjon og frodige 
randsoner. Mange fuglearter mister sine 
miljøbetingelser når f.eks . pionerskoger 
av løvtrær og tette kratt blir fjernet i for
bindelse med skogrydding. En tredje 
viktig faktor er mattilgangen. En storpro
sent av fuglene er insektspisere, og i 
Sverige er det gjort beregninger som ty
der på en reduksjon i artsmangfoldet av 
insekter fra ca. 8000 til ca. 2000 ved 
overføring av naturskog til kulturskog. 

Ensrettning og frisering 
I store deler av Norge har ensrettet 
skogsdrift og effektiv rydding og frise
ring av både løvskog, kratt og randsone
områder ført til at mye av dyrelivet i dag 
enten er forsvunnet eller sterkt redusert i 
forhold til for få år siden. Forekomsten 
av gammel og lite berørt skog er for tiden 
ubetydelig, og innslaget av f.eks. døende 
og døde trær i de forskjellige skogstype-

Av Viggo Ree 
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Til venstre : Parti fra den ødelagte edelløvskogen i Maridalen i Os
lo. Området hadde bl.a. en stor forekomst av den sjeldne svartor
sumpskogen, en vegetasjonstype som regnes som en av de -rikeste 
naturområdene i Norge . Produksjonen av fugl og småvilt i et slikt 
skogsmi/jø er utrolig stor. Denneforekomsten var av det estetiskfi
neste og mest urørte i Maridalen, og noe av det man med stolthet 
viste fram for f.eks . utenlandske venner og kolleger på besøk i Os
lo . Bildet er tatt 20. mai 1984. 

Til høyre et eksempel på en steril gransplanteskog . Som viltbiotop 
er en slik naturforekomst noe av detfattigste man finner, og mange 
karakteriserer en slik skogstype som en «grønn ørken» . Tettheten 
av f.eks. fugl er langt høyere i urbane strøk og byer enn i en slik 
kulturskog. Fotografiet er tatt i Maridalen. Fotos: Viggo Ree. 

ne er sterkt synkende. Overalt opplever 
man at det ene hultreet etter det andre 
blir meiet ned i forbindelse med flate
hogst og rydding. En art som f.eks . hvit
ryggspett, som er helt avhengig av større 
arealer med gammel, urørt løvskog, er i 
dag omtrent utryddet på Østlandet. På 
Vestlandet, hvor arten trolig har sin siste 
sterke skanse i hele Vest-Europa, skjer 
en skremmende utvikling der bjørkesko
gene systematisk blir erstattet med gran
plantninger. Norge har et klart interna
sjonalt forvaltningsansvar for hvitrygg
spetten, og nå må noe konkret gjøres for 
å sikre større skogsarealer for denne ar
ten! 

Dyrelivet foran - på papiret 
På forsommeren 1984 var det en debatt i 
Aftenposten, der skogvesenet i Oslo 
bl.a. ble kritisert for sin ensrettede 
skogsdrift . For Oslos skoger gjelder en 
helt spesiell flerbruksplan, der hensynet 
til bl.a . naturvernet og dyrelivet i kon
fliktsituasjoner skal gå foran kravet om 
størst mulig økonomisk avkastning av 
skogsdriften . Det beklagelige faktum er 
imidlertid at den moderne skogsdriften 
utøves for fullt også i Oslo kommunes 
skoger - til tross for mange vakre ord om 
flerbruksplan og målsetting. 

Et av referanseområdene i avisdebat
ten var Maridalen nord for Oslo sentrum. 
eksemplene fra disse skogsarealene kun
ne like gjeme være hentet · fra andre ste
der her i landet. I et svar i Aftenposten 
påsto skogsjefen i Oslo at dyrelivet aldri 
har vært rikere i Maridalen enn nå. Dette 
vitner om at etatens folk neppe kan ha 

kjennskap til hvorledes denne dalen har 
vært i tidligere år. I ornitologisk sam
menheng har Maridalen vært besøkt 
sammenhengende fra 1933 , og opplys
ninger fra etterfølgende år og fram til i 
dag forteller klart at artsrikdommen og 
individtettheten av i første rekke fugl er 
kraftig redusert på grunn av den moderne 
skogsdriften. Det kan ramses opp flere ti
talls arter fra Maridalen som enten er 
utryddet eller hvor bestanden er gått 
drastisk tilbake. Med tanke på det man i 
dag vet om tetthet av fugl i forskjellige 
skogstyper, ville det være bortimot en bi
ologisk sensasjon dersom dalen med sine 
kulturskoger skulle ha et mer allsidig og 
rikere dyreliv i dag. Det vil være naturlig 
å anta at Maridalen umiddelbart ville bli 
oppsøkt av et stort antall forskere dersom 
skogsjefens påstand er riktig . 

I Maridalen og ellers i landet har store 
arealer med rike og mangfoldige skoger, 
med tett undervegetasjon og variert fau
na, blitt forvandet til glisne, parkpregete 
eller beplantede skoger med et utarmet 
dyreliv. Naturopplevelsen blir vesentlig 
forringet når man jevnlig opplevert at 
økologisk produktive skogsområder blir 
behandlet på denne måten. For folk over 
hele landet betyr synet av urørt natur 
eller bare vissheten om at dette finnes 
en berikelse av tilværelesen. Den jevn
lige konfrontasjonen med den oppfat
ningen at natur er verdiløs hvis den ikke 
kan utnyttes som ressurs i økonomisk 
sammenheng, virker høyst skremmende 
og deprimerende for et stort antall men
nesker. Hensynet til de estetiske opp
levelsene i urørt natur bør derfor priori te

res i langt høyere grad i årene som kom
mer. 

Årsaken til avisdebatten i Aftenposten 
var at skogvesenet i Oslo januar 1984 
hogget ned store deler av et foreslått ver
neområde ved Skar i Maridalen. her fin
nes en rik forekomst av edelløvskog som 
er blitt vurdert som verneverdig i lands
sammenheng. Denne raseringen av løv
skog ville blitt karakterisert som en util
børlig tabbe selv om området ikke var 
blitt foreslått vernet. Nedhoggingen av 
edelløvskogen i Maridalen er imidlertid 
ikke noe særtilfelle. Den skremmende ut
viklingen over hele landet i dag indikerer 
en framtid som på ingen måte vil ta til
strekkelig hensyn ti l naturverninteressene 
eller det moderne menneskets ønsker om 
å få beholde et vakkert landskapsbilde. Dy
re- og plantelivet vil bli sterkt utarmet 
dersom ikke kursen nå legges om. Et rikt 
dyreliv er ikke ensbetydende med et stort 
antall kilo elgkjøtt! Det er nå på tide at 
politikerne blir klar over denne skjeve ut
viklingen i landets skoger. Som folk er i 
virkeligheten nordmenn barbarer når det 
gjelder sans for å ta vare på natur. Et av 
målene for framtiden bør for eksempel 
være å skjøtte skogen og kulturlandska
pet på en slik måte at vi kan få tilbake de 
artene eller bestandene som er forsvunnet 
på grunn av den ensrettede driften. Det 
Norge i årene som kommer trenger er 
derfor i første rekke naturforvaLtere med 
forståelse for biologisk mangfold og øko
ologiske prinsipper, og som kan prakti
sere en mer profesjonell behandling av 
våre skogsområder. ø 

• 
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Over: Blåsvart orrhane i fullt 

slog. 

Foto: Per Wegge . 


Til venstre: Tiur som letter 
syn for gudar. 

Foto: Torstein Storaas. 


Av 
Torstein Storaas 
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OGI OG OVERTRU 


Noreg og nordmannen 
I opphavet var isen. Isen bråna. Lav 
vaks. Rein kom. Ulv kom. Og den fyrste 
nordmannen og kona hans kom. Han 
drap rein for å få møyrt kjøt og varmt 
skinn. Han drap ulv avd i ulv åt rein og 
avdi han trong ulveskinnskant på an
orakken. 

Nordmannen vart bufast. Rydja gard. 
Heldt husdyr. Drap ulv, bjØrn og rev som 
ville eta husdyri. 

Sidan flytte nordmannen til byen. 
Kjøpte ceIJofaninnpakka kjøt i kjøledis
ken på superbutikken . Men han sakna 
noko. Han var laga for å fiska, veida og 
fortelja skrøner til felagane ved elden om 
kvelden. Han sakna noko . Noko godt 
som var før. Edens hage. Atlantis. 

Nordmannen fann då opp Naturen. 
Naturen med stor N. Naturen var god. 
Fullkomen. La Naturen gå sin gang. Ber
re ikkje mennesket tukla med Naturen, 
vart alt bra. I Noreg i dag er rotløysa 
stor, og me har tid og høve til å leita etter 
mål og meining med livet. Her er gode 
vokstervilkår for religionar og -ismer. 
Draumen om det gode som var før vart 
ein religion: Naturtrui . På sundagen rei
ser no nordmannen ut or byen, ser grøne 
lier og blenkjande vatn , opplever Den 
Gode Naturen før han reiser attende til 
byen og kjøtet i frysedisken . for kjøt i 
frysedisken lyt det vera , sjølv om rovdyri 
er freda og Naturen skal gå sin gang. 

Bodord og læresetningar 
Som andre religionar har og Naturtrui 
bodord og læresetningar. Dei tre vikti
gaste er: 

l. Forandring er forferdeleg. 
2. Alle individ og arter er til for andre 

og har ein funksjon i eit heilagt øko
system. 

3. Mennesket er vondt. Naturen er god. 

Men vidare skil Naturtrui seg vesentleg 
frå tidlegare religionar: I andre religionar 
slår berre profeten fast at han fekk bodor
di frå Gud. Og Guds vegar er uransakele
ge. l Naturtrui heiter yppersteprestane 
økologar, og dei hevda at objektiv 
forskning hadde synt at bodordi var san
ning, sanning og berre sanning. 0ko
logane drog ut i naturen for å prova det
te. Dei kom vonbrotne attende. I dag trur 
ingen økolog lenger på bodordi som var 
sanning i 1965 og som er overtru i dag. 
Etter kvart som kunnskap aukar, bridgar 
sanningi seg. I år 1000 trudde alle at 
jordi var flat. No er ho rund. No veit me 
at livet er forandring. Me veit at mange 
vert fødde, me veit at alle døyr og at no
kon etterlet seg mykje avkom, andre in
gen. Nokre fonner vinn verdi, andre 
døyr ut. Kva som er rett eller gale kan in
gen økolog svara på. Livet er forandring, 
og det som er til fordel for ei art kan vera 
til fordel eller ulempe for ei anna art. Dyr 
et og er mat. Individ er overlevings
farkostar for gen, og dei tenkjer berre på 
seg sjølve og sine slektningar. Naturen er 
egoistisk . Dei einaste som har evne til å 
tenkja og planleggja på lang sikt til beste 
for alle er mennesket. Dei einaste som av 
og til kan vera gode mot andre utan tanke 
på eigi vinning er mennesket. Slike men
neske burde få fredsprisen til Nobel. 

Svada og vanskelege ord 
Naturtilbedarane vart litt sterke. Fekk 
freda kjøtmeis, hoggorm og hønsehauk. 
Fekk sitt eige departtement, Miljøvern
departement. Miljøverndepartementet 

har eit direktorat, Direktoratet for vilt og 
ferskvassfisk . Forskingssjefen der skriv: 

«DVF's målsetting setter vern og 
skjøtsel av dyr og deres livsmiljø i for
grunnen. for å kunne verne eksistens
grunnlaget for ulike arter og sikre den na
turlige artsrikdom, forutsettes det større 
kunnskaper om de krav ulike arter har til 
sitt miljø» 

Dette er vel og bra og velformuIert og 
alle vil vel seia seg samde i dette, men 
kva i all verdi er «den naturlige artsrik
dom»? Er det naturIeg eller unaturleg for 
menneske å utrydda ulv og hoggorm? Er 
eit Noreg utan menneske naturleg? Ville 
det vore naturleg om dyret menneskje 
ikkje utnytta blømande Hardanger som 
bugnar av eple, reinsdyr og laks? Natur
leg artsrikdom. Naturleg ballanse. Like
vekt. Ingen veit kva det er. Naturtilbeda
rande trur på bodordi sine. Dei trur på 
Artistoteles. Verdi er eller skulle helst 
vera konstant og uforanderleg. Dei ka
muflerer varmkunne og lite klårt tenkte 
tankar bak vanskeIege og upresise ord og 
grunngjev standpunkt ut frå bodordi. 

0kologar studerer dyr fordi dei likar 
dyr. Når dei vert spurde, spelar dei fram
leis av den gamle bodordskassetten frå 
1965 fordi målet heilaggjer middelet. 
Vanskane melder seg fyrst når tvilarar 
gjennomskoder lauspratet. Då treng na
turvernet sterk are skyts enn forelda bo
dord . 

Kåre Kristiansen vil «verna varige ver
diar» bak betongdammar under tonnevis 
med vatn. Gro Harlem trur framleis at . 
«Arbeit macht frei», ord som stod over 
porten til konsentrasjonsleiren Sachsen
hausen under siste verdskrigen. Fleire ar
beidsplasser og full sysselsetjing er eit 
mål overordna alle andre. Kåre Willoch + 
ser på Noreg og nordmenn som ein kapi
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tal som skal gje høgst mogeleg rente til 
eigarane. Renta hans er ikkje kjærleik og 
vakre solnedgangar , men beinhade kro
ner, dollar og mark. 

Våre motstandarar nyttar enkle argu
ment. Den bruken av Noreg som gjev 
mest mynt i lomma er riktig. Det einaste 
dei er usamde om er kva lommer meste
delen av mynten skal hamna i. 

Naturvern, kva er det? 
Naturvern er eit laust omgrep som tyder 
ulikt for alle. Skobrukarhjarta græt av 
sorg over utgamal urskog som får Natur
tilbedaren til å gråta av glede. Skog
brukaren hevdar at han vernar naturen 
ved å hogga gamalskogen og planta nytt 
ungt liv. Naturtilbedaren vern ar skogen 
ve deå lata han rotna. Naturvern har vore 
å freda gamle stuva eiker. Eigarane har 
ikkje lenger våga å rØra dei. Greinene 
ytst på stuven har vakse seg overstore, og 
før eller seinare flaknar eiki i ein haust
storm . Dette har vore naturvern. Sæter
voll ar har vorte freda og har vak se att. 
Naturvern . Ordet naturvern er djupt for
ankra i Naturtrui. Naturen skal vernast 
slik han har vore. Ein skal freda fortid i 
mot framtidi. Sidan tid går og livet er 
forandring er naturvern bygd på Natur
trui dømt til å mislukkast. 

Mangslunge naturbruk 
Naturvern er eit passivt etterpåomgrep. 
Ny mangfoldig naturbruk er aktivt og 
mykje sterkare. Me vil bruka Noreg an
nleis enn Titania, NVE, Norges Skog
eierforbund og dei hine eigarane som har 
som einaste mål å tena mest mogeleg 
pengar på landet vårt. Me lyt verta samde 

om korleis me vil nytta landet og kvifor. 
Me lyt argumentera ut frå oss sjølve og 
våre behov kv i for me vil ba det slik. Me 
skal stilla store krav for å ba høve til å le
va gode liv. Me vil fiska aure, veida rju
per og høyra nøkken spela under fossen. 
Me vil sjå trolske tiurar og koka kafti 
over tyrivarme saman med kjærasten. 
Me vil sjå traner, kongeørn og vipa om 
våren. Me vil gleda oss over gul ball
blom og 200 år gamle furetre . Og då lyt 
me ordna naturen slik at han bugnar av 
blomar, fisk og jaktverdig vilt. Dette kan 
krevja åtgjerde stikk i strid med Natur
trui. Det kan krevja drap av rev og åtsel
dyrungar om våren, det kan krevja kunst
gjødsel og av og til oppdemming, og 
andre gonger grøfting. Nokre stader vil 
me ha øydemarker der me kan vandra i 
dagar utan å tinna mannespor. Men dei 
fleste stader vil me ha rikt dyreliv, og det 
kan me skapa. 

Vert mange nok samde, kan me krevja 
at me vil ha det slik me vil ha det. Vert 
færre samde, lyt me finna ut måtar eiga
rane kan ten a like mykje ved å bruka na
turen på vår måte. Då krevst fantasi , vilje 
og styrke. Naturvernet skal ba all moge
leg ros for ide ane om energiøkonomi
sering. Energiøkonomisering er genialt. 
Me treng meir slik nytenkjing. 

Framtidi 
Fyrst lyt me gravleggja Naturtrui . So Iyt 
me verta samde om kva me treng, kva 
me vil ha. So lyt me ta fatt i dei som eig 
Noreg. I gamle dagar i Frankrike fekk 
berre adelen gå på jakt. Franskmennene 
laga då ein gilliotine. Etter at han hadde 
vore i bruk eit bel, hadde alle fransk-

Rypejakt  også til glede for svenskekongen. Foto: Johan B. Steen. 

menn rett til å jakta. Dette er lite aktuelt i 
Noreg i 1984. Videomassen er nøgd når 
plenklipparen klipper og pilsen til TV
fotballkampen er passe kald. Me er nok 
eit lite mindretal, og eigedomsretten får 
me aldri gjort noko med. Men Staten er 
den største eigaren. Staten sine eigedo
mar er i dag forvalta av forstmenn. For
stmenn som ser 450,- kroner med dårleg 
forrenting der me ser eit praktfullt tre 
som måla av Kittelsen. Få skogar er so 
hardt drivne som staten sine. Det skulle 
vera uturvande. Det lyt endrast på. Sta
tens grunn er vår og skal ikkje berre vera 
fiberåker. 

Bruk av privat grunn vil vera vanske
legare å påverka. Vår naturbruk lyt skaf
fa eigarane renter for kapitalen dei ikkje 
høgg. l Spania betaler rikfolk 25 000,
kroner for å skyta ein tiur på leiken. Fire 
tiurar er 100 000,- kroner. Det er mykje 
pengar. Ein ide var å lata skogeigarar 
som påvisleg lagar god tiurskog få selja 
speltiurar til tyskarar. Dette måtte vera 
under kontroll av viltstellkonsulenten i 
fylket. Han måtte fastsetja kvotar og sjå 
etter at tiurskog verkeleg vart spard. Vår
drap av tiur laut koplast med sal av rime
leg jaktkort til nordmenn om hausten. 
Dermed vart tiurskog spara, skogeigaren 
fekk sine pengar og nordmenn fekk jakta 
storfugl kanskje fleire stader enn før. 

Kanskje sal av skot på ulv (gjeme 
halvtam) frå tårn på fOringsplassar ogso 
kunne innbringa meir pengar enn samt
lege sauer i Hedmark. 

Vestlandske lyngheier kan vernast ved 
å leiga område ut til fuglehundklubbar og 
jegerorganisasjonar. Dei ville betal a for å 
få brenna og stella heier for å betra leve
vilkåri til orrfugl. Spesielt atraktive ville 
lyngheiane vorte om dei fekk setja ut 
skotske lirjuper eller smølalirjupe der. 
Jegerbruk kunne verna og vedlikehalda 
lyngheier samstundes som eigarane fekk 
pengar og Miljøverndepartementet slapp 
å betala nokon ting som helst. 

Me lyt tenkja nytt og finna måtar eiga
rane kan tena pengar ved å bruka Noreg 
slik me vil og ynslger. 

Hale 
Noreg er eit vakkert og godt land i sterk 
forandring . Mange forandringar er glim
rande. Me treng elektrisk kraft, og tre er 
eit herleg materiale. Men mange for
andringar er so gjennomgripande og al
tomfattande at dei øydelegg og innskren
ker våre mogelegheiter til mykje glede 
og morskap. Norges Naturvernforbund 
gjer eit overlag viktig arbeid for oss som 
ynskjer noko i tillegg til video og spele
automatar. Organisasjonen Iyt veksa og 
verta sterkare. Då trengst ein debatt om 
kva naturvern er og kvi for. lkkje minst 
ulveartiklane i Norsk Natur no i det siste 
syner dette kIårt og tydeleg. 
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ALTAUTBYGGINGEN 

STØRRE ENN STORTINGET 


FORUTSATTE 


NVE-ingeniør Jan Fredriksen: - Vi ligger ett år foran planen . 

Alta-kraftverket er under full utbygging. En betongdam på 
125 meter vil om et par år stå som et gedigent monument 
i samenes land. Og hundre meter under jorden bygges en 
hall for tre Francis-turbiner, en mer enn hva Stortinget har 
forutsatt. 

Da Stortinget 30. november 1978 ga sin 
endelige tilslutning til utbygging av AltaJ 
Kautokeinovassdraget, var det under 
forutsetning av at anlegget skulle produ
sere 625 GWh, fra to generatorer på 100 
og 50 MW. Stortinget fulgte Industri
komiteens innstilling (S .nr. 43, 
1978-79, side 4) der det bl.a. het at: 

«Aertallet forutsetter at den foreslåtte 
utbygging er den endelige på denne delen 
av Finnmarksvidda.» 

Ønsket større utbygging 
Hvis en i dag besøker anleggsleiren ved 
Nord-Europas villeste og største canyon 
- Cavco - får en vite at arbeidet går så 
det suser. Utbyggerne ligger alt ett år for
an planen. Anlegget vil stå ferdig i 1988, 
og allerede våren 1987 vil en kunne leve
re kraft. 

Du får likevel også vite at i djupet 
bygger man en stasjonshall, ikke for to 

generatorer, slik Stortinget har gitt kon
sesjon på, men også for en tredje. 

Dermed tyder alt på at NVE nå bygger 
en større stasjon med tuneIler og instal 
lasjoner forøvrig, enn hva en har bevil
ling til. Hva er så forklaringen på at NVE 
bygger en stasjon for en tredje turbin? In
geniør Jan Fredriksen gir dette svaret: 

- Det er for å kunne ta unna flomvan
net i tiden rundt juni. 

Hadde motstanderne rett? 

Fra motstandernes side ble det stadig 

hevdet at stasjonen i Cavco-djupet ville 

bli bygd større enn hva en hadde vann

reservoar til. Dette ble hele tiden blankt 

avvist, bl.a . i Industrikomiteen i Stor

tinget. 


Så kan man spørre: Hadde Altaaksjon
en rett? Er Stortinget ført bak lyset? Har 
det vært drevet et spill bak kulissene som 
offentligheten ikke har fått svar på? 

Svaret er det konkrete faktum at det nå 

blir bygget en stasjonshall klar til å ta inn 
en maskin mer enn hva en har konsesjon 
til. Dette ble også uttalt av Statskraftver
kenes Kjell Opheim til Teknisk Ukeblad 
av 2. august-84. 

Vårflommen kan naturligvis brukes 
som et argument for videre utbygging . 
Vannmagasinet Vird ' nejav'rre vil være 
på 135 mill. m3 Normal vannføring i 
vassdraget ligger på 20 m3/sek , men idet 
vårflommen setter inn kan vannføringen 
komme opp i 1300 m3/sek. Flomtapet er 
beregnet til 585 m3 

- langt, langt mer enn 
hva generatoren på 100 MW vil kunne 
nyttegjøre. 

Argumentasjonen om at en gjør klar 
for en ekstra generator p.g.a. flomvan
net, virker derfor bare som 1/12 sannhet. 
Den tredje generatoren vil stort sett bli 
stående i ro i I I måneder. Det vil være 
mindre lønnsomt enn om den kunne gå 
hele året. Hva gjør man så? 

Gjør som motstanderne har hevdet, tar 
nye inngrep på Vidda. 

Tekst John Gustavsen Foto Ola Røe 
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NVE - bukken bak 
havresekken? 
Alta-aksjonen pekte i et skriv av 13. no
vember 1978 på et brev fra NVE til Olje
og energidepartementet, der spørsmålet 
om videre utbygging ble tatt opp av Sig
mund Larsen og Asbjørn Vinjar: 

«Dette må i tilfelle bli gjenstand for en 
egen behandling både etter lov om elek
triske anlegg og etter vassdragsloven. 
Rent teknisk har en regnet med mulighe
ten for å installere flere aggregater sene
re.» (17.10.78) 

Olje- og energidepartementet sluttet 
seg til NVEs syn på videreutbygging. I 
Stortingsproposisjonen 107 ga en for
klaring på hvordan en kan nyttegjøre seg 
en ytterligere utbygging (s . 156) . 

«Dersom overføringskapasiteten på 
kraftlinjen Alta-Lakselv økes i fremti
den, kan det siden bli aktuelt med bety
delig større installasjon for å minske 
flomtapet. » 

Verneinteressene, aksjonen og Norges 
Naturvernforbund så på denne tiden ut til 
å være spilt ut over sidelinja. NVE hadde 
fått rollen som bukken som passet havre
sekken. En rolle det politiske ledersjikt 
trengte. 

Finmark fylkeskommune som 

stråmann? 

Fire år etter at Stortinget hadde gjort sitt 

definitive vedtak, har det skjedd noe som 

bør ha krav på offentlighetens søkelys. 

Da (22.-30. november 1982) ble det teg

net en kontrakt mellom Finnmark fylkes

kommune og NVE, signert Arnulf Olsen 

(Ff) og Sig. Aalefjær (NVE) der det beter 

(pkt. 6): 


«NVE skal bygge, drive , vedlikeholde 
og fornye Alta Kraftverk og kan når som 
helst foreta endringer i planer og drifts
opplegg uten Ff's samtykke. Ff har rett 
til å delta i ytterligere utbygging med sin 
andel på samme vilkår som for den opp
rinnelige utbygging.» 

Advokat Steinar Winther Christensen, 
som har representert grunneierne ved AI
taskjønnet, har denne kommentar til 
ovenfornevnte: 

- Mest oppsiktsvekkende er det at 
kontraktens punkt 6 gjelder spørsmål til
knyttet en ytterligere utbygging som i 
følge Stortingets forutsetning ikke skulle 
komme. 

Samtidig peker advokaten på det 
uvanlige at kontrakten setter fylket uten
for innflytelse ved bedømmelse av miljø
spørsmål og produksjonsforhold. 

Vi kan spørre: Er kontrakten fra Ff's 
side et bevisst spill for å fraskrive seg det 
politiske ansvar ved en videre utbyg
ging? Ansvaret ville kunne skyves fra 
politikerne og over på byråkratene i 
NVE/Statskraftverkene. ø 

Tema: Liv i 
Best. tlf. (02)4208 

152 

http:17.10.78


Jorden vi lever av 

DE GENETISKE RESSURSENE 


De genetiske ressursene er et begrep som 
stadig oftere brukes om verdens arvestof
fer, slik de er nedfelt i mangfoldet av 
planter og dyr. 

Idag er det beskrevet omlag 1.6 milli
oner arter av planter og dyr på Jorden. 
Blant disse er det omkring 4100 arter av 
pattedyr, 8700 fugler, 6300 krypdyr, 
3000 padder, 2300 fisker, 8-900 000 in
sekter og omkring 400 000 plantearter. 
Disse tallene øker stadig. Særlig gjelder 
det for planter og virvelløse dyr. De se
neste beregningene som er gjort, tyder på 
at det ialt kan være et sted mellom 5-10 
millioner arter av planter og dyr i verden. 

En stor del av disse artene har tilhold i 
de tropiske -skogene. Her fins trolig om
kring halvparten av alle eksisterende ar
ter, på ca. 7% av verdens landareal. 
Fordi artstettheen her er så stor og fordi 
disse skogene nå forsvinner med så stor 

(se Norsk Natur nr. 4 1984) 

kommer mange planter og dyr i fareso
nen. 

Foreløpige beregninger som er gjort i 
USA kan tyde på at mellom 500 000 og 
2000000 arter (15-20% av alle arter i 
verden) kan være utryddet omkring år 
2000. Hovedårsaken til dette er øde
leggelsene av artenes leveområder. Ho
veddelen av de artene det her er tale om 
vil være virvelløse dyr og planter som na
turvitenskapen fortsatt er ukjent med. 

De økologiske konsekvensene av den
ne utryddelsesprosessen er ennå lite 
kjent. Det vi imidlertid vet er at ville 
planter og dyr utgjør en kilde av enorm 
betydning for utvikling av nye matvare
ressurser, farmasøytiske produkter og in
dustrielle råstoffer. Dette ser vi ikke 
minst når det gjelder næringsplanter. 
Minst 80 000 plantearter antas å være 
spiselige. I stor målestokk dyrkes idag 
bare omlag 150 arter. Av disse står 20 ar
ter for 90% av verdens produksjon ' av 
vegetabilsk mat. 

Et annet felt er kanskje like viktig. 1
landenes farmasøytiske industri import
erer hoveddelen av sine råstoffer fra tro

pene. Bare for Afrika teller listen til Ver
dens helseorganisasjon over 10000 plan
ter med viktige medisinske egenskaper. 
Gjennom nyere forskning oppdages dess
uten stadig flere medisinske egenskaper 
hos en rekke planter. Betydningen av sli
ke planter ser vi ikke bare innen moderne 
legemiddelsindustri, men også i den tra
disjonelle medisinske bruken på lokalpla
net. Enkelte indianerstammer i Latin
Amerika kjenner for eksempel til omlag 
750 forskjellige planter med helbredende 
virkninger. 

For moderne jordbruk er de genetiske 
ressursene også ytterst viktige. Dette 
skyldes ikke minst at stabiliteten til nye, 
høytytende former ofte bare varer 5-15 
år. Dernest må nye arvestoffer tilføres 
for den videre foredlingen . Tilsvarende 
betydning har gener fra ville planter når 
det gjelder utviklingen av mer mot
standsdyktige (resistente) former av ris, 
sukkerrør, kakao, gummi, sesam, bom
ull, mais og oljepalmer. 

Spørsmålet i de kommende tiårene vil 
imidlertid bli om det genetiske mang
foldet i naturen vil bli opprettholdt. Et 
mangfold som kan komme til å bli helt 
avgjørende for løsningen av mange al
vorlige problemer som menneskene nå 
står overfor. 



• 
G 

Her møter du noen som sier sin mening. 

Leserne vil gjerne høre din også. V ær sint 


eller glad - skriv vennlig 

eller aggressivt eller til og med saklig. 


Men skriv kort- da er det mange 

som leser deg! 


Hytter i rødt 
Det er ikke bare sur nedbør som øde
legger naturen, men også skjem
mende hyttebygging. Her i Rissa ble 
det for en del år tilbake satt opp fire 
hytter ved et vann. Tre av dem ligger 
fmt til, mens den fjerde ligger helt 
åpent. Denne hytta ble det lagt rødt 
tak på, og veranda etc. ble beiset 
oransje. Tre av hyttene lå som nevnt 
fint til, men hva hjelper det når en har 
rødt tak, mens en annen er beiset i 
rødt. 

Når man kommer opp til dette van
net ser man ikke naturen, bare hytter i 
rødt og oransje. Det ble sendt protest 
til teknisk etat i kommunen fra et par 
grunneiere som grenser opp til hytte
feltet, uten at det hjalp. Hvordan kan 
dette skje i dag, når man ser tilbake 
på skandalene i 6O-70-åra med en 
mengde skjemmende hyttebygg i lan
det? Når skal vettet og fornuften sei
re? 

Svein Ivar Larsen. 

Ulv og ulvehatarar 
Så lenge ein veit har ulven vore hus
dyreigarenes kanskje største problem. 
I våre dagar er det så lite ulv at pro
blemet har minska betrakteleg. Men 
likevel , er det noko som sørgjer for 
store oppslag i massemedia, så er det 
når ein ulv har forsynt seg av bu
skapen. 

Som medlem av Naturvernfor
bundet er eg samd i at ulven for all 
del ikkje må utryddast. Samtidig veit 
eg vel problema bonden har, som har 
ulv herjandes i buskapen. Det er for 
det første økonomisk vanskeleg å dri
ve med sau når ulven drep mestepar
ten av flokken. Erstatning er kanskje 
vel og bra, for bonden. men sauane 

som vert drepne i hopetal, med opp
revne struper og jur, har ikkje særleg 
stor gleda av det. Det bør vere klart at 
ein ulv må drepast når den herjar som 
verst i buskapen. 

Men såpass realist er eg , at eg skjø
nar at total utrydding av ulven i Noreg 
ikkje må skje, for einkvar pris. Og det 
er her problemet kjem fram i fullt 
mon: korleis bevare ulven og sam
stundes unngå store konflikter med 
skadelidande næringar? Eit særs kom
plisert spørsmål som ikkje kan besva
rast på ein fullgod måte. 

Krigen mellom ulv og ulvehatarar 
vil nok fortsette så lenge det er ulv att 
i landet. Tanken om flytting av ulv til 
ulvefrie strok er nærmest kornisk. 

URNORGE 

Da vi kom til tjernet 
to timer før midnatt 
etter å ha syklet 
på sorte stier 
i en mørknende skog 
skremte det oss slik 
at vi snudde med det samme 

I den mørke, tause skogen 
var tjernet 
det mørkeste mørke 
det tauseste tause 
og i det øyeblikket forsto jeg 
folketroen 

Jeg synte jeg hørte Nøkken puste 
jeg ante de underjordiskes latter 
jeg skimtet trollenes haler mellom 
buskene 

Så mektige var disse sekundene 
at det var som om tjernet 
og alt omkring det 
sitrende ventet på 
å eksplodere i trollskap 

Betre er forslaget om gjetmg, sjølv 
om det er vanskeleg nok. Kva med 
oppretting av frisoner for ulven, der 
all jakt på den er ulovleg, sjølv om 
den har drepe buskap? Ikkje realistisk 
det heller, skulle eg tru. 

Naturvernforbundet har i alle fall 
her ein stor sak å kjempe for. Ulven 
må vernast, men ikkje på bekostning 
av uskuldige sauer. Så NNV - kjemp 
vidare for bevaring av ulven, men 
sløyf argumentet med erstatning for 
tapte sauer, smerte og lidelse kan 
aldri målast i kroner og øre. Vern 
ulven, men skyt ulvar som drep sau 
for fote. 

Hallgeir Gjerdset. 

Vi rømte 
og lot syklene trille oss nedover mot 
kysten 
der alt var plutselig alminnelig 
Campingplassen var overfylt 
respatexkafeen full av støyende 
ungdom med colaflasker 

Bak oss 
oppe i skogen 
lå Ur-Norge 

Bernt Kr. Børresen 
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Vi starter jule

gave innkjøpene 


her! 


Qyr FØR: kr. 149,
natUr NÅ: kr. 50,

SO Jlllsn:o folketro + eksp.geb. kr. 70,-

Arild Hagen og Gunnar 
Gundersen: «Vår i skogen». 116 
sider. Gjennomillustrert. 
Schibsteds Forlag. Spesialpris 
for NNV' s medlemmer: 

SYMPATISK OM VAREN 
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Dette er en bok om natur båret oppe av noe så sjeldent som en 
personlig tone. Ikke på noe sted snubler leseren i stenhardt fag
lig materiale; tørt stoff brekker ikke forstyrrende i teksten. For
fatter og fotograf fører oss mykt gjennom en bok hvor opplevel
sen går foran, og kunnskap, erfaring og innsikt følger rolig et
ter. Fraværende er doseringen fra kateteret, nærværende er en 
stillferdig formidling av erfaring slik den gjeme foregår mellom 
venner på tur. 

Arild Hagen og Gunnar Gundersen har maktet å skape en 
sympatisk bok. For det første krever boken intet av leseren, 
men den gir en masse: Faktiske opplysninger, anekdoter, folket
ro, historisk bakgrunn og vakre bilder. Alt inngår i en beskriv
else av den årstid som vel aller mest appellerer til vår sam-følel
se med naturen. Og endelig viser forfatteren med all tydelighet 
hvor viktig omsorg og varsomhet er for en rikere opplevelse. 
Ingen detalj er for liten til å være kilde til naturglede. Alt liv har 
sin berettigelse. I denne boken finnes ingen udyr eller stygge 
ulver. 

Jeg synes forfatterne har unngått å henfalle til langtekkelig 
skildreri . Om våren står de gode poengene i kø . Forfatterne har 
grepet svært mange av dem og formidler dem slik at både in
spirasjon og ettertanke oppstår i leseren. Slik blir boken også en 
henvendelse om engasjement til fordel for en økologisk fundert 
forvaltning aven stadig mer presset natur. 

KjØp boken til jul, les den i januar og møt en rikere vår. 

A.Å. 

FØR: kr. 240,
NÅ: kr. 95,

+ eksp.geb. kr. 120,

~~ 

«Ville vekster i Norge og våre 
naboland.» Div. forfattere. 181 
sider. Gjennomillustrert. 
Schibsteds For/ag. Spesialpris 
for NNV' smedlemmer: 

FUGLEPERSPEKTIV 

pA VILLE VEKSTER 


Som kjent kan det by på problemer å se skogen for bare trær. 
Noen mener kanskje at vi etterhvert har fått like mange bøker 
om trær og skog som det er trær i skogen. Hva med en kraftig 
uttynning for å skape pusterom og oversikt? Men den som med 
dette formål for øyet vil starte en utblinking, vil fort oppdage at 
felling ikke er hensiktsmessig. Vi trenger en rik og mangfoldig 
bok-flora for å kunne håndtere det vell av kunnskap som er 
knyttet til naturens uendelig store nettverk. Og ønsker vi over
sikt oppnår vi dette, ikke ved å tynne ut i floraen, men ved å 
finne frem til det som rager opp over det andre. 

Boken «Ville vekster i Norge og våre naboland» er laget for 
å gi muligheten til overblikk. Her er landegrensene utradert, og 
vårt hjemmelige planteliv får opptre på en stor og naturlig av
grenset arena: den nordvest-europeiske. Formålet er altså å gi 
et helhetsbilde av plantelivet innefor et større geografisk områ
de med et visst enhetspreg, men med mange og store interne 
variasjoner. 

Boken innledes med et kapittel om samspillet mellom topog
rafi, klima og vegetasjonshistorie. Deretter følger fyldige omta
ler av plantesamfunnet slik de er knyttet til ulike voksesteder: 
Løvskog og barskog, fjell, lynghei og myr, enger, innsjøer og 
elver, sanddyner og andre strandområder. Vi finner også kapit
ler om blomster i industrilandskapet, om vegetasjonsødeleggel
ser og naturvern. 

Det rike utvalget av fargefotografier og andre illustrasjoner 
gjør «Ville vekster i Norge og våre naboland» til en meget vak
ker bok. Bildetekstene er fyldige og instruktive. Ordliste og 
registere med henimot 1000 artsnavn er gode hjelpemidler for 
leseren. 

A.Å. 
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sett Vinterkort «blåmeis» (Viggo Ree) fl 
5 eks. doble mlkonv. fl kr 25,

sett «Gaupe» vinterkort (IO eks.) å 
kr 18,-. (Ullstrøm) 

sett il. 10 «Hare» vinterkort enkle 
il. kr 20,

sett il. 10 «Ulv» vinterkort enkle 
il. kr 20,

sett il. 5 «Ulv» vinterkort doble 
mlkonvolutt a kr 20,

eks . Stpffmerke «Norges Naturvern
forbund» a kr 10,

sett 4 klebemerker «Norges 
Naturvernforbund» il. kr 15,

eks. Medlemsnål i sølv a kr 10,
eks. Medlemsnål i sølv (m/sikkerhetsnål) 

1\12 x 1\12 cm a kr 20,

tils . kr . . .. . . 

tils. kr ..... . 

tils . kr ..... . 

tils . kr .. . .. . 

tils. kr .. ... . 

tils. kr .. . . . . 

tils . kr ..... . 

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

tils. kr .. . .. . 
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Original Rovfuglplatte 
tii ikåe vil vi presentere AreIs nyhet, den eksklusive p1atterserie "Euro)iai 

', ~,Disse liIøIene er i dag sterkt truet påIINI\R av forgiftninger i 
.', ~alletogden stadig stigende foriøensning i·alminnelighet 
varidrefalken..; den følSle.motiv i serien..er tegnet av den danske kunstneren 

CielllØvelsen er slående vakker og elegant - helt i stil med 
"særlig merke til den n,yanserte farøebruken. Etettertraktet 
en nydelig gave 61 aUe fuglevenner samt natur- og omitolOlf

interesserte. Motiv ru: 2 i serien utkommer vAren 1985 med Duehauken. 
Opplaget er begrenset til maks. 4.950 eksemplam; aUe nummererte og med 18 

karaIs hlnddekorert gullkant Plattediameter er 19.5 cm. 
Pris kl: 170.- + porto kl: 20 vlfolSkuddsbetaling + porto kr. 28.- v!postopp!aav. 

Leveres med full returrett. BestiU Deres e~inplar i dag. 

~g~ 
SVEIN lJIUANS'n\D AlS, Poe6oks 15 Røa, 0701 

QrdreteJetoa:02-50S1 

Harek.ort, fjorårets 
julekort. (Her et uJsnitt.) 
Sett d JO enkle kr. 20,-. 

Gaupekort. Julekort-82 . 

(Her et uJsnitt.) 


Sett d JO enkle kr . 18,-. 


To flotte ulver preger 
motivet på årets 
uJgave utfonnet av 
Staffan Ullstrøm. 
Selges som sett d JO 
enkle kr. 20,-, og som 
sett d 5 doble 
mJkonvolun kr. 20,-. 
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PLAKATER 

Gaupe, tegn. E. Struksnes kr. 10,-. 

Bærplakat, tegn. H. Wright 0stem 

kr. 35,-. 

Fotoplakater: rådyr, perleugle, svaIestjert 

sommerfugl, fjellbakkestjerne . 


Pr. stk. kr. 30,-. 

SØLVSMYKKER 


fra Finland med dyremotiver, ug
le, piggsvin, sel og svale, selges 
nå gjennom Norges Naturvernfor
bund og etterhvert også i alle lan
dets gullsmedforretninger til inn
tekt for Norges Naturvernforbund. 

Alle smykkene selges som jak
kefeste. Piggsvin og ugle også 
som anheng. 

PYNT OPP TIL V ÆRELSEN, 
HALS GROPA , SKJERFET, 
SLIPSET ELLER JAKKESLA
GET med de nye smykkene fra 
Norges Naturvernforbund produ
sert av Carela i Finland og im
portert av EikJTønsberg . 
Legering: 925 S 
Størrelse: ca. 1 cm i diameter. 
Kr. 70,-. 

HUNDERTWASSER

PLAKAT 


Den østerrikske maler og grafiker Plakaten kan bestilles gjennom 

Hundertwasser er med i kampen Naturvernforbundet mot et eks

mot sur nedbør. Hans plakat «Save pedisjonsgebyr på kr. 12,-. 

the rain» skal selges i Norge og (Oppkrav kr. 23,-.) 

inntekten går i sin helhet til Norges Dette er anledningen til å sikre 

Naturvernforbund og forsvaret av seg et arbeid av Hundertwasser til 

norsk natur. en rimelig pris, og send gjeme pla


Plakaten er trykket på kunst katen til forbindelser i de land som 
trykkpapir i 6 farger og med me bidrar til forurensningen av vårt 
tallpregning i 4 farger, måler 60 x miljø. 
85 cm og koster bare kr. 120,-. Kr. 120,-. 

NYHETI 

8 brevmerker «Ulv» 

.. 
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PLAKAT 

«VI NTERFUGLER» 


tegnet av Staffan Ullstram, fortel

ler deg hvilke fugler du kan opp

leve på fuglebrettet om vinteren_ 

Plakaten setter navn på 30 vinter

fugler og gir deg gode råd om fO

ring. 

Format: 44 .x 62 

Pris: kr. 25,-. 

T-skjorte 
med Naturvernforbundets 
emblem på venstre arm. 
Størrelser: S, M, L, XL, 
XXL 
Farge: Mellomblå 
Kr. 60,- pr. stk. 

T-skjorte 
med uglemotiv i størrelsene 
8--10--12 år og S, M og L. 
Farge: mellomblå 
Kvaliteten på skjortene er 
svært god! 
Kr. 50,- pr. stk. 

PLAKAT 

«TREKKFUGLER» 


også den tegnet av Staffan 

Ullstram. Presenterer 28 av våre 

mest vanlige trekkfugler. I til

knytning til artsnavn og beskrivel

se av miljø, følger også et kart som 

viser dato for sanglerkens ankomst 

til Norge. 

Format: 44 X 62. 

Pris: kr. 25,-. 

KASSETT MED 

FUGLELÅT 


23 sangfugler presenteres med 
kommentarer. De fleste fuglene vil 
du finne igjen på trekkfuglplaka
ten. Utgitt i Norge ved Norges Na
turvernforbund. 
Pris: Kr. 55,-. 
Plakat «Vinterfugler» , «Trekkfug
ler» og fuglelåtkassett 
Samlet: Kr. 100,-. 
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