


Fra ROSI, sleinkobbe og haven. FOla: Telje Øies vold. 

ordland Naturvernforening 
Nordland har en variert natur, 
og verneinteressene strekker 
seg fra kystmiljø og våtmarks
område r til innland med fjell og 
isbreer. Fylket er et typisk ut
bygningsfylke når det gjelder 
vasskraft, og styret behandler en 
del uttalelsessaker. Vi arbeider 
for og håper på nasjonalpark fra 
kysten og inn til svenske-grensa! 
Et utrolig vakkert og variert om
råde. I denne forbindelsen vil vi 
bare minne om innsatsen til Fol
keaksjonen Spar Saltfjellet. 

Ved siden av vassdragsvern, har vi i 
Bodø arbeidet med å få stoppet utbyg
ningen av et boligfelt. Området inne
holder bl.a. en fin blandingsskog. Her 
er kaJkgrunn med rik flora, bl.a. et 
større felt med blåveis, et mangfoldig 
fugle- og dyreliv, og en kystlinje som 
brukes som rekreasjonsområde for 
lokalbefolkningen . 

At Nordland er et langstrakt fylke, 
merkes når man skal drive organisa
sjonsarbeid . Avstandene er lange og 
reisene dyre . Kontakten med de 8 
lokallagene og de 6 lokalkontaktene er 
derfor basert på brev og referater fra 
styret. Vi hadde håpet å få litt futt i 
lokallagsarbeidet gjennom opprettel
sen av stillingen som oranisasjonssek
retær , men vi har dessverre ikke fått 
tilsatt noen ennå. 

Del var ca. 300 dellakere på sallfje lll rejjel i 
år. Fola: Telje Øiesllold. 

Når det gjelder arrangementer og 
fellesturer har vi i flere år avviklet «fo
toturer» til Røst, en helgetur som har 
samlet mye folk. De tre siste årene har 
vi deltatt på Nordkalottkonferansen. 
De 3 nord-norske fylk enes naturvern
foreninger og de tilsvarende organisa
sjoner i Sverige og Finland har sett på 
de fellesproblem som er på Nordkalot
ten. NoNV stod for arrangementet i 
fjor, og temaene var rovviltforvaltnin
gen og forurensningsproblematikken. 
Mellom 50 og 60 personer har deltatt, 
og de respektive land har bidratt med 
foredragsholdere . I fjord holdt Edvin 
Nilsson lysbildeforedrag. NoNV har et 
medlemsblad som heter «Skomvern» 
som de ca 1200 medlemmene motar 4 
ganger i året. 

Styret 
i Nordland Naturvernforening hol
der til i Bodø og har adresse pb 250, 
8001 Bodø. Styret består av Grete 
Lieng Veimo (leder), Gerd B. 
Jakobsen (nestl.lkass .), Elin TiI
trem (sekr.) og styremedlemmene 
Terje Øiesvold , Mats Nettelbladt, 
Kristin Hunstad og Brith Hoangset. 
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Hvilken framtid for 
Norges Naturvern
forbund? 

«For NNV er det nå bare en vei fram
over, og det er oppover» - skriver 
Magnar Norderhaug i sin artikkelserie 
om Norges Naturvernforbund, hvor 
han ellers kaster - ikke bare en, men et 
par dusin - hansker til organisasjonen. 
Dermed er det opp til oss alle, fra det 
menige medlem til topp-ledelsen å 
svare på utfordringene. 

En del detaljer i artiklene kan lett 
imøtegås. Men la oss ikke kaste bort ti
den med å småplukke blant fragmen
ter. Vi bør heller fokusere på de prob
lemstillinger som framstår som grunn
leggende i det perspektivet Norderhaug 
trekker opp. Og da befinner vi oss f. 
eks. innenfor en tidsramme på nesten 
50 år. 

Årene 1962-63 var reorganiserin
gens tid for det ideelle naturvernet i 
Norge. «Landsforbundet for naurvern 
i Norge » havnet i støpeskjeen. En 
rekke ildsjeler mobiliserte til ny giv og 
smidde av det gamle, i og for seg ut
merkede gods, det nye Norges Natur
venforbund . Nå er denne reorganise
ringen blitt en generasjon gammel. Det 
er derfor kanskje ikke helt tilfeldig at 
det ak kura t nå slås til lyd for ny giv og 
reorganisering enda en gang. 

Vi finner det konstruktivt at Norder
haug ikke ønsker å stelle til noe slak
terhus for tidligere eller dagens virk
somhet , men lar sin kritikk av Forbun
det bli et resultat av behovet for å ten
ke framover. Norderhaug plasserer oss 
med andre ord effektivt i spranget mel
lom en tidligere og en kommende gene
rasjon naturvernere. De drivende 
spørsmål blir da : 

Er NNV slik det er organisert i dag, 
det best tenkelige redskap for å møte 
de natur- og miljøproblemer vi aner 
konturene av i framtiden? Eller er det 
slik at våre visjoner av framtiden tvin
ger oss til å smi om vår organisasjon 
med henblikk på å oppnå vesentlig 
større slagkraft enn hva tilfellet er i 
dag? Hvis så - har vi da tid til å utsette 
behandlingen av spørsmålene, eller må 
vi straks anstrenge oss for å tenke i ra
dikalt nye baner, for å kunne være på 
banen som seirende lag også fram mot 
år 2000? 

Om dette inviterer «Norsk Natur» til 
debatt. 

Arild Ådnem 

rlMMTlOeN 
= 
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RAPPORT FRA NNV's SEMINAR OM GIFT OG FORURENSNING 

Miljøinnsats med sneglefart? 

- Norge ligger på bunnen i Skandinavia når det 
gjelder i begrensninger av utslipp. 

- Med dagens tempo tar det oss 150 år å nå 
svenskenes nivå når det gjelder kloakkrensing. Av 
de samlede investeringene har norsk industri be
nyttet 4 milliarder kroner eller 3 % på miljøsekto
ren, i løpet aven ti-års periode. Til sammenlik
ning har Japan brukt 10%. 

- Norske myndigheter har konsentrert seg om 
utslipp av fiber fra celluloseindustrien og støv fra 
smelteverkindustrien. Nå må vi proritere tiltak 
mot miljøgifter som akkumuleres i næringskje
den. 

Med dette slo Jan Oddvar From, medlem av 
NNV's gift og forurensningskomite an tonen på A4iUøkjrmiker .lom Silieho/m 

fr. \',) har !(Jff ul,r!.(IIf.!?spuI1kr iforbundets seminar om gift og forurensning. Re Paris-k onvensjonen I'ed ran · 
:l!er ingel1 m ' de \'er\'!e/oru ren·presentantene fra Miljøverndepartementet og 
semi'. Pål BIII!.l!e. leder i ØS! 

fOld Naturvern reffet hardeStatens Forurensningstilsyn kunne love en inten
<;kYls mOl /ag(orrnin,l!s/e(/ere sivering av innsatsen mot miljøforurensning. Men og poliTikere i lIedre Glomma. 

kan vi godta hastigheen i det offentlige arbeidet? 

- Vi må få nye utlippsnormer, også for Konsesjon sagt opp 
støy og luftutslipp. I dag tar miljøet Spesialrådgiver Bjørn Bergmann
imot forurensninger, inntil det kan på Paulsen i SFT slo fast at Borregaards 
vises lik, påpekte From. utslippstillatelse allerede er sagt opp. 

Statssekretær Frede Cappelen i Mil M. Peterson's konsesjon skal revurde
jøverndepartementet minnet om de res, mens både Union Brug og Kronos 
økonomiske realiteter: I løpet av Titan vil få sine konsesjoner behandlet 
Willoch-perioden ble bevilgningene til på nytt. Bergmann-Paulsen måtte kon
bekjemping av forurensning redusert statere at Naturvernforbundet har lig
med 30 prosent reelt. Dette rammet i get lavt i terrenget i forurensnings
særlig grad innsatsen på det kommu saker. Vestlandske Naturvernforening 
nale området, den ble faktisk satt ned og Østfold Naturvern var to unntak. 
med 60 prosent. En kraftig opptrap - Kontroll av miljøforholdene vil bli 
ping i bevilgningene kan vi ikke regne en topp-prioritert oppgave for SFT i ti
med, så lenge landet befinner seg i en den som kommer . I dette arbeidet kan 
vanskelig økonomisk situasjon. NNV's medlemmer gjøre en viktig inn

Jan Oddvar From la vekt på at for sats, konstaterte Bergmann-Paulsen. 
urenseren, og ikke den forurensede 
skulle betale. 

- I teorien er det riktig å innføre et Nei til Greenpeace 
prinsipp om at forurenseren skal be Bjørn Erikson fra LO minnet om at 
tale. Men satt ut i livet blir konsekven fagforeningene forsøkte å sette foru
sene for kommuneøkonomien og be rensningene inn i helhet. Kun gjennom 
driftenes overlevelsesevne for store, en langsiktig strategi kan bevegelsen nå 
påpekte Frede Cappelen. Miljøvernde sine mål for et bedre miljø. Han tok 
partementet vil nå prioritere en lokalt avstand fra Greenpeace's metoder i 
tilpasset forurensningspolitikk . I de miljøkampen, og understreket at LO 
mest belastede områdene skal det set ikke ønsket å samarbeide med Natur
tes inn tiltak som går ut over minste vernforbundet hvis dette støttet opp 
kravene, dette gjelder spesielt for under Greenpeace. 
Mjøsområdet, Indre Oslofjord og - Innsatsen for et bedre arbeidsmiljø 
Nedre Glomma. er gitt topp-prioritet innenfor LO. Det 

ytre miljø har etterhvert kommet ster
kere i fokus, påpekte Erikson som for
øvrig avviste tanken om en rapporte
ringsplikt for miljøkriminalitet. 

- Fagbevegelsen burde ha den beste 
mulighet til å kjempe fram miljøtiltak. 
Vi har våre representanter på bedrif
tene som også bor i de forurensnings
utsatte områdene, påpekte Erikson. 

Amund Maage fra Vestlandske Na
turvern var en av de som la vekt på 
samarbeidet med fagforeningene på 
lokalplanet. Tidligere i år stanset Nor
zink i Odda utslipp etter at fagforenin
genes medlemmer hadde tatt affære. 

«Truede arbeidsplasser» 
Østfold Naturverns leder Pål Bugge 
rettet imidlertid kraftig skyts mot fag
foreningslederne i nedre Glomma
regionen. 

- Lederne står ved bedriftsledelsens 
side i forurensnings-saker, og henger 
seg på uttalelsene om truede arbeids
plasser. De er utrolig lite opplyste, det 
viser seg jo at miljøverntiltak bare ved 
Kronos Titan vil gi 40-50 nye arbeids
plasser, bemerket Bugge som heller 
ikke sparte kommunepolitikerne i det 
sterkt forurensede Sarpsborg-Fredrik
stad-området: 

- De velger bevisst å bruke midler på 
andre områder. Idrettshaller skyter 
opp som paddehatter. Politikerne be
vilger store summer til status-admini
strasjonsbygg og byforskjønnings
tiltak. Den byfornyelse vi trenger mest 
er rensing av utslippene, sa Bugge og 
betegnet det som skremmende at be
folkningen har vent seg til forurensnin
gen. 
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Av Øivind lågbu 

- Nå må Norges Naturvernforbund 
engasjere seg sterkere i forurensnings
kampen. Oppmerksomheten har i alt
for lang tid vært vendt mot vassdrags
vern, understreket Bugge. Generalsek
retær Torbjørn Paule fulgte opp: - Vi 
kan ikke godta argumentet om at vi 
ikke har råd til å invistere i vårt livs
miljø . Det finnes vel ingen bedre inve
stering. Dette seminaret har vist hvor 
viktig det er for forbundet å trappe 
opp innsatsen mot gift og forurensning 
i årene som kommer. 

Hva skal vi tro? 
The global 2000 report to the Presi
dent, "Carter-rapporten 1979": 

Verden i år 2000 vil «ha mer treng
seh>, være mer forurenset og ha økt 
økologisk ustabilitet. 

Utviklingen etter dette vil være en 
tiltagende forverring. 

The resourceful Earth, "Reagan
rapporen 1985": 

Verden i år 2000 vil ha mindre 
trengsel, være mindre forurenset og 
ha økt økologisk stabilitet. 

Utviklingen etter dette blir en yt
terligere' '[ orbedring. 

Brundtland-kommisjonens rapport 
(1986): 

Miljøsituasjonen vil hovedsaklig 
forverres globalt og lokalt. Interna
sjonale krafttak er nødvendig for å 
oppnå fremtidig akseptabel livs
standard. 

KRONOS TITAN PÅ 

UTSLIPPS-TOPPEN 


Av Ø ivind l ågbu 

- Fredrikstad-bedriften Kro
nos Titan ligger klart på topp 
blant norske vannforuren
sere. Mest skadelidende for 
miljøet er det enorme utslip
pet av metaller som tilsvarer 
metallmengden som slippes 
ut fra en befolkning på 2 mil
lioner mennesker, fastslo mi
Ijøkjemiker Jø rn Siljeholm på 
Norges Naturvernforbunds 
gift- og forurensningsse minar 
på Larkollen. 

Tofte cellulose og Falconbridge føl
ger på de neste plassene på «ran
kinglisten», mens Borregaard og 
Saugbruksforeningen er satt opp 
som nummer 4 og 5. 

Siljeholm som arbeider som mil
jøtoksikolog ved oljeraffineriet på 
Slagentangen, har tatt utgangs
punkt i de store vann forurenserne 
her til lands; bedriftene i Statens 
Forurensningstilsyns klasse l. Ut
slippene er satt opp mot Paris
konvensjonens kriterier for for
urensning. 

Bedrifter som slipper ut miljøska
delige stoffer som brytes langsomt 
ned i naturen, vil score høyt. Høyt 
på listen kommer også bedrifter 
som slipper ut akkumulerbare stof
fer og akutt giftige kjemiske forbi
ndelser. Forurensning fra kloakk og 
plantenæringsstoffer rangeres la
vere ned, i henhold til Paris
konvensjonen. 

Kronos Titan slipper etter tabel
len ut 25.000 tonn jernsulfat. 4.000 
tonn magnesiumsulfat, 7.000 tonn 
slam og 2.000 tonn titanoksyd, i 
året. I tillegg kommer betydelige 
mengder av krom, mangan, fluorid, 
vanadium, nikkel, zink og kobolt. 
Etter Paris-konvensjonen blir ikke 
svovelsyren betegnet som så farlig 
på grunn av fortynningen i vann. 
Kronos Titan kan imidlertid slippe 
ut så mye som 40.000 tonn svovel
syre i året, noe som kan gi alvorlige 
konsekvenser lokalt 

Flytende grenser 
Jørn Siljeholm vedgår at rekkeføl
gen etter den klare eneren, er mer 
flytende. Tofte cellulose er satt høyt 
opp på grunn av det årlige utslippet 
på 1.300 tonn klor-organiske 
forbindelser. Falcinbridge i Kristi
ansand har et utslipp på 18 tonn 
nikkel, 7 tonn kobber og betydelige 
mengder tungmetaller og klor
organiske forbindelser. 

Nummer fire 
Borregaard følger hakk i hæl med 
sine 27.000 tonn organisk oppløst 
materiale og 2.000 tonn fiber. Alli
kevel er det de 200 tonnene med 
klor-organiske forbindelser, en al
vorlig gift for levende organismer, 
som Siljeholm legger mest vekt på. 
Saugbrugsforeningen med sine 100 
tonn klor-organiske forbindelser 
kommer på femte plass. De tre 
Østfold-bedriftene, Falconbridge 
og Tofte, plasserer seg foran Nor
zink i Odda, Bremanger smelteverk, 
Norsk Hydro i Porsgrunn og Tita
nia i Jøssingfjord. 

Urovekkende 
Unger Fabrikkers utslipp vil i følge 
Jørn Siljeholm plassere bedriften 
som rundt nr. 100 på listen. Men 
episoden med de nedgravde tønnene 
er allikevel urovekkende og viser 
hvordan industriavfall ikke skal be
handles. 

Miljøkjemikeren understreker at 
oversikten ikke er ment som en ran
gering etter kritikkløshet. Hensik
ten med listen er å vise den fysiske 
forurensnings faren. 

- Jeg er klar over at flere av be
driftene vil sette inn rensetiltak i 
årene som kommer. Nå er det viktig 
å dirigere innsatsen slik at vi får 
mest mulig rensing pr. investert 
krone. Med de store forurenserne i 
Glomma sier det seg selv at det 
monner lite i den store sammenhen
gen om bare de små bedriftene set
ter inn rensetiltak, bemerket Silje
holm på seminaret. 
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Steinbit og dykker i Hjørundfjorden, Sunnm øre. Foto: Knut Kvalvågnæs. 

FO RVALTNING OG 

MARINT NATU RVERN I KYSTSONEN 


Av Stig Skreslet 

Kystsonen har i økende grad blitt en arena for krys plan- og bygningsloven pålegger kystkommunene å 

sende interesser. Halvparten av jordens befolkning og forvalte egne sjøområder. 

de fleste nordmenn, bor i kystsonen. Her konkurrerer Noen oppfatter vel kystsoneforvaltning som bare et 

vi om areal og fordeler på en smal stripe land og bru nytt moteord. Det er fare for at de kan få rett, hvis for

ker nære sjøområder som matkilde og fortynningsme valtningen ikke blir 6liJrt kompetanse. Samlet kunn

dium for skadelig avfall og 61 overflatetransport eller in skap om både forhold på land, i vassdrag og i sjøen, 

stallasjoner på havbunnen. I Norge har satsingen på og viten om sammenhengene, er foreløpig mangel

akvakultur som ny næring, aktualisert behovet for vare på alle nivå i vårt samfunn, og kommunene er 

planlagt utvikling i kystsonen og "rt 61 at den nye ofte lavt prioritert av høyt kvalifiserte arbeid~kere. 


Økologiske forutsetninger 

Mange har trodd at planlegging av aktivite
ter i kystsonen kan utføres med planverk 
tilrettelagt for landjorden. Dette er feil. 
Planarbeide i sjøen er i liten grad rettet mot 
arealdisponering av statiske forhold og i 
større grad rettet mot volum i bevegelse, 
ikke bare vannvolum, men også volum av 
biomasse. 

Både på landjorden og i havet består et 
økosystem av mange samvirkende bestan
der av forskjellige arter. Systemets planter 
bruker solenergi' til å produsere biomasse 
som overføres til næringskjeder av plante
etende dyr, rovdyr og bakterier. Et veldefi
nert økosystem får ikke vesentlige tilskudd 
av biomasse fra andre økosystem. 

På landjorden er det ganske enkelt å de
fmere grensene til et økosystem, fordi plan

tene står på rot i jord og de fleste plante
etere er innsekter eller gnagere med liten ak
sjonsradius. Derfor kan til og med en isolert 
skogteig i store trekk bli beskrevet som et 
eget økosystem. I havet, derimot, flyter 
planteplankton og planteetende åte om
kring med strømmer fra et sted til et annet. 
Det fmnes også rovdyr blant dyreplankto
net og fisk foretar gjeme vandringer over 
store avstander. 
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Tid og avstand 
i marine økosystem 
St. Lawrencegulfen er et randhav som 
på mange måter ligner en fjord, med 
hovedtilførsel av ferskvann innerst, ved 
utløpet av St. Lawrence-elva. Gulfen er 
imidlertid så stor at selv fiskebestander 
som foretar lange vandringer, holdes 
innenfor dens geografiske grenser. Den 
tilfredsstiller dermed de fleste krav til 
definisjon av et økosystem. 

Om sommeren blir ferskvann fra St. 
Lawrenceelva blandet med store meng
der gjødningsrikt sjøvann fra dypet, i en 
sone på 300 km utenfor munningen. 
Etter hvert som brakkvannet driver ut
over i Gulfen, vokser det opp en bio
masse av planteplankton som overføres 
til neste ledd i næringskjeden. Fra elva, 
til området der dyreplanktonet utgjør 
størst biomasse, er avstanden 500-700 
km. Tiden fra ferskvannet forlater elva, 
til dyreplanktonet har utnyttet alt plan
teplankton, er opp til 80 døgn. I de ytre 
deler av Gulfen blir dyreplanktonet til
gjengelig for dyr på høyere ledd i næ-

A SILD 

B TORSK 
o 

o 

~ODDE es ~ \I 

BEITING 

ringskjedene. Neste vår vandrer fisk til 
dette området for å gyte. Fiskelarvene 
spiser avkommet til dyreplankton som 
har overvintret der og utnytter dermed 
et resultat av ferskvannsavløpet. 

Pelagiske næringskjeder i våre far
vann er minst like omfattende, både i tid 
og rom. Mange fiskebestander som 

111111 GYTING 

gyter langs Norges kyst, tilbringer resten 
av året i fjerne deler av Norskehavet og 
Barentshavet. Derfor må begge havom
råder oppfattes som deler av et stort ma
rint økosystem, Det Arktiske Middel
hav, der oså Polhavet hører med. Nor
ske fjorder og skjærgårdsfarvann er en 
del av dette økosystemet. 

Biologisk produktivitet 
Tang og tare er grunnlag for mange næ
ringskjeder, men synes totalt sett mindre 
viktig enn produksjonen av planteplankton 
som har tre sesonger for blomstring i våre 
kystfarvann. Den første skjer i april og er 
kortvarig. Noe av produksjonen blir spist 
av dyreplankton, men det meste synker og 
blir spist av bunndyr. 

Den andre blomstringen foregår i mai
juni, når blanding av gjørdning fra både 
vårflommen og dypvannet i fjordene, ska
per gode vekstforhold. I fjordene blomstrer 
planteplanktonet i blandingssonen mellom 
utstrømmende fjordvann og innstrømmen
de kystvann. Nærmere overflaten er ut
strømmen så sterk at planteplanktonet ikke 
rekker å formere seg før vannet er ute i 
øygarden (se figuren). 

Utenfor øygarden blandes vann fra 
mange fjorder og danner et kileformet kyst
vann. Innerst kan kilen være så dyp at al
gene virvles ned i mørket, slik at fotosynte
sen og formeringen stopper opp. Det er 
derfor i den grunne fronten, der vertikal
blandingen holdes innenfor den lysrike 
sonen, at primærproduksjonen er størst. I 
denne fronten mellom kystvann og atlan
tisk vann som er rikt på gjødning, dannes 
det store virvler, der vind og strøm gjeme 
står mot hverandre. Det gir kraftig blanding 
og gode vekstforhold for planteplanktonet. 

Dyreplankton som raudåte, et lite krepsdyr, 
får gode matforhold og formerer seg kraf
tig. Fisk som sild og laks, samt kval og sjø
fugl finner mat i fronten og bidrar til dan
nelsen av et innfløkt næringsnett. 

Naturforskjeller langs 
norske kyste n 
Kystvannet driver nordover langs nor
skekysten grunnet jordrotasjonen og 
danner en strøm som kalles den 
Norske kyststrøm. Skiftende topo
grafi, klima og hydrografi, fører til 

I fjordene blomstrer planteplanktonet i 
blandingssonen mellom utstrømmende 
fjordvann og innstrømmende kystvann . 

vesentlige økologiske forskjeller fra 
sør mot nord. Sterk utstrømning av 
ferskvann fra østersjøen, gjør at kyst
strømmen er ferskest i Skagerrak . Selv 
om det kommer stadig nytt ferskvann 
til langs norskekysen, blir kyststrøm
men saltere mot nord, fordi det er et 
netto tap av ferskvann til Norskehavet. 
Islegging som er et problem i Oslofjor
den, er derfor et lite problem på resten 
av kysten, selv i Finnmark. 

Vestkysten fra Stavanger til Stadt 
har de beste vekstforholdene for tare, 
slik at det meste av høstingen skjer der. 
Brislingen gyter i hovdsak på Skager
rakkysten og lodda på Finnmarkskys
ten, men de fleste fiskebestander av 
økonomisk betydning, som sild, sei, 
hyse, skrei, brosme og uer, har sine 
hovedgytefelt fra Stadt og nordover til 
Troms. Egg og larver driver nordover 
med kyststrømmen, og derfor vokser 
de fleste ungfiskebestander opp i far
vann fra Stadt og nordover, mye av 
den i nord-norske fjorder, men også i 
Barentshavet. Kysttorsken har tilhold 
langs hele kysten og gyter gjerne i indre 
fjordstrøk. Derfra driver egg og larver 
ut i øygarden og videre med kystvannet 
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til andre fjorder der yngel og ungfisk 
slår seg til ro under oppveksten. Ved 
kjønnsmodning vandrer torsken sør
over igjen og kompenserer dermed 
driften nordover . 

Både gyteinnsigene av fisk til kysten 
og ungfisk som vokser opp der, gir 
grunnlag for fiske. Kystfisket er derfor 
mest velutviklet fra Stadt og nordover, 
der ressursene er størst. Ettersom fisk 
og fiskeyngel er mat for sjøfugl, sel og 
kval, finner vi også de største ansam
lingene av slike dyr i farvann nord for 
Stadt. 

Grunnen til at de ressursene som er 
mest verneverdige i kraft av sin stør
relse, er forskjøvet mot nord, er trolig 
kyststrømmens forflytning av bio
masse nordover, samtidig som biomas
sen overføres til stadig høyere ledd i 
næringskjedene, der vi kan høste av 
dem. 

Fiske og stell av ville 
bestander 
Fiskerinæringen rår over en teknologi 
som tillater fiske på alle hav og under 
alle forhold. Det fiskes hardest på de 
artene som er best betalt på markedet 
eller som kan fiskes i store kvanta. Det 
selektive beskatningspresset fører til at 
verdifulle bestander kan bli nedfisket, 
mens andre arter som ikke beskattes, 
kan øke i mengde fordi de får større 
tilgang på mat. 

Nedfiskingen av sildestammen i 
1960-årene førte til at kolmule, en liten 
torskefisk som var temmelig verdiløs, 
økte i antall. Etter hvert har utviklin
gen av fangst og foredling av kolmule, 
økt dens markedsverdi betydelig. Det 
skal derfor bli spennende å se hvordan 
kolmulefisket utvikler seg, nå som sil
destammen har tatt seg opp og kon
kurrerer med kolmule om føden. 

Overfiske kan altså medføre betyde
lige strukturendringer i et økoystem, 
men synes ikke å føre til en vesentlig 
mindre totalmengde av fisk i systemet. 
Konkurranseforholdet mellom fiske
arter kan også forrykkes ved å sette ut 
yngel som forsterker bestander, men 
det er naturgitte grenser for hvor mye 
som kan settes ut og det er fullt mulig å 
overbelaste økosystemet. Forsøksut
setting av torskeyngel er gjort og vil bli 
nyttige erfaringer om mulighetene for 
kulturbetinget fiske på denne arten. 

Kulturbetinget fiske på laksefisk er 
en type akvakultur som har lange tra
disjoner i Norge, i kultiveringen av 

våre lakseførende vassdarag. Utsetting 
av yngel og smolt øker utvandringen 
av laks til havet, der den kan beite på 
dyreplankton og marin fi sk, før den 
vandrer tilbake til elvene for å gyte. 
Dersom denne virksomheten blir stor, 
kan det gå ut over produksjonen av an
nen fisk i havet, på grunn av forskjø
vet. konkurranse. Det kan da være ak
tuelt å utrede hvilke rettigheter vår tra
disjonelle fiskerinæring har til å ut
nytte havets produksjonspotensiale, i 
forhold til sportsfiskere som utnytter 
marin biomasse ved fiske i elevene. 

Ensidig utsetting av laksesmolt i el
vene reiser også andre spørsmål. I 
mange elver der produksjonen av lak
sesmolt er ødelagt aven parasittisk ik
te, har sjøørretproduksjonen tatt seg 
kraftig opp. Har den store satsingen på 
utsetting av lakseyngel i etterkrigstiden 
fortrengt våre sjøørretbestander? 

Marint oppdrett 
Våre fjorder og øygardsfarvann egner 
seg ypperlig til mange akvakulturfor
mål. Spesielt nord for Stadt er det fine 
forhold for lakseoppdrett i åpent far
vann, fordi sjøvannets temperatur ved 
overflaten sjelden blir lavere enn 2-3 
grader og høyere enn 13-14 grader. 
Lenger sør på kysten er vintertempera
turene gjerne lavere og sommertempe
raturene høyere enn det laksen setter 
pris på. Forskjellene skyldes et overfla
telag som inneholder mye ferskvann 
både vinter og sommer, grunnet kon
sentrert avr~nning både fra østersjøen 
og Østlandsområdet og dessuten stort 
avløp om høsten i Vestlandsregionen. 

Norske farvann har spesielt gode 
forhold for skjelloppdrett. Rett nok 
hindrer lave temperaturer varmekjære 
arter i å yte. Av den grunn legges gyte

anlegg for østers i varme poller, mens 
yngelen blir satt ut i vanlige fjorder og 
sund, der tilgangen på mat er mest av
gjørende for veksten. En betydelig 
skjellnæring kan bygges opp, dersom 
det blir utviklet teknikker som pumper 
opp gjødningsrikt dypvann til skjellan
legg. Det vil øke produksjonen av 
planteplankton som skjellene spiser. 

Avføring fra skjell som faller av an
leggene, danner tykke lag på bunnen 
og vil råtne, dersom biomassen ikke 
spises av andre dyr . Det samme proble
met opptrer i fiskeoppdrettsanlegg 
som følge av spillf6r og avføring, men 
det avtar med økende tilstrømning av 
oksygenrikt vann som gjør at villfisk 
og andre dyr kan nytte avfallet. 

De oppdrettslokalitetene som brukes 
i dag, velges fordi oppdretteren vil ha 
anlegget i nærheten av kai, fiskemot
tak, fryselager og ikke minst, sin egen 
bolig, slik at det er lett å holde oppsyn 
med anlegget. Dessuten er fagens an
leggstyper lite sjødyktige, slik at de må 
ankres opp i gode havner. Der er de be
skyttet mot dårlig vær, men utsatt for 
dårlig oksygentilgang. 

Økende bruk av sjøområder til opp
drettsformål, fører til konflikter med 
annen virksomhet og har aktualisert 
behovet for kystsoneplanlegging. Flyt
ting av oppdrettsanlegg bort fra 
bosettings- og havneområder kan lette 
mange konflikter, men kan komme i 
konflikt med andre interesser, dersom 
de legges til tradisjonelle låssettings
plasser , uthavner og skjærgårdsidyller. 
For oppdrettsnæringens egen del er det 
imidlertid ønskelig å legge anleggene i 
mer åpne farvann, der tilgangen på 
godt vann er bedre og der avfallet blir 
spredt og omsatt mer effektivt. En 
framtidig akvakulturnæring basert på 
større og mer sjødyktige konstruksjo
ner, vil trolig passe godt inn i planverk 

8 



Sjøroser, Bolocera tuedia. Foto: Knut 
Kvalvågnæs 

for flerbruk av sjøområder i kystso
nen, selv om de blir mer areal kre
vende. 

Konkurrerende bruk av sjøen 
Vanlig ferdsel, fritidsaktiviteter og na
turverntiltak kan konkurrere med pri
mærnæringenes interesser, men er for
holdsvis uskyldige i forhold til foru
rensing og andre inngrep som dreper 
organismer eller forandrer deres fysi
kalske miljø på uheldig vis. 

Utslipp av forurensende stoff til sjø
en er et verneproblem som opptar folk, 
fordi noen effekter er lette å se. Når 
kopperioner ødelegger slikkjertlene i 
huden på torsk i fjorden ved Mo i 
Rana, slik at bakterier eter opp alle 
finnene eller gir fisken stygge sår, kan 
hvem som helst se at noe er galt og 
kreve at noe blir gjort. Slik er det ikke 
alltid. Det er vanskeligere å se at fau
naen av små dyr i sedimenter på dypt 
vann, blir mer arts fattig som følge av 
kopperionene. Enda vanskeligere er 
det å observere effekter av hydrokar
boner som tømmes med produksjons
vann fra oljebrønner ute på ville havet 
og blandes med plankton som reker 
forbi riggene. 

Selv om vi i dag står overfor meto
diske problem som gjør det vanskelig å 
måle effekten av menneskers virke i 
marine system, kan vi anta at mye av 
de skader vi finner, er punktbelastnin
ger med liten spredningseffekt. I slike 
forhold står vi overfor effekter på en
keltorganismer eller lokale organisme
samfunn som oftest er deler av et stør
re hele. Det er beklagelig at torsk som 
har tilhold i indre Rana ser uspiselig ut 
og dør i ung alder, men forekomstene 
er del aven større kystbestand som 
neppe blir nevneverdig desimert av for
urensning fra Mo. Mange andre lokale 
følger av industriutslipp og kloakk fra 
tettsteder, er hver for seg ganske uskyl
dige og berører lokalbefolkningens 

livskvaliteter mer enn de berører «livet 
i havet». 

Lokal forurensning bør bekjempes, 
men det er først når effektene gir seg 
utslag på bestandsnivå eller på økosy
stemnivå, at det er virkelig grunn til 
bekymring, ikke bare av hensyn til or
ganismene og naturen, men også fordi 
det kan true økonomiske foretak og 
folks levekår i kyststrøk. Reproduktivt 
selvstendige bestanddeler kan bli ve
sentlig desimert, eventuelt truet med 
utryddelse dersom en kyststrekning 
blir gjennomgående industrialisert el
ler påvirket av massive belastninger på 
annen måte, f. eks. ved store oljeut
slipp eller regulering av mange vass
drag langs en kyst. 

Vassd ragsregu le ring 
Vassdragsreguleringer har redusert ut
viklingensmulighetene for akvakultur i 
mange fjorder. Avløp fra kraftverk 
som slipper ferskvann direkte i sjøen, 
er overmettet med nitrogen og gir opp
hav til en gassblæresyke som dreper 
laks i oppdrettsanlegg. Det unormale 
vinteravløpet fra kraftverkene medfø
rer nedkjøling av overflatelaget i fjor
dene, ofte så kraftig at oppdrettslaks 
ikke kan leve i det. Det kan også føre 
til islegging som fullstendig utelukker 
lakseoppdrett, slik det drives i dag. 

Fra Canada foreligger det informa
sjon om at hydrografiske endringer 
skapt av vassdragsregulering, favorise
rer framvekst av giftige planteplank
tonarter som gir opphav til blåskjell
forgiftning og fiskedød. Oppblom
string av slike alger er et velkjent pro
blem på Skagerrakkysten. Det går ikke 
an å se bort fra at kraftproduksjonen 
på Østlandet kan ha medvirket til 
dette . 

Vassdragsregulering for produksjon 
av elektrisk kraft i Norge, har i dag et 
omfang som hindrer store mengder 
ferskvann fra å renne ut i havet om vå
ren. På kysten mellom Halden og Lin
desnes har reguleringene redusert 
flomavrenningen til halvparten av det 
normale. Vintervannføringen har økt 
til det tredobbelte. Reguleringene har 
opplagt medført endringer i økolo
giske forhold i sjøen langs Skagerrak
kysten, men vi har ikke data som kan 
dokumentere det. 

Utenfor Sognefjorden har tempera
tur og saltholdighet endret seg målbart 
siden 1960. Endringene tilskrives vass
dragsregulering. Undersøkelser i Skjo
men, en fjord ved Narvik, har doku
mentert endringer i lokale forekomster 
av dyreplankton. 

Ingen undersøk~lser har vært lagt 
opp for å finne ut hvordan mange re
guleringer langs kysten samlet kan vir
ke inn på økologiske forhold av betyd
ning for havbruksnæringene. Ut fra 
modellbetraktninger er det imidlertid 
grunn til å anta at vassdragsregulerin
gene minsker våre kystfarvanns biolo
giske produktivitet, både ved å reduse
re flomavrenningen og øke vinteravlø
pet. I Nordland vil tapping av flerårs
magasin i Kobbelv- og Sal fjell
Svartisverkene kunne vaske overvint
rende raudåte ut av Vestfjorden, til 
skade for skreiens forplantning i Lofo
ten. 

I sjøen bestemmes plantenes foto
synteseaktivitet av tilgangen på lys og 
gjødning. Ferskvannsavløp lagdeler 
sjøen, slik at planteplankton holdes 
nær overflaten, der lyset er godt nok 
om sommeren. Gjødning blir tilført 
med elvevann og fra sjøvann i områder 
der blandingsenergi blir tilført av vind, 
tidevann elIer fallenergien i elvevann. 
Mengden av ferskvann er også avgjør
ende for om energien fra vind og tide
vann blir brukt til vertikal omrøring el
ler horisontal trasport av vann. Fersk
vannets mange rolIer i forhold til pro
duksjon av planteplankton, gjør at 
vannkraftutbygging framstår som en 
betydelig usikkerhetsfaktor. Det er be
klagelig at en rekke store reguleringer 
er i ferd med å bli iverksatt, uten hen
syn til verneformål og næringsinteres
ser i sjøen. 

Olevirksomhet 
Oljevirksomheten på kontinentalsok
kelen har vært fulgt med argusøyne 
fordi avfall dreper sjøfugl og har hin
dret fiske. Opinionspress har fått myn
digheter og operatører til å akseptere et 
høyt sikkerhetsnivå. Vi har alIe lært å 
leve med oljen og de problem og ulyk
ker som har oppstått og føler oss for
holdsvis beroliget, selv om siste linjes 
forsvar av oljelenser og skimmere er 
ganske ilIusorisk. Enkelte i fiskerimi
ljøet har også klart å kombinere fiske 
med fartøytjenester overfor oljevirk
somheten og er godt fornøyd. Det er 
imidlertid grunn til å arbeide for økt 
sikkerhet. Det er fortsatt mange for
hold som vi vet for lite om. 

Nord for Stadt har oljevirksomheten 
etablert seg på Haltenbanken og lig
nende, grunne fiskebanker . Bankene 
er gode fiskefelt, trolig fordi de får 
kyststrømmen til å danne store bak-
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evjer som roterer med urviseren. En 
slik virvel vil konsentrere plankton 
innover mot sentrum, der nedsynking 
av vann trolig gjør at plankton blir mat 
for bunndyr. Både plankton og bunn
dyr er årsak til at fisk oppsøker banke
ne i sine beiteperioder. 

Alle viktige fiskearter i våre farvann 
går etter planktoniske larver som kan 
fanges opp i bakevjene, sammen med 
olje. Dersom et uhell skulle skje i vår
månedene, kan det meste aven ny 
årsklasse i et par bestander stryke med. 
Oljevirksomheten er derfor et pro
blem, sett fra et fiskerisynspunkt, men 
det eneste gode forsvar synes å være 
det forebyggende sikkerhetsarbeid i 
oljenæringen selv. 

Tre nivå for vern 
På grunn av at økologiske forhold i 
havet er svært sammensatt og virker 
over store avstander, er effektivt vern 
vanskelig. For hvert verneformål må 
en derfor vurdere om objektet er på or
ganismenivå, bestandsnivå, eller øko
systemnivå, før tiltak velges. 

På organismenivå kan arter som er 
sjeldne eller danner forekomster i om
råder der de har stor opplevelsesverdi, 
fredes mot samlere, grabbing eller an
nen direkte påvirkning, ved å opprette 
reservat. Slike reservat er imidlertid 
avhengig av jevn matimport og perio
disk import av rekrutter fra andre om
råder som også må sikres et vern, der
som punktvernet skal ha noen hensikt. 

Reservat kan fungere godt på be
standsnivå, når vesentlige deler aven 
bestand samles innenfor et lite, geogra
fisk område, slik enkelte selarter og 
sjøfugl gjør i forplantningssesongen. 
Mange fiskebestander samles også un
der forplantningen, men områdene er 
ofte for store til at reservat er en prak
tisk løsning. I slike tilfelle er alternati
vet å hindre spesielt skadelige aktivite
ter i området, f. eks. overfiske. 

Fiskeriforvaltningen regulerer bio
masseuttaket fra bestanddeler som ut
nyttes kommersielt, mest av økono
miske grunner . Slike bestander har 
imidlertid ofte økologiske nøkkelroller 
som kan bringe inn vernekriterier på 
økosystemnivå. F. eks. er bestandene 
av sild og lodde næring for mange ar
ter av fisk, pattedyr og sjøfugl og bør 
gis vern som tilgodeser både fiskeriene 
og andre deler av økosystemet. På den 
annen side, har miljøvernaskjoner ført 
til irrasjonelt vern av noen bestander, 
uten hensyn til verken næringsinteres
ser eller økosystem. Enkelte av disse, f. 

eks. grønlandsselen, kan beskatte eller 
konkurrere ut andre bestander, med 
følger for økosystemets kvalitet. 

Som følge av vår evne til teknisk ut
nytting av energi, er vi mennesker blitt 
den betydeligste art i alle marine øko
system, både som predator på mange 
nivå i næringskjedene, og fordi vi ofte 
skader systemene i vanvare. Når vi 
mennesker gjør endringer på høye nivå 
i et næringsnett, vil økosystemets kon
trollmekanismer legge om funksjo
nene, slik at energiomsetningen tar an
dre veier gjennom næringsnettet, til 
andre bestander, uten nevneverdig en
dring av systemets totale biomasse . 
Dersom vi reduserer produksjonen på 
lave nivå, f. eks. ved høy utnyttelse av 
ferskvannsressurser til kraftproduk
sjon, blir økosystemet fattigere. 

Forvaltning av kysten 
Produksjonen av viltlevende marine 
ressurser kan neppe styres i retninger 
som vi mennesker ønsker. Marine øko
system er store og uhåndterlige og føl
ger sine egne spilleregler. Mulighetene 
for langsiktig nytte av havet, ligger i å 
kjenne og følge disse reglene. V år for
valtning må erkjenne dette, at det ikke 
er naturen, men menneskers handlin
ger som kan underlegges kontroll. 

Første trinn i forvalning aven kyst
sone, er å identifisere ressurser, forde
ler og samfunnsaktører, både på land 
og i sjøen. Analysen gir grunnlag for 
neste trinn, utarbeiding av delplaner 
for hvert enkelt tiltak som ønskes ut
viklet, f. eks . vernetiltak. På tredje 
trinn samordnes delplanene i en kyst
soneplan som klarlegger konflikter 
mellom aktørene, sette rammer og 
trekker opp løsninger for sambruk. På 
fjerde trinn administreres aktørenes 
virksomhet, innenfor rammen av kyst
soneplanen. Ut fra vissheten om at vir
keligheten forandres over tid, må imid
lertid administratorene sørge for at la
vere nivå stadig innarbeider ny viten til 
oppdatering av planen. 

Til utarbeiding av delplaner vil det 
fortsatt være behov for spesialister på 
ulike felt. På de øvrige nivå i stigen et
terspørres evnen til tverrfaglig vurde
ring aven mangfoldig virkelighet. Det 
fordrer utdanning i økologi, i bredeste 
forstand, men dessverre har ordet 
kommet i vanry, kanskje fordi folk 
flest forbinder -det med naturvernak
sjoner som de ikke ser nytten av. I for
hold til utviklingen aven adekvat kyst
soneforvaltning, er gjenvinningen av 
fagets tapte skanser påkrevet. 

Stabiliser 
energiforbruket 

På 70-talet hadde dei fleste 
politiske partia som målset
jing å stabilisere energiforbru
ket i løpet av 90-åra. Natur
vernforbundet var ein pådri
var i dette arbeidet. 10 år sei
nare nærmar 90-åra seg med 
raske steg, og «stabilisering av 
energiforbruket» har vist seg å 
vera ei politisk frase som er 
gløymt. Naturvernforbundet 
må nå få dette viktige spørs
målet inn i debatten att. 

Tsjernobyl-katastrofa ga atom
kraft dødsstøyten her i landet. 
Nokre få har tatt til orde for fort
gang i vasskraftutbygginga, men 
mange har vakna opp av dvalen og 
innser at energiproduksjon og 
-forbruk har store konsekvensar. 
Naturvernforbundet må nytte høvet 
til å arbeide for stabilisering av 
energiforbuket - overfor folk flest 
og spesielt for å få dette med i 
arbeidsprogramma til dei politiske 
partia. 

Gasskrafta har naturvernarane 
sugd til sitt bryst - dette vil lette 
presset på vassdraga. Men naturver
net må ikkje berre vera på utkik 
etter alternativ i energiforsyninga, 
like vikig er det å peike på at det sta
dig aukande energiforbruket er vårt 
store problem på sikt. Energifor
bruk utviklar varme og lager for
urensing, og etter kvart øydelegg 
dette naturgrunnlaget vi lever av. 

Jon Sylte 
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som opnar for å realisere det gode liv 
og til å fatte at industrivekstsamfunnet 

Nytt verdsbild 
for framtida 
Av Erik Solheim 

Gjennomslaget kom på 1600
talet. Eit nytt verdsbilde stod 
fram, levert av den moderne vit
skapen frå Kopernikus til New
ton. Jorda var ikkje lenger Mo
der Jord - ein levande organ
isme og den nærande mor. I det 
nye bildet var det heile berre ei 
samling med daude atom når alt 
kom til alt. 

Uforanderlege, faste atom som var 
byggjesteinane i all materie. Både men
nesket og det som elles finst var etter 
den nye lære bygd opp som en maskin 
og verka som ein maskin, der visse 
lover regulerte det heile. 

Kontrollert natur 
For vitskapen gjaldt det å finne desse 
lovene. Den franske filosofen Rene 
Descartes hevda med profetisk tyngde 
at sikker kunnskap om alle ting var 
innan rekkevidde, og den litt eldre 
Francis Bacon (begge levde rundt 
1600) hadde eit klart mål for det heile . 
Det herredømmet over naturen som 
Bacon meinte mennesket hadde tapt 
under syndefallet var det fullt mogeleg 
å vinne tilbake. Denne mannen - som 
mange reknar for far til den nye vitska
pen - var komen for å gjere naturen til 
slave for mennesket. Han sa det sjølv, 
og han hadde ein klar visjon: Den full
stendig kontrollerte naturen og det 
fullstendig kontrollerte samfunnet der 
det berre var vitskapsmenn som av
gjorde, for ingen annan hadde kunn
skap nok . 

Gjenoppdagelsen av mennesket 
I boka Gjenoppdagelsen av mennesket 
- det nye paradigmet skildrer Bjørn 
Vassnes konsekvensane av dette natur
og vitskapssynet som nå har dominert 
den vestlege (og dominerande) verda i 
fire hundre år. Mennesket som skulle 
bli herre over naturen vann aldri sitt 
imperium. Det sitt i staden att med den 

brende jord etter eit massivt felttog for 
å sikre kontrollen over alt. 

Men tittelen på boka viser til at end- . . 
ring er på gang, i alle fall innan vit
skapen. Då Niels Bohr og nokre andre 
fysikarar i førstninga av 1920-åra la 
fram sin teori om kvantemekanikken, 
var det starten på ein vitskapleg revo
lusjon som har lagt grunnlaget for eit 
heilt nytt verdsbilde. Eit nytt syn på 
naturen og ei ny oppfatning av men
nesket. Eit verdsbilde som Vassnes 
meiner opnar for å finne løysingar på 
vår tids enorme problem i forhold til 
naturen og til andre menneske. 

Maskintankegangen 
I det praktiske liv dominerer likevel det 
klassiske synet, maskintankegangen 
som stengjer for meiningsfulle reson
nement og standpunkt fordi den ser 
delar i staden for heilskap, parti klar i 
staden for prosessar, herredømme i 
staden for sams pel. Når den grunnleg
gjande oppfatninga er feil, er det kan
skje ikkje så rart at logikken kjem til 
kort. 

Vassnes legg i boka vekt på det nye 
verdsbildet som gjenoppdaging av na
turen og mennesket. Det er eit bilde 

berre fører lenger og lenger bort frå et 
slikt mål. Men det dreiar seg samstim
des om ein vitskapleg revolusjon som 
har skapt grunnlaget for både Hiro
shima og Tsjernobyl, for datateknik
ken, romfarten og slike klare blind
spor. Ein paradoksal situasjon, men 
forståeleg i lys av at det er stadig for
tida som regjerer. Naturen har stadig 
ingen status, anna enn som råstoffkjel
de og søppelplass, som arena for kapi
talistisk utnytting i aust og vest. 

Eit tidsbilde 
Gjenoppdagelsen av mennesket er eit 
tidsbilde av overgangen mellom den 
klassiske og den nye oppfatninga av 
dei grunnleggjande ting. Det er ei 
mangefagleg bok, velskriven, poeng
tert og opplysande. Det er inga dagbok 
frå dommedag, men eit optimistisk 
skrift framfor det forfattaren kallar 
ein av dei mest opne og spanande epo
kane i soga åt manneætta. 

For alternativsøkjande er Gjenopp
dagelsen av mennesket ei kjelde til tan
kar og opplysninar som enno ikkje er 
med i norsk debatt. 

Bjørn Vassnes: 

Gjenoppdagelsen av mennesket - det 

nye paradigmet. 

Gyldendahl Norsk Forlag 1985. 201 s. 
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Ansikt til ansikt 

med naturen (Ill) 


Naturens 

rytmer 


Har du stått ved et fallent kjempetre 
og latt tankene vandre, - tilbake i tiden 
og fremover? Kanskje modnet en liten 
furukongle her på denne åsryggen for 
seks hundre år siden. Flaggspett og 
korsnebber plukket mange av de andre 
konglene og svelget i seg frøene. Men 
da vårsolen varmet, åpnet denne kon
glen langsomt sine stive skjell og slapp 
ut til vinden sine dyrebare frø. I svir
rende rotasjonsflukt skjenet hver av 
dem mot bakken . Noen ble dratt vekk 
av smeltevann og småbekker, noen 
havnet på sterilt svaberg, noen ble spist 
av søkende skogmus, men ett av dem 
spirte. En gang stod det en ørliten 
furuplante her, med noen få, spede nå
ler, nesten bortgjemt mellom mose
plantene. I en jevn rytme, ettersom 
somrene fulgte på hverandre, steg 
planten opp over lyng og småkratt, og 
tok form av et lite tre. Småfugl bygget 
reir blant kvistene, og mår og ekorn 
klorte seg oppetter stammen. Genera
sjoner av mennesker passerte under på 
vandinger etter bær, vilt og husdyr. 
Langsomt, langsomt , steg kronen opp 
på høyde med andre furuer. Til slutt 
stod treet hevet over de andre, som et 
landemerke i terrenget. Veksten ble et
ter hvert nesten umerkelig. Langlivete 
kongeørner slo sine krumme klør 
rundt de vannrette greinene øverst i 
kronen. Herfra hadde de oversikt over 
lendet. 

Men så kommer den stormen som 
blir treets skjebne. Svekket av sopp og 
stokkmaur, og med et knakende, spjæ
ren de skrik bikker treet overende. 

Livets sirkel 
Jeg sitter på den voldsomme stammen, 
som hviler på brukket greinverk og 
strekker seg langsomt bortover i lyn

get. Tjukke, krokete røtter spriker mot 
himmelen, tørre og døde. Det er slutt. 
Men samtidig virker det så naturlig. I 
vanlig drevet skog får vi aldri se eld
gamle trær som dør en naturlig død. 
Men her ser vi .livets sirkel slik den all
tid har vært i skogene før mennesket 
begynte å høste stammene. Nå er det 
skapt en lysning på stedet, slik at nye 

Krl!skkjuke. 

småfuruer kan leve opp og fylle plas
sen. Den digre stammen, bark og 
greinverk vilovergros av mose og lav, 
og hattsopper og kjuker vil sende lan
ge, tærende tråder inn i hardveden. 
Verdifulle næringsstoffer vil vaskes 
ned i jorda og fanges opp av nye, fri
ske røtter. Det treet som igjen vil stå 
her og ruve om flere hundre år vil inne-

Av Sigmund Hågvar Foto: Svein Grønvold 
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holde mange av de samme atomene 
som dannet den første kjempen. Natu
ren har trukket pusten en gang. 

Vi er så vant til å regne tid etter leng
den på vårt eget liv. Men det er mange 
rytmer i naturen. En rytme og en livs
lengde kan være like god som en an
nen. Bare nye frø dannes, bare nye egg 
klekkes, bare nye unger fødes i tide, så 
bæres livet videre. 

Døgnet 
Hele naturen følger døgnets rytme. 
Natten er halvparten av menneskets 
liv, av revens og av flaggermusens. Å 
være ute en hel natt er en ny og merke
lig opplevelse for oss mennesker. Vel 
kan vi forestille oss reven i tussmørket 
og flaggermusens akrobatikk i somme
natten. Men å se reven snuse omrking i 
halvlyset, og å skimte den svirrende 
flukten til flaggermusen mot stjerne
vrimmelen og en smal måne; - det må 
oppleves der og da hvis vi skal gjøre 
det til en del av oss selv. 

Det er noe helt egenartet med de 
stille, lange timene etter midnatt. Far
gene finnes ikke, bare svake silhuetter i 
mørke toner. Ganske langsomt kom
mer detaljene, og så de første, duse an
tydninger av farger. I den kjølige, 
fremmede luften kan vi rusle forsiktig 
omkring og se hvordan torv mosene får 
sine toner i rødbrunt, gult og grønt. Så 

lyder plutselig en svak skratring fra en 
våken trost. Straks høres flere, fra 
ulike kanter. Det er som et signal i sko
gen. Rødstruper kommer til med sild
rende serier av blanke toner. Og brått 
står kanten av solkulen over horison
ten og utløser en myldrende, høytlydt 
og intens fulglesang, som virker over
veldende. Det er noe tidløst og uvirke
lig over situasjonen. Steinaldermannen 
har også opplevet dette, de aller første 
menneskelige vesener likeså. Og enda 
før noe menneske vandret omkring be
gynte dagen på jorden ved at fuglene 
hilste sol kulen velkommen. Nok en 
gang, som milliarder av ganger før, 
har jordkloden dreiet om sin egen 
akse. 

Selv kjenner vi at det bruser i oss. At 
menneskene før tilbad solguden, - vi 
forstår det. Vår frosne kropp suger til 
seg av solvarmen. Vi nyter fargene, 
lyset, og fuglenes høylydte livsglede. 
En ny dag er foran oss; det er som et 
under. Etter først å ha kjent natten 
med alle sanser og så oppleve en intens 
morgen - det gir en glede og takknem
lighet som fester seg i vårt indre. 

Arstidene 
Naturens langsomme rytme, årstidene, 
er den rytmen vi kan dvele ved og 
holde fast ved måneder om gangen. 
Mange elementer i vår naturopplevelse 

knytter seg til årstidenes vekslinger og 
hver tids egenart. Det er spennende å 
se fjellet eller skogen i ulike faser og 
tilstander. Snaufjellets koller kan lyse 
intenst rød av rypebærplantenes høst
blader. Så legger snøen seg lagvis til. 
Den formes av vinden til merkelige 
mønstre og legger seg noen steder opp i 
digre skavler. Avsmeltingen om våren 
kan være brå og voldsom, med tord
nende vannløp. Så blomstrer fjellet i 
intense, klare farger. Vakre perlemor
sommerfugler og bloddråpesvermere 
flagrer elegante omkring på solvarme 
dager. Egg legges, larver klekkes og 
vokser. Når rypebærbladene sprer sin 
skarpe farge over kollene på ny, er na
turen igjen klar til å ta imot snøen. For 
mange dyr og planter er det fint om 
den kommer tidlig. Snødekket skjer
mer mot vinterluftens iskulde og hol
der lenger på jordvarmen som er sam
let opp. Lemenen tusler stille omkring i 
mørket under snøen, finner planter 
den tygger i seg og kan enda gjøre i 
stand varme bol der små unger kom
mer til verden. 

Menneskets hverdag er ofte ganske 
likeartet året rundt. Vi går til våre faste 
plikter og holder til i våre årstidsløse 
boliger. Gir vi oss tid til å følge med i 
årstidenes vekslinger, og forventnings
fullt søker ut for å lære og forstå, da 
føler vi også mere intenst at vi lever. 
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Med blikket mot år 2000 (Ill): 

NY GIV FOR NNV 


«En felles fare forener oss». 

Mangelen på samarbeide på miljøvernets område ble beskrevet slik i konferanseavisen til 

FNs miljøvernkonferanse, 10.6.1972. Er det særlig bedre i dag? 


Av Magnar Norderhaug 

NNV er en organisasjon med rett syn på viktige 
saker, men uten tilstrekkelig tyngde til å få gjen
nomslag i miljøpolitisk sammenheng. Dette er et 
hovedproblem. Siden midten av 1970-årene har 
NNV utviklet seg til en stadig mer maktesløs orga-

Det er i høy grad allmennheten som be
stemmer hvor langt politikere og myn
digheter kan gå. Miljøvernorganisasjo
nenes svake stilling i Norge begrenser 
m.a.o. også miljøvernmyndighetenes 
muligheter til å få gjennomslag i saker 
som krever politiske avveininger mel
lom motstridende samfunnsinteresser. 

Hovedmålsettingen 
Mangelen på politisk interesse og enga
sjement for natur- og miljøvern i Stor
ting, fylkesting og kommunestyrer 
gjenspeiler dette. 

Ut av dette kan vi trekke en viktig, 
omenn lite original konklusjon: 

Skal natur- og miljøvernet få større 
innflytelse i Norge, må oppslutningen 
om organisasjonene bli langt større. I 
tiden framover må dette sees som selve 
hovedmålsettingen: NNV bør skaffe 
seg 50 000 medlemmer innen 1990. 
- Koste hva det koste vil. 

Er det mulig? 
Målsettingen er mulig. Det er tøv å 
hevde at en seriøs, landsomfattende 
organisasjon med så viktige arbeids
oppgaver ikke kan skaffe seg 6000 nye 
medlemmer pr år i løpet aven 4-års
periode. 

For dette trenger imidlertid NNV en 
fornyet innsats og et nytt, framtidsret
tet program. 

Utgangspunktet bør være: 
- NNV arbeider med noen av de vik

tigste samfunnsoppgavene i vår tid. 
- For å få større gjennomslag for sitt 

syn, må NNV's stilling i Norge styr
kes. 

- En slik forbedring kan bare skje 
gjennom større allmenn oppslut
ning. 

- Større oppslutning er ikke mulig 
uten en bredere interesse for NNV 
og naturvernet i distriktene. 
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nisasjon. Mange lytter fortsatt til NNV, men inn
flytelsen på viktige politiske vedtak er liten. Også 
for miljøvernmyndighetene er NNV's svake stil
ling uheldig. Forbundet må' bli en mer aktiv og 
kritisk pådriver og ikke ende opp (kanskje ufrivil
lig) som et haleheng. 

- Større naturverninteresse må derfor 
skapes gjennom tiltak som engasje
rer enkeltmennesker. 

- Enkeltmennesker er mest opptatt av 
nære ting og saker som angår dem 
selv. 

Langs disse linjene bør NNV nå 
drøfte sin framtidige rolle og innsats . 

Nye arbeidslinjer 
Ut fra en slik drøftelse bør NNV nå 
raskt utforme et nytt handlingspro
gram med bred appell og blikket rettet 
mot år 2000. 

A COMMON PERiL 
UNiTES LJs······ 

Noen momenter skal i denne forbin
delsen kastes fram for den videre dis
kusjonen: 
- Folkeopplysning, informasjon og 

interesseskapende tiltak må bli 
NNV's hovedoppgave. 
Arbeidsdelingen mellom NNV og 
miljøvernmyndighetene bør gjen
nomgås (gjerne av Statens Natur
vernråd). Det bør klarlegges om en
deloppgaver og ressurser kan over
føres fra Miljøverndepartementets 
ansvarsområde til NNV. (Dette er et 
tiltak for demokratisering som ikke 
må forveksles med privatisering). 



- Som ledd i ovennevnte bør ansvaret 
for den del av den generelle miljø
verninformasjonen som nå drives 
av miljøvernmyndighetene kunne 
overføres til NNV. På denne måten 
kan vi også bidra til en mer uavhen
gig og kritisk miljøverninforma
sjon, samtidig som NNV's kapasitet 
styrkes og MD kan avlastes. Detteer 
også et spørsmål om ressurs
forvaltning. 

Miljøvernmyndighetene utgir nå 
hele tre informasjonsblader om mil
jøvern, mens Norsk Natur skranter. 

- Mer sentrale og innflytelsesrike per
soner i norsk samfunns/ næringsliv 
bør engasjeres i NNV's ledelse. 

- NNV må ønske alle nye miljøvern
organisasjoner (Greenpeace inklusi
ve) velkommen. Mangfold betyr 
økt engasjement og større slagkraft. 

- Økt organisasjons-mangfold gjør 
det imidlertid stadig viktigere at 
NNV bygger ut samarbeidslinjene 
og medvirker til koalisasjonsdan
neiser. I denne sammenheng bør 
bl.a. samarbeidet mellom NNV og 
VVF gjennomdrøftes og effektivise
res. 

- NNV må i ovennevnte sammenheng 
også se på mulighetene for bredere 
samarbeide med nærstående orga
nisasjoner. Organisasjoner som 
Norges Velforbund bør sees som 
særlig viktige i denne sammenheng. 

- Det må klarlegges hvordan natur
faglige forskningsmiljøer mer aktivt 
kan støtte opp om NNV utadvendte 
virksomhet. 

- NNVs sentrale organisasjonsform 
og arbeidsmåte bør gjennomgås 
med hjelp fra uavhengige konsulen
ter. (Miljøverndepartementet kunne 
kanskje bekoste et slikt tiltak på 
NNV's anmodning?) 

- NNV bør fornye miljødebatten 
gjennom årlige arrangementer som 
skaper meningsbrytning og dialog 
mellom NNV, politikere, masseme
dier og miljøvernmyndigheter. (Jfr. 
høstkonferansen til Svenska Natur
skyddsforeningen). 

- Samarbeidet mellom fylkesforenin
gene og fylkesmennenes miljøvern
avdelinger byr på interessante sam
arbeidsmuligheter som har krav på 
større oppmerksomhet i tiden fram
over. 

- Fylkesforeninger og lokallag må få 
mer vitaminer. Økt satsning på lo
kallag som jobber i nærmiljøet er 
viktig. Det bør her skje en styrking 
gjennom bedre kurs/ informasjons
tilbud og opprettelse av fylkessekre
tærstillinger . 

- Medlemsskap i NNV må bli billi

gere og mer fordelaktig. Medlems
skap i Svenska Naturskyddsføre
ningen (med seks meget lesverdige 
nummer av Sveriges Natur og en ge
digen årbok) koster 100 kr. Som 
medlem av NNV får du for 120 kr 
bare 6 nummer av Norsk Natur. 

Hva bør skje? 
Etter alt å dømme er det nå nødven
dig å fornye NNV i omtrent samme 
omfang som ved reorganiseringen i 
1963. Det er NNV's styre som må ta 
initiativet og ansvaret her. Arbeidet 
kan starte med to ting: 

- Utforming av et nytt handlingspro
gram for NNV fram til mot år 2000. 

- En drøftelse med Miljøverndeparte
mentet om samarbeide og oppgave
fordeling framover. Utgangspunk
tet bør være at opprettelsen av Mil
jøverndepartementet i 1972 etter 
hvert har ført til en utilsiktet «blod
tapping» av det frittstående natur
vernet mht arbeidsoppgaver og ut
viklingsmuligheter. Dette har hatt 
vidtrekkende konsekvenser for mil
jøvernets stilling i Norge. 

Sluttord 
Hensikten med de tre artiklene «Med 
blikket mot år 2000» har vært å peke 

på at både miljøvernproblemene og 
miljøvernarbeidet er i rask forandring. 

Vi står overfor nye, store utfordrin
ger som innebærer at et slagkraftig 
miljøvern nå er viktigere enn noen 
gang. Vi lever i et samfunn som er 
nærmest historieløst når det gjelder 
vår opprinnelse og biologiske avheng
ighet av naturen. 

Vi er dessuten holdningsløse i vårt 
forhold til naturen, fordi vi ennå ikke 
har noen naturetikk. Vi tror fortsatt at 
løsningen på dagens miljøproblemer 
bare er et spørsmål om lover, byråkrati 
og penger. 

Derfor er det nå av avgjørende be
tydning å få til en ny giv for naturvern
et i Norge. Vi må gjenskape engasje
mentet og innsatsviljen som preget ar
beidet ved 1970-årenes begynnelse. Vi 
må også gjøre det klart at framtiden 
for oss selv og våre barn formes i dag. 
Den formes nå gjennom unnlatelser, 
kortsiktige handlinger og sneversyn. 

Alt engasjement som krever samar
beid, langsiktig og helhetlig tenkning, 
kommer i skyggen. 

NNV har lange tradisjoner som ba
nebryter og nytenker . Dette er oppga
ver som nå er viktigere enn noen gang. 
Vi trenger en fornyet innsats og et nytt 
engasjement fra mange hold. Dette ar
beidet bør starte nå! 

Fylkeskommune 

kommunestyre~ 

I 

Fylkesmannens 2 
miljøvernavd. ~ 

MD/ DNF 
Stat.Naturvr. +(---+., 

J 

Div. fagorg. 

Lokale 

)massetnedier 

• 

Fylkeslag 3 Lokale 
lokallag ~ organisasjoner 

NNV 1 Nærstående 
+----+organisasjonersentralt 

Storting~ ~ 
Landsomfattende 
massemedier 

Prioritering av arbeidslinjer 1987-88: 
l. 	Styrking av disse linjene må være en hovedoppgave. 
2. 	 Samarbeidslinjer som bør utbygges etter hvert som NNV's stilling 

bedres. 
3. 	 Samarbeidslinjer som blir viktige når NNV får større organisatorisk 

tyngde og oppslutning. 
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Tjeld 
Langs hele norskekysten 
treffer vi på tjelden . Tjel
den hører til blant en 
gruppe fugler vi kaller 
vadefugler som ofte er 
vanskelige å bestemme. 
Mange vadefugler er grå 
og brune med lange ben og 
spisse vinger, men tjelden 
med den sorte og hvite 
drakten, langt rødt nebb 
og lange røde ben, skiller 
seg klart fra sine slektnin
ger. 

Tjeld. Foto: David Vogt 

Fugler ved kysten 

Av Herman Løvenskiold 

Tjelden er trekkfugl, 
men allerede i februar er 
den på plass langs strend
ene i Sør-Norge, og noe 
senere dukker den opp i 
Finnmark. 

Det er et eget liv som 
følger med tjelden. Med 
hurtige vingeslag farer den 
mellom holmer og skjær 
og fyller luften med skarpe 
plystretoner og hurtige tril
ler. Den løper bortover 
fjæra og stopper opp for å 

spise skjell eller snegler. 
Det lange nebbet er spesi
alkonstruert for å åpne 
muslinger som er den vik
tigste føden. 

Redet legger den ofte 
nær fjæra, som regel er det 
bare en liten fordypning 
pyntet med skjellbiter eller 
små flate steiner. Kommer 
du nær der redet ligger, må 
du bare trekke deg tilbake 
helt til du ser at fuglene 
igjen roer seg. Begynner 
du å lete etter redet kan du 
komme til å trå på det, for 
egg og småstein går helt i 
ett. 

Alle vadefugler har lang 
rugetid, men når ungene 
kommer ut er de mer ut
viklet enn vanlige småfugl
unger. Etter 1-2 døgn lø
per de rundt på lange 
tynne ben. Matingen fore
går ved at foreldrene leg
ger maten foran ungene og 
peker på maten med det 
røde nebbet til ungene har 
spist opp. 

I august-september for
later tjelden våre kyster og 
slår seg ned langs kysten 
fra Danmark til Spania, 
mange overvintrer også i 
England. 

Hettemåke 
Det var først utover i 1880
årene at hettemåkene ble 
faste rugefugler i Norge. 
De kjenner sikkert ikke til 
sin innvandring selv så vi 
får heller markere jubileet 
ved å vise respekt for het
temåkenes hekkeplasser . 
Det er ikke helt enkelt for 
sjøfuglene der det kryr av 
småbåter. I Oslofjorden er 
det nå flere småbåter enn 
sjøfugl, da sier det seg selv 
at vi må være forsiktige 
med å gå i land på holmer 
og øyer der det er hek
kende sjøfugl. 

I motsetning til de andre 
måkene, er hettemåkene 
også innlands fugler . Det er 
helt vanlig å se dem langt 
inne i landet. Hettemåkene 
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Ta vare på 

barnas naturinteresse! 


Barn er nysgjerrige og interesserte i det 
som lever og gror rundt de m. Denne 
naturgleden og -opplevelsen vil øke hvis 
vi kan gi dem svar på noe av det spen
nende de ser og hører i nærmiljøet og på 

Våre små venner 

Fugler er en del av vår hverdag, - enten det 
er byduene på torget eller meisene på fugle
brettet. Fuglenes sang, vakre utseende og 
trekk vår og høst har til alle tider fasinert 
menneskene og mange historier og legender 
er tilknyttet til de ulike artene. 

lengre turer. Men det viktigste er at de 
samtidig får et grunnlag for å skjønne 
hvor fint planter og dyr er tilpasset mil
jøet sitt, og at aUe er ·like viktige i et 
økologisk samspill. 

.-- .~~ --

Barnas 
fuglebok 

Kysgierrigper i sekken og 20 a,ndrc 
fuglefOflCIli"b'tt for barn. 

Barnas fuglebok 

Barnas fuglebok, del log 2, er to gode, uvan
lige, bøker om noen av våre vanligste fugler. 
Hver av dem beskriver gjennom tekst og teg
ninger utseende og levevis til 21 fuglearter. I 
tillegg er det knyttet en historie til hver fugl. 

TEKST. BISSE FAL.K & LENA KAu..F.N BEHG 

ILLUSTRAS]ONEB: RO LA.,\ 0 10NSSOi' 

.J1/1tllflUa . 

Del 2 
Da lo"sa~T('n lurte rev'(:n. 21 Il)'t:' fuglcfortcllingcr for ham 
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Blomsterglede 
Et hyggeligere vårtegn enn årets første heste
hov i en barnehånd finnes vel ikke? Ekstra 
morsomt er det å plukke blomster vi kjenner 
navnet på, og samtidig vite hvorfor de har fått 
navnet sitt. 
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Barnas bok om trær 
De fleste vet at noen trær har blader og andre 
har nåler, men det er ofte alt. Kan du se 
forskjell på trærne våre? Har du tenkt over at 
trær også er planter som har blomster? Bar
nas bok om trær forteller en legende eller 
historie om 21 av våre vanligste trær, og sam
tidig lærer du å skille dem fra hverandre. 
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Barnas Flora 
Barnas Flora 1 og Barnas Flora 2 har en histo
rie knyttet til hver av sine 21 blomster. Det 
gjør det lett og morsomt å huske navn og 
utseende på planten. Hver blomst er i tillegg 
tegnet og beskrevet slik at barna kan lære å 
skille en art fra en annen. 
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Øystein Køhn 

VILLMARKSKATALOGEN 

'86/87

Helårs utstyrsguide 

VINTERFUGLER 

L ær mere om fugl! 
Vinterfuglplakat, trekkfuglplakat, 
fuglelåtkasett av 23 sangfugler 
m/ kommentarer, lysbildeserie av de 
23 fuglene fra kassetten og lærer
hefte. 

Villmarkskatalogen 
Friluftsliv krever turutstyr - om ikke annet enn en regnfrakk 
og ryggsekk. Nytt turutstyr er dyrt, det er derfor viktig å velge 
riktig. Vi1lmarkskatalogen (474 sider) gir en god veiledning i 
hva som finnes på markedet og hvilket utstyr som passer til 
den enkeltes behov. Det er f.eks . ingen grunn til å velge 
høyfjellsanorakken når turen aldri går lenger enn til bymarka! 
Boken er omfattende og har med det meste fra lette teppepo
ser og kokeutstyr til høyfjellstelt og kanoer. 

'felle l 

---~-----------------~--~-~ ~-


Sett kryss 
O Barnas fuglebok, dell .. . ....... Kr. 
O Barnas fuglebok, del 2 .... .. . . .. » 
O Barnas flora 1 ................... » 
O Barnas flora 2 .......... .. ....... » 
O Barnas bok om trær ... .. .. ..... » 
O Villmarkskatalogen ............. » 

O Trekkfuglplakat ............... . . » 
O Vinterfuglplakat ................ » 
O Kassett med fuglelåter .. .... .. . . » 
O Lysbilder til fuglelåtkassetten » 
O Lærerhefte om fuglene . . .. . . . . . » 

68,
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~ er heller ikke så avhengig 
E 
i;; av fisk som de andre må
I 

E 
ro keartene. l våronna kan 

hele flokker av hettemåker 
sverme etter traktorene ut
over jordene. Da stuper de 
ned og forsyner seg grovt 
av metemarken som duk
ker opp. l sommerkvel
dene kan de holde rene fly
veoppvisninger i trekro
nene, da er det insekter de 
jakter etter. 

Hettemåkene er lette å 
kjenne på det sjokolade
brune hodet, men utover 
høsten forsvinner nesten 
den brune hetten. Da trek
ker de sydover mot Frank
rike og England, men gan
ske mange overvintrer og
så her hjemme. 

Gravand 
Gravanden er en av de Lofoten. Lenger nord er dene overlater ofte ungene 
vakreste fuglene du kan se den sjelden. Redeplassen til et par som passer en hel 
langs kysten. Gravanden graver den ut i sandbak skokk med unger. Det er 
kalles også fagergås, - ikke ker, men den kan også en gang sett et gravandpar 
så rart, for gravanden er finne redeplasser under med 67 unger svømmende 
en mellomting aven and busker og kjerr. Mange etter seg. 
og en gås. andefugler holder sammen l september-oktober 

Gravanden er fredet i i par gjennom hele livet, trekker de sydover langs 
hele Nordsjøområdet, og slik er det også med grav kysten av Europa til Bel
det har gjort at den nå er anden. Det er noe å tenke gia, mange drar også over 
mer vanlig å se enn før. Al på for dem som liker å gå til England, men noen 
lerede i mars kommer den på andejakt. Straks etter overvintrer også langs 
trekkende til norskekysten ungene er klekket ut, for norskekysten. 
og slår seg ned i grunne vi later de redet og svømmer 
ker og bukter helt opp til etter foreldrene. Graven-

Gravand. Foto: Thomas Løvenskiold 
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Visjon av mikroskopisk afomangrep. Tegning: Jusfy na Nyka. 

LOTTERI 

med strålende utsikter 


Av Terje Larsen 

All radioaktiv stråling er skadelig. De tillatte strålingsdosene sier 
bare noe om hvor store skader som tillates. Tsjernobylkatastrofen 
har trukket oss inn i et spill - en lotto-tilværelse hvor sannsynlighe
ten for at du eller jeg dør på grunn av strålingen er liten. Slik sett 
kan vi slappe av, med samme forvissning som at Lottopotten aldri 
blir vår. Risikoen er imidlertid annerledes: Hva fører selv en liten 
økning i strålingsnivå med seg av endringer for livsprosessene på 
lang sikt? Risikerer vi forsøpling av organismenes arveegenskaper! 
Storting og Regjering har ansvaret for hele befolkningen og dens 
livsgrunnlag. Det er de som har grunn til bekymring. Økt stråling 
kan bli et tungt lodd å bære, på sikt. 

Atomkrig i mikrokosmos 
Å utsette levende celler for radioaktiv 
stråling er mikroskopiske atomangrep. 
Cellen kan dø eller fo randres foreløpig 
eller permanent. Den kan enten bli ute 
av stand til å reprodusere seg selv, eller 
strålingsskaden kan få cellen til å pro
dusere et enzym eller et hormon som er 
en ørliten tanke forskjellige fra det 
opprinnelige. Etter hvert kan det re
produseres millioner slike celler. Denne 
mekanismen, biologisk forsterkning, 
kan forårsake kroniske syldommer og 
forandringer som vi normalt forbinder 
med høy alder. Cellenes evne til å hvile 
kan ødelegges, noe som kan føre til ak
selererende celledeling på et sted. En 
slik celledeling vil danne en svulst om 
den ikke stanses. Abnorm celledeling 
av hvi te blodceller er karakteristisk for 
levkemi . Skjer strålingsskaden i for
plantningsceller kan den gi defekt av
kom. Avkommet vil igjen produsere 
skadete forplantningsceller , slik at det 
genetiske «feilgrepet» videreføres til 
alle påfølgende generasjoner. Stråling
en kan skade grunnlaget for kroppens 
produksjon av informasjonsbærende 
molekyler i cellene (DNA-molekylene). 
Gradvis nedbryting av DNA er trolig 
forbundet med aldring. 

Arveanleggene forsøples 
Hermann Muller fikk Nobelprisen i 
1943 for sitt arbeid om stråling og arv. 
I 1964 ga han ut et arbeid med konklu
sjonen: hvis flere generasjoner blir ut
satt for øk t ioniserende stråling, vil vi 
kunne oppleve en gradvis reduksjon av 
menneskehetens overlevelsesevne. Nye 
undersøkelser , bl. a . ved det tyske Max 
Planck-instituttet underbygger denne 
påstanden . 

De skadene Muller snakket om kal
les «svake mutasjoner». De kan slå ul 
som allergi , sukkersyke, høyt koleste
rolinnhold i blodet, defekter i muskler 
eller bein og andre genetiske «mistak». 
Individet blir litt mindre i stand til å 
håndtere tilværelsens utfordringer. 
Økes slike genetiske mistak i en slekts
linje over generasjoner dør slekta ut. I 
stor skala vil resultatet bli selektiv ut
rydding av slekter og arter. 

Økosystemene forsterker 
risikoen 
Nedfall i naturen spres og forflyttes 
mellom artene gjennom et uhyre kom
plekst nett av krokveier. Økosyste
mene kan gi biologisk konsentrasjon 
av radioaktivitet. Det opplever vi nå 
med lav/reinsdyr. Lav og mose tar lett 
opp enkelte radioaktive stoffer, som 
Cesium137 • Radioaktiviteten konsen
treres i dyr på fritt beite. Den biologi
ske halveringstida - tida en organisme 
bruker for å få halvert rdioak tiviteten 
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- er over ti år for Cesium 137 i lav, så 
reinsdyrene blir ikke kvitt denne be
lastningen med det første . Vi vil også 
oppleve at økosystemene i ferskvann 
gir biologiske konsentrasjoner etter 
hvert som radioaktiviteten spres gjen
nom vassdragene. 

Kunnskapen om direkte bestråling 
av enkelte arter virker betydelig, når 
det dreier seg om å fi nne hvilke doser 
som fører til død og veksthemninger. 
Kunnskapen om forsøpling av artenes 
arveanlegg er mager, og innsikten om 
mulige økologiske skadevirkninger er 
skremmende liten. 

" Sikkerhetsnivå fins ikke 
Vanligvis sikrer vi oss mot skader ved å 
lete etter et nivå hvor en antar at ska
der kan begynne å oppstå. Ut fra dette 
regnes det med en sikkerhetsfaktor, 
slik at sikkerhetsnivået kan angis som 
en tallfestet «støt fanger» som øker sik
kerheten. 

Slik er det ikke mulig å sette doser 
for radioaktiv stråling. Dette skyldes 
at all stråling gir sannsynlighet for ska
de, det eksisterer ingen nedre grense for 
hva som er ufarlig. 

Dosene er politisk bestemt 
Norge fas tsetter doser etter anbefalin
gene til ICRP - «International Com
mission on Radiation ProtectioJ1». Or
ganisasjonen er temmelig spesiell. Den 
ble opprettet i 1950 som «non
governmental organisation», med folk 
som i all hovedsak kom fra millitæret 
og den sivile atomindustrien . Ingen 
myndigheter kan ansette personer i 
ICRP. Kandidatene må først anbefales 
av gamle medlemmer eller medlemmer 
av ICR - «International Congress of 
Radiology» . De må deretter godkjen
nes av ICRP's selvvalgte eksekutivko
mite. Kri tikerne påpker at organisasjo
nen i realiteten er kontrollert av atom
industrien, og at den mangler innfly
telse fra sentrale fag som økologi, bio
statistikk, legevitenskap og celleiologi. 

I fø lge utvalget som vurderte atom
kraft og sikkerhet her til lands i 1978 
(Granliutvalget) er ett av ICRP's «strå
levernsfilosofiske» utgangspunkt: 
«Enhver virksomhet som medfører 
stråling skal bare godtas når fordelene 
ved denne virksomheen er klart større 
enn ulempene. » Praktiseringen av 
filosofien reiser flere spørsmål: 

- Det faglige spørsmålet er om risiko
faktorene er kjent. 

- De politiske spørsmålene dreier seg 
om alle kjente risikofo rhold blir tatt 
med i betraktning og hvorledes 
ulempene blir vurdert. Hvilke for
deler snakkes det om, og hvorledes 
blir de veid mot ulempene. Dosene 

vi utsettes for er entydig en politisk 
avveining hvor helseskader veies 
mot fordeler, for noen. 
De tillatte maksimaldosene for be

stråling av hele kroppen ble radikalt 
redusert i takt med økt innsikt om ska
devirkningene fra 60 REM (0.6 Sie
vert)/år i 1934 til 0,5 REM (0.005 Sie
vert)/år for befolkningen som helhet i 
1956. Det er imidlertid tillatt å utsette 
folk i arbeid for 5 REM (0.05 Sievert)/ 
år. 

I sin publikasjon 9 fra 1965 sier 
ICRP om disse grensene: «Kommisjo
nen tror at dette nivået gir rimelig 
vekstrom (<<reasonable latitude») for 
ekspansjon av atomenergiprogram
mene i overskuelig framtid. Det bør 
fas tslås at grensen ikke nødvendigvis 
representerer en passende balanse mel
lom skader og sannsynlige fordeler på 
grunn av usikkerheten ved å fastslå ri
sikomomentene og fordelene som vil 
rettferdiggjøre bestrålingen.» 

Maksimaldosene ble ikke vesentlig 
endret før 1978, da ICRP anbefalte å 
øke de tillatte maksimaldosene for be
stråling av enkelte kroppsdeler. Reson
nementet var slik (i ICRP-publikasjon 
26) at hvis hele kroppen kunne motta 5 
REM (0.05 Sievert)/år kunne f. eks. 
benmargen tåle 42 REM (0.42 Sie
vert)/år. Denne publikasjonen under
streker også «behovet» for å akseptere 
stråling slik at samfunnet skal kunne 
ny te de «økonomiske og sosiale forde
ler» som atom industrien bidrar med. 

Strålingskommisjonen sier altså selv 
tydelig nok at dosene er satt slik at de 
ikke skal gå på bekostning av atomin
dustriens interesser. 

Skadevurderingen er snever 
Helseskadene som blir vurdert, er i all 
hovedsak risikoen for dødbringende 
kreft aven bestrålt person og betydeli
ge genetiske skader. Om de genetiske 
skadene sier ICRP i sin I 959-rapport: 

«En tillatt genetisk dose er den 
dosen som om den ble mottatt årlig av 
enhver fra unnfangelse til gjennom
snittsalderen for fødsler, ville resultere 
i en akseptabel byrde for hele befolk
ningen.» (Begrepet «genetisk dose» 
dekker bestråling av spermier eller egg. 
Gjennomsnittsalderen er satt til 30 år.) 

Strålingsfilosofien rundt natur og 
økologi er uttrykt i ICRP-publikasjon 
26 fra 1977: ... (Det antas) «at det sik
kerhetsnivå som er ti lstrekkelig til å be
skytte det enkelte menneske også er til
strekkelig til å beskytte andre arter, om 
enn ikke nødvendigvis enkelt-individer 
av disse. ICRP tror derfor at om men
nesket er tilstrekkelig beskyttet, så er 
også andre levende vesener tilstrekke
lig beskyttet.» Denne «strålingsfiloso
fiell) er utdypet i den engelske Flo
wersrapporten fra 1976, sitert fra 
Granliutvalgets rapport: .. «Imidlertid 

er man, når det gjelder naturmilj øet, 
ikke opptatt av enkeltindivider, men 
hovedsaklig hvorvidt en art er i fare 
eller ei. Og den offentlige oppmerk
somhet dreier seg hovedsaklig om at
traktive og iøynefallende dyr og plan
ter. » 

Klarere uttrykk for mangel på øko
logisk innsikt skal en lete lenge etter. 

Vil de ikke vite? 
ICRP publikasjon 2 fastslår at dårlig 
helse og svake mutasjoner i avkommet 
vil være de hyppigste skader for de be
strålte. Det er imidlertid vanskelig å 
bevise at nettopp din influensa, min 
hjerteinfarkt eller at vi ble fort gamle 
skyldes stråling. Slike sammenhenger 
finnes ved statistiske undersøkelser av 
større befolkningsgrupper. ICRP sier 
at en kan avdekke skadevirkningene 
ved slike framgangsmåter, men anbe
faler ikke at de bør utføres. Det er hel
ler ikke gjort. Militære har en del opp
lysninger ved kartlegging av bestrålte 
soldater. Som fra øvelsen «Short Smo
key» i 1957 da 3200 soldater ble kom
mandert til manøver etter å ha sett en 
atomeksplosjon på nært hold gjennom 
mørke briller. Et meget høyt antall er 
nå kreftdøde, mens brorparten av de 
gjenlevende har betydelige lidelser. De 
militære registreringene er hemmelige, 
og vel mest rettet mot å sikre hærens 
kampevne. Det finnes ingen løpende 
og systematisk registrering av lang
tidsskadene ved lavnivåbestråling. 
Myndighetene i flere stater med sivile 
atomanlegg synes heller å ville for
kludre dette risikobildet enn å få fram 
kunnskap om det. Som nylig, hvor en 
uavhengig indisk forskergruppe har 
dokumentert ekstremt høye rater av 
kreft og hjertesykdommer for befolk
ningen rundt et atomkraftverk tilhøre
ne «Indian Rare Earths». Forskerne 
har brutt indisk lov og risikerer straffe
forfølgelse. Det er ikke lov å undersø
ke slikt. Eller i England, hvor myndig
hetene synes å motarbeide en bredere 
kartlegging etter at dokumentasjonen 
av uvanlige sykdomsbilder for folk 
rundt Windscale og andre atomanlegg 
er lagt på bordet. 

Norge er utsatt for økt strålingsri
siko . Atomkrafttilhengere argumente
rer sterkt for at vi skal godta økt strå
lingsnivå, og de sammenligner gjerne 
økningen med kreftfaren ved sigarett
røyking. De er ikke der risikoen ligger. 
Det er risikoen for de kommende gene
rasjoner som er faretruende. Derfor 
må myndighetene for all del ikke ak
septere økt strålingsnivå, men heller 
medvirke til at det i internasjonal må
lestokk blir tatt initiativ til undersøkel
ser som avdekker langtidsrisikoen ved 
lavnivåstråling. Slike undersøkelser 
må utføres av instanser som er uav
hengig av atomindusrieJ;ls interesser. 
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Gaupa 

må forvaltes bedre 


Direktoratet for naturforvaltning (ON) har nylig 
fastlagt jakttidsrammer og andre bestemmelser 
for jakt og fangst for årene 1986-89. Disse be
stemmelsene vil kunne få adskillig innvirkning på 
bestandene aven del sjeldne dyrearter. En av 
disse artene er gaupa 

Gaupa er den eneste ville representanten for 
kattedyrene i nordisk fauna. Den er et klenodium 

i norsk og nordisk natur. Ved sin størrelse, 
skjønnhet og skjulte levemåte er den med på å 
legge en glans av eventyr over skogene våre. I 
dag er mange naturinteresserte mennesker be
kymret over utviklingen i gaupebestanden. Av 
forskjellige grunner er man redd for at den skal 
komme i samme situasjon som i 1930-årene, da 
gaupa holdt på å forsvinne fra norsk fauna. 

I årene 1979-84 skulle det såkalte 
«Rovviltprosjektet» i Direktoratet for 
vilt og ferskvannsfisk / DVF (nå DN) 
kartlegge bestandene av de store rov
viltartene her i landet. Kartleggingen 
skulle være en viktig del av grunnlaget 
for den videre forvaltningen . På grunn 
av pengemangel viste det seg at man 
måtte nøye seg med å vurdere bestan
dene av bjørn, ulv og jerv. Gaupa var 
det ikke plass for. Mens arbeidet i pro
sjektet pågikk, falt den statlige skudd
premieordningen bort i 1982. Dette var 
i høyeste grad nødvendig og på tide, 
bortsett fra at man dermed også mistet 
oversikten over bestanden og beskat
ningen via skuddpremiestatistikken. 
Da prosjektet ble avsluttet, visste man 
derfor mindre om gaupebestanden enn 
da man begynte. Og i dag vet vi enda 
mindre. 

Gaupebestanden tilbake 
Vi vet imidlertid litt. Og det vi vet, gir 
antydninger om at gaupebestanden er i 
tilbakegang. I mange gaupedistrikter 
er det en ganske utbredt oppfatning at 
bestanden er mindre enn for noen år si
den. Årsaken til dette er naturligvis 
uklar, og kan skyldes flere forhold. 
Men vi skal blant annet huske på at 
stadig flere jegere, store jaktlag, bruk 
av jaktradio, bruk av hunder under 
jakt, og et stadig tettere skogsbilveg
nett til transport av jegere har gjort 
gaupejakten lettere og mer effektiv. 
Samtidig har man fått visshet for at 
den såkalte «reveskabben» også går på 
gaupe, slik at man har fått en ny og 
uberegnelig tapsfaktor . Mer forstyr
relse og ferdsel i gaupebiotopene kan 
også ha virket inn. Hver for seg eller 
sammen har disse faktorene gjort seg 

gjeldende i alle deler av landet. Det er 
også verdt å nevne at vi her i landet 
stort sett har opplevd de samme varia
sjonene i gaupebestanden opp gjen
nom tidene som i Sverige. Og der har 
de funnet ut at den har gått sterkt til
bake de senere årene, med helt opp til 
70!IJo tilbakegang i enkelte distrikter. 
Årsaken ligger i de faktorene som er 
nevnt ovenfor. Dette er forøvrig grun
dig omtalt i Stefan Jonssons nylig ut
gitte bok om gaupa. Det er dessverre 
grunn til å frykte at denne negative ut
viklingen er i full gang også hos oss. 

Sterkere vern 
På grunn av dette har Norges Natur
vernforbund og Verdens Villmarks
fond (WWF/ Norge) gjentatte ganger 
bedt om at gaupa må få et sterkere 
vern. Begge organisasjoner har fore
slått at gaupa må bli totalfredet i Sør
Norge fra og med Sør-Trøndelag 
fylke, og at man må få en innskrenk
ning av jakttiden i Nord-Norge. Det er 
mange økologiske faktorer man ikke 
kan gjøre noe med, men en lettelse av 
jakttrykket er i hvert fall mulig å gjen
nomføre. Og gaupa har i tidligere tider 
vist at den er ømfindtlig for hardt 
jakttrykk. DN har kommentert disse 
henvendelsene med å si at det ikke er 
noe som tyder på tilbakegang i gaupe
bestanden, og at det derfor heller ikke 
er behov for ytterligere vernetiltak. 
Blant annet som medlem i styrings
gruppen for det før nevnte «Rovvilt
prosjektet» vil jeg si at denne holdnin
gen mildt sagt er overraskende. Det er 
nemlig ikke noe som helst faglig 
grunnlag for en slik avvisende hold
ning, snarere tvert imot. 

Jakttiden 
I jakttidsbestemmelsene for 1986-89 
har riktig nok DN gjort en liten en
dring i jakttiden for gaupe, nærmest 
som en liten «kosmetisk» avkortning 
vår og høst. Men både ut fra gammel 
erfaring og ut fra nyere forskning vet 
man at den nye jakttiden fra I. novem
ber til 15. april vil være omtrent like 
mye i strid med prinsippet om yngle
tidsfredning som den gamle. Gaupe
ungene er nemlig svært avhengige av 
moren storparten av den første vinte
ren, og vil som oftest bukke under hvis 
moren blir drept eller dør før ungene 
lærer seg å jakte fullgodt ut på vårvin
teren . Likeledes viser tidligere jaktsta
tistikk at avkortningen vil ha lite å si 
for det totale antallet av gaupe som vil 
bli drept. Det er derfor god grunn for å 
hevde at de nye jakttidsbestemmelsene 
vil bli til skade for gaupebestanden i 
årene framover, og at de vil bidra til å 
forringe utsiktene for en dyreart som 
tiden og utviklingen vil kunne bringe i 
stadig større vanskeligheter. 

Viltnemndenes rolle 
Men tilstandene er dessverre enda 
verre enn som så. Viltloven gir blant 
annet de forskjellige viltmyndighetene 
en betydelig adgang til delegering av 
ansvar. Og i følge forskrift har 
DVF/ DN gitt viltnemndene i kommu
nene adgang til å gi dispensasjoner fra 
fredningen når gaupe gjør skade. Etter 
å ha deltatt i viltnemndarbeide i mer 
enn 10 år, vet jeg godt hvordan vilt
nemndene er sammensatt, og hvordan 
de fungerer . Etter bestemmelsene i 
Viltloven skal hver viltnemnd betå av 5 
personer. Minst 2 av medlemmene skal 

.Av Hans J. Engan 
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Gaupa er den eneste ville representanten for kattedyrene i nordisk fauna. Den er et kleno
dium i norsk og nordisk natur. Ved sin størrelse, skjønnhet og skjulte levemåte er den med 
på å legge en glans av eventyr over skogene våre. (Foto: Clarence Newton. Bildet er hentet 
fra boken «Gaupa» av Stefan Jonsson.) 

representere grunneiere/j aktrettsinne
havere. Videre er det påbudt at utøver
ne av jakt og fangst skal være repre
sentert. I reinbeitedistriktene skal dess
uten reindriftsnæringens folk være sik
ret plass. Dette fører til at grunneiere, 
bønder, husdyreiere, jegere og even
tuelt reineiere allerede i utgangspunk
tet er sikre et solid flertall i de fleste 
nemndene. Og hvordan storparten av 
disse ser på de store rovviltartene, står 
vel temmelig klart for de fleste. I til
legg har DN's ledelse medvirket til at 
nemndenes sekretariatsfunksjon de 
fleste stedene er blitt plassert ved de 
stedlige landbrukskontorene. Vilt
nemndene er derfor forvaltningsorga
ner som først og fremst er beregnet på 
å ivareta grunneiernes og bøndenes in
teresser, - uansett om man vil påstå 
noe annet. At slike nemnder er lite eg
net til å ivareta naturverninteressene, 
må være ganske klart for de fleste. 
Dette gjelder kanskje spesielt i forvalt
ningen av de store rovviltartene. Disse 
nemndene har nå fått hånd om en ve

sentlig del av fredningsbestemmelsene 
for gaupa (!). Dermed har DN klart å 
gjøre gaupefredningen ganske illuso
risk. Og det var vel kanskje det som 
var meningen. 

DN - et «jaktdirektorat»? 
Etter min mening har Direktoratet 
gjennom alle år vist en likegyldig og til 
dels fiendtlig holdning til våre store 
rovviltarter. Denne holdningn har i be
tydelig grad vært person betinget. Det 
som nå har skjedd med gaupa, avspei
ler derfor dessverre en holdning i DN, 
- en holdning som synes å være den 
samme som rådde grunnen i det gamle 
«jaktdirektoratet». Mer var kanskje 
heller ikke å vente. Et skifte av navn 
er ikke nødvendigvis det samme som 
skifte av holdning. 

I følge norsk lover det ingen som 
eier viltet, - heller ikke grunneierne 
eller bøndene. Til tross for dette ser vi 
at DN's ledelse og viltkontor fortsetter 

sin viltforvaltning på bøndenes og 
landbruksorganisasjonenes premisser, 
spesielt når det gjelder de store rovvilt
artene. Det som har skjedd gang på 
gang, - slik det nå har skjedd med 
gaupa, bør være en vekker for Miljø
verndepartementet, for naturvernorga
nisasjonene, og for alle som er interes
sert i å bevare et rikt og variert dyreliv! 
DN's ledelse og viltkontor synes nem
lig ikke å ha vilje eller evne til å for
valte disse artene slik at man kan være 
sikker på at de kan bevares i tilstrekke
lig store og levedyktige bestander i de 
strøk av landet der de naturlig hører 
til. 

Miljøverndepartementet må 
grtpe mn 
Hva bør gjøres med dette? Innled
ningsvis kan man si at det må skje for
andringer på flere plan. På lengre sikt 
bør det skje forandringer og forbedrin
ger både i lovverket og forvaltningsor
ganene, slik at man bedre kan ivareta 
sjeldne, sårbare eller truede arter og 
deres biotoper. På kort sikt bør ikke 
minst Miljøverndepartementet sørge 
for at DN blir lettet for et ansvar de 
tydeligvis ikke makter å håndtere, 
enten ved å overføre forvaltningen av 
en del spesielle arter til en annen og 
mer naturvernorientert avdeling in
ternt i DN, - eller ved å løfte mer av 
forvaltningsansvaret for disse artene 
tilbake til departementet. Dette vil alle 
våre sjeldne, sårbare eller truede rov
viltarter ha nytte a v. 

Når det gjelder gaupa bør Miljø
verndepartementet, eventuelt i sam
arbeide med DN, snarest ta opp arbei
det for å sikre arten, både gjennom 
forskningsmessige og forvaltningsmes
sige tiltak. Dette må skje uansett hvilke 
jakttidsrammer som er fastlagt for 
årene 1986-1989. Videre må adgangen 
til dispensasjon fra fredningsbestem
melsene snarest løftes fra viltnemn
dene til fylkesmennenes miljøvernav
delinger, eller til enda høyere ledd i 
forvaltningen, slik at gaupa kommer 
på linje med arter det er naturlig å 
sammenlikne den med. Slik kan man i 
hvertfall forhindre ytterligere unød
vendig avgang gjennom jakt, inntil 
man vet mer om hvilke faktorer som 
virker mest negativt for bestanden. 

Jeg har liten tro på at slike forand
ringer vil komme hvis DN får «rå seg 
sjøl». Man trenger først og fremst Mil
jøverndepartementets hjelp for å få til 
en forandring. Jeg håper at det kan 
skje så snart som mulig. Så får vi i 
naturvernorganisasjonene bidra på 
områder vi kan gjøre en innsats, blant 
annet gjennom opinions- og opplys
ningsarbeid. Arbeidet for å sikre dyre
artene og deres leveområder har alltid 
vært en viktig del av vårt arbeidsom
råde. Det skal det fortsatt være. 
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Kort og godt 
fra landsmøtet 

«Norsk Natur» må vente 
Det blir ingen opprustning av Norsk 
Natur foreløpig. Et enstemmig 
landsmøte sluttet seg ti l landsstyrets 
anbefaling om å utgi Norsk Natur 
innenfor dagens økonomiske ram
mer. Men så snart forbu ndets øko
nomi kommer på fote , skal man 
vurdere å bruke mer penger på 
tidsskriftet, går det fram av vedta
ket. 

Dårlig årsprogrm 
Landsstyret måte tåle kritikk for et 
dårlig forberedt årsprogram for 
1986/87 . Tom Chr. Axelsen (NU) 
mente årsprogrammet var en blå
kopi av fj orårets. Årsprogrammet 
bør være et dokument som viser 
hva vi ønsker å oppnå og hvordan. 
Mer debatt om programmet ved ne
ste korsvei , mente Axelsen som og
så etterlyste økonomiske priorite
ringer i programmet. 

Kontingenten øker 
Landsmøtet vedtok mot sju stem
mer å øke kontingenten fra kr. 120 
til kr. 150 neste år. Pensjonistkon
tingenten blir etter dette kr. 75, 
mens kontingenten for familiemed
lemmer blir som i dag, kr. 20. Øk te 
kontingentinntekter vil redusere 
forbundets akkumulerte under
skudd på kr. 700 000. Det vil samti
dig gi forbundet en romsligere øko
nomi slik at man igjen kan komme 
ut på banen, understreket en opti
mistisk energikonsulent, Terje Lar
sen. 

GLOBALT MILJØVERN 

- Det internasjonale miljøvern
samarbeidet trenger en radikal 
fornyelse om verdenssamfunnet 
skal kunne forhindre den totale 
miljøkatastrofe. Det var spesial
rådgiver i Bistandsdepartemen
tet, Magnar Norderhaug som 
fyrte av denne kraftsalven i et 
foredrag under Norges Natur
vernforbunds landsmøte på 
Buskerud Folkehøgskole. 

Norderhaug la på bordet en omfatten
de og foruroligende dokumentasjon 
som viste at framskrittene i det inter
nasjonale miljøvernsamarbeidet er for 
små og går alt for sakte. Miljøødeleg
gelsene øker nemlig med uforminsket 
styrke. Norderhaugs globale situa
sjonsrapport gjorde et sterkt inntrykk 
på de 60 landsmøtedelegatene som var 
samlet i naturskjønne omgivelser på 

Darbu for å debattere såvel internasjo
nale som lokale naturvernspørsmål. 

Nedslående eksempler 
Våre hjemlige miljøproblemer forto
ner seg som de rene bagateller i forhold 
til miljøkatastrofene som pågår i U
land så vel som i den industrialiserte 
verden. Norderhaug ga nedslående ek
sempler på det: 35 prosent av verdens 
landområder trues av ørkenspredning. 
I et land som Zinbabwe kan jordero
sjon føre til at det meste av matjorden 
forsvinner på 80 år dersom utviklingen 
fortsetter som nå. I løpet av de siste 30 
åra har verdens befolkning blitt for
doblet, og den årlige økningen ligger 
på 80 millioner mennsker. Naturres
sursene blir av den grunn enda hardere 
utnyttet for å brødfø en økende be
folkning. Hvis nedhoggingen av de 
tropiske regnskogene fortsetter som 
nå, er det fare for at 15-20 prosent av 

Tekst og foto: 
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PÅ DAGSORDENEN 

verdens planter og dyr vil være utryd
det i år 2000. 

Temperaturøkning? 
l Vest-Tyskland var det i 1983 påvist 
sur nedbør-skader på åtte prosent av 
skogen. To år seiere mente tyske for
skere at 50 prosent av skogen var ska
det. Hvis utslippene fortsetter vil COr 
innholdet i atmosfæren bli fordoblet i 
år 2040. Dette kan bety en gradvis tem
peraturøkning som verden ennå ikke 
kjenner konsekvensene av. 

Innse alvoret! 
Sjøl om sanden i timeglasset renner 
stadig raskere, var ikke Norderhaug 
uten tro på det internasjonale miljø
vernsamarbeidet. Men skal verden bli i 
stand til å stoppe den skremmende ut
viklingen, må samarbeidet fornyes ra
dikalt. Utvekslingen av forskning og 
data må bli bedre og gå raskere. Inter

nasjonale avtaler må inneholde langt 
færre reservasjoner og flere bindende 
forpliktelser overfor de enkelte samar
beidsland. Verdens nasjoner må kort 
og godt innse alvoret i den globale mil
jøkrise, og legge til side kortsiktige na
sjonale hensyn som fram til nå har 
stått i veien for det definitive gjennom
brudd for internasjonalt miljøvern
samarbeid, konkluderte Magnar Nor
derhaug i sitt foredrag. 

Uttalelse om 
norsk deltaktighet 
Landsmøtet tok i en uttalelse til Regje
ringen opp Norges rolle i arbeidet med 
de internasjonale miljøproblemene. 
Miljøvendepartementet bør foreta en 
kritisk gjennomgang av sin egen inter
nasjonale virksomhet med sikte på å 
medvirke til en større effektivisering 
og resultatorientering av innsatsen, 
heter det blant annet i uttalelsen. 

Dette mener 

landsmøtet: 


Det internasjonale energibyrået 
(IAEA) må umiddelbart stanse sin 
markedsføring av atomkraft, heter 
det i en landsmøteuttalelse til Regje
ringen. IAEA må offentliggjøre all 
sin informasjon som angår atomin
stallasjoner over hele verden. Til er
statning for atomkraft må innsatsen 
innen energiforskning og teknisk 
utvikling konsentreres om energi
økonomisering og alternative ener
gikilder, uttaler landsmøtet. Norge 
er med i IAEA og Naturvernfor
bundet henstiller til Regjeringen om 
å gjøre ovennente synspunkter til 
sin politikk. 

-
Dammene og trerennene på Knu

tefjellet som tidligere forsynte 
Kongsberg Sølvverk med nødvendig 
driftsvann, har behov for vedlike
hold. Anlegget er enestående i lan
det, og viser hvordan kulturminner 
og natur kan vokse sammen til en 
harmonisk helhet. I en uttalelse fra 
landsstyret blir Miljøverndeparte
mentet bedt om å gå inn med årlige 
bevilgninger for å bevare damanleg
gene for framtida. 

-
Det trengst ein støttepolitikk der 

målet er flest mogelege arbeidsplas
sar i andre næringar enn kraftkrev
jande industri, slik at det vert råd å 
halde oppe sysselsettinga på dei ein
sidige industristadane, går det fram 
av ein uttalelse frå landsmøtet til 
Regjeringa. Pengeoverføringane 
må gå til næringsfond som kommu
nen og fagrørsla disponerer til ut
vikling av nye arbeidsplassar. Slike 
fond må komme i takt med at pris
subsidiane på straum til kraftkrev
jande industri går ned. 

Erik Thoring 
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PARA AMBU G RE 
OG G RAGEDIE 

. Endelig er det kommet en grun
dig, lesverdig bok som forteller 
om årsakene bak ødeleggelsen 
av verdens regnskoger. «In the 
rainforest» av Cathrine Caufield, 
er basert på tre års feltarbeid i 
regnskogene, fra Borneo til Boli
via. Hennes fortellerstil er nøk
tern og saklig, og historiene fra 
de forskjellige stedene hun har 
besøkt er spekket med fakta. 
Likevel er det en gripende og 
engasjerende beretning hun ser
verer. 

Regnskogene dekket opprinnelig 14 
prosent av jordens overflate, men er i 
løpet av de seneste tiår redusert til 
under halvparten av dette. I land som 
Elfenbenskysten har 90 prosent gått 
tapt på 30 år. I Brasil avslørte satelitt
bilder at 60 prosent av avskogningen 

har foregått over bare tre år - fra 1975 
til 1978. 

I 1990, skriver Caufield , vil regnsko
gene i fastlands-Malaysia, Thailand, 
Fillippinne, Gautemala, Panama, 
Sierra Leone og Elfenbenskysten være 
redusert til noen få gjenværende flek
ker. I Afrika vil Nigeria være totalt av
skoget i år 2000, Guinea og Madagas
kar vil ha mistet en tredjedel av de få 
gjenværende regnskogene. I Latin
Amerika vil Costa Rica ha mistet 80 
prosent av 1981-nivået. Honduras, Ni
caragua og Ecuador vil ha mistet mer 
enn halvparten og Gautemala, Colom
bia og Mexico vil ha mistet en tredjedel 
av sine siste regnskoger ved slutten av 
dette århundret. 

Rikdom og ran 
Dette hastverket vi synes å ha med å bli 
kvitt de siste regnskogene, skulle tyde 
på at dette er jordens «daukjøtt», en 
uproduktiv, ubrukelig og verdiløs del 
som vi godt kan klare oss uten. Som 

Ved å hogge ned og svi av rengsk ogen kan 
jordløse bønder dyrke j orden noen f å år f ør 
den er utpint og de må fly tte videre. Denne 
virksomheten fø lger ofte i hæ lene på multi
nasjonale tømmerfirmaer eller gigantiske 
vegprosjekter . 

Caufields bok så tydelig illustrerer, er 
det jo selvsagt det stikk motsatte som 
er tilfelle. Ingen steder finner vi et ri
kere dyre- og planteliv, ingen steder 
vokser dyr og planter fortere , og ingen 
annen biotop har gitt mennesket så 
mange nyttige produkter og råvarer. 
Herfra kommer opprinnelig risplan
ten, kaffe, bananer, appelsiner, te, 
kakao og en uendelig lang rekke av 
andre viktige fødevarer. Det framti
dige potensialet oppdager vi kanskje 
når vi lar Caufield fortelle oss at bare 
rundt I prosent av regnskogens planter 
er kartlagt. 

J ordens regnskoger er med andre 
ord et gedigent genetisk bankhvelv, der 
vi i framtiden kan finne nye byggmate
rialer , matvarer og legemidler. Proble
met er at bankrøvere uten perspektiver 
på jordens framtid har brutt seg inn i 
hvelvet og er i ferd med å ødelegge alt 
sammen for en kortsiktig profitt. Cat
heri ne Caufield har sett bankrøverne 
på nært hold. I boken gir hun oss 
øyenvitneskildringer fra sine reiser til 

Tekst og Foto: Anders Goksøyr 
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regnskogenes siste utposter: til Costa 
Rica, der skogene omgjøres til beite
marker for kveg som selges billig til 
amerikansk hamburgerproduksjon; til 
Ny Guinea, der skogkledte fjell er blitt 
skrellet bare av mennsker i desperat 
jakt etter gull; til Colombia, der 
kokain-plantasjer har erstattet regn
skogen for å etterkomme dette nye 
«behovet» hos vestens fasjonable jet
set; og til andre områder der utenland
ske tømmerfirma driver flatehogst av 
dimensjoner for at vi skal kunne kle 
stuene våre med teak, mahogny og 
andre regnskogstreslag. 

Indianernes tragedie 
Men Caufield forteller også om hvor
dan det engang har vært, og fortsatt 
kunne være. Regnskogene har gitt 
grunnlag for menneskelig bosetning i 
tusenvis av år. Så sent som i år 1500 
anslår antropologene at Amazonas
bassenget hadde en befolkning på mel
lom 6 og 9 millioner mennesker. I dag 
er det mindre enn 200 000 indianerne 
tilbake. Av de 230 stammene som lev
de ved århundreskiftet, er rundt halv
parten dødd ut i dag. Regnskogsstam
mene er nesten utrolig tilpasset et liv i 
regnskogen. De henter all sin næring 
fra skogens grøde, og lider ingen man
gelsykdommer. Selv stoffskiftet er spe
sialisert til dette livet. Blir de flytte fra 
sine hjem og tvunget til å bo i lands
byer, som så ofte skjer, i sivilisasjo
nens navn, synker de raskt hen og dør. 
Samtidig er det nesten umulig for 
andre som flytter inn i regnskogen å 
etterligne de innfødtes levemåte. De 
vet rett og slett ikke hva de skal spise! 
Mens innfødte barn kan sette navn på 
tusenvis av forskjellige planter i et om
råde, kan selv en trenet botaniker ikke 
navngi flere enn noen hundre. Med ut
ryddelsen av regnskogsstammene dør 
kunnskapen om skogens ressurser. I 
tillegg ødelegges livsgrunnlaget for 
millioners av enestående dyr og plan
ter, flere arter enn det finnes i resten av 
verden. 

Intrikat nettverk 
Den enorme artsrikdommen i regnsko
gene kan illustreres med et eksempel 
fra Caufields bok: I et lite vann i 
Amazonas-jungelen, ikke større enn en 
tennisbane, finnes det flere arter fisk 
enn i hele Europa! Dette mangfoldet 
har ført til at artene har utvikle et intri
kat nett av gjensidig avhengighet og ut
nyttelse. Anslagsvis fire hundre dyre
arter, skriver Caufield, er avhenig av 
hvert enkelt treslag i regnskogen. 

Menneskets forsøk på å fingre med 
dette intrikate nettverket ender ikke 
alltid bare tragisk, men også ofte pate
tisk. I et forsøk på å øke produksjonen 
av paranøtter, som bare fra Brasil til 

USA (men også til norske julebord) ek
sporteres i verdier på 100 millioner 
kroner årlig, prøvde brasilianske for
retningsmenn å sette i gang paranøtt
plantasjer. Slik beskriver Catherine 
Caufield hvordan det gikk: 

«Trærne ble plantet, de vokste godt 
og bomstret da de skulle. Men det kom 
ingen nøtter. Ingen vet hvordan 
paranøtt-trær blir bestøvet, men de be
søkes jevnlig aven spesiell gruppe bier. 
Disse har paringsritualer som avhenger 
av bestemte kjemiske stoffer fra noen 
få arter av epifyttiske orkideer. 

Plantasjen hadde ingen av disse 
orkideene, og heller ikke hadde den de 
andre plantene som biene var avhen
gige av for å få mat. Ingen bier, ingen 
paranøtter. Paranøtt-trær må vokse i 
en blandet skog, en skog stor nok til å 
inneholde alle de andre artene som er 
innblandet i livssyklusen til disse 
trærne. Akkurat hvilke arter dette er, 
er fortsatt ukjent.» 

Jorden mister sine lunger 
Catherine Caufield har besøkt regn
skogsområder over hele kloden, og 
hennes innsiktsfulle reportasjer beskri
ver de ofte komplekse årsakene som 
ligger bak ødeleggelsen av regnskogen. 
De multinasjonale firmaenes flathogst 
av tømmer hadde ikke vært mulig hvis 
ikke det internasjonale samfunnet 
hadde akseptert handelen med disse 
varene, som ofte er unødvendige 
luksusprodukter. 

«Transmigrajon», som er det offi
sielle navnet på myndighetenes flytting 
av befolkningen i Indonesia fra over
befolkete Java til Kalimantan, Sula
wesi og Sumatra, har ført til ødeleg
ging av store regnskogsområder. Ver
densbanken har sin del av ansvaret for 
at dette programmet fortsetter, selv 
om det totalt sett har vært en fiasko. 
Samtidig understreker Caufield at det 
er for lettvint å sette merkelappen 
«overbefolkning» på årsakene. En 
urettferdig jordfordeling er en langt 
viktigere årsak til at fattigbønner hog
ger seg en jordlapp i regnskogen. 

Caufields bok «In the rainforest» 
setter søkelyset på et av verdens viktig
ste miljøproblemer. Klarer vi ikke å 
stanse avskogningen i løpet av kort tid, 
vil jorden miste sine «lunger», verdi
fulle genetiske resurser vil gå tapt, og 
store, fruktbare landområder være 
omgjort til ørken. Har vi råd til det? 
Alle som har lest Caufields bok vil 
rope «nei! ». Måtte våre hjemlige for
lag slåss om å bli det første som utgir 
denne viktige boken på norsk! 

«In the rainforest» 
av Catherine Caufield, 
William Heinemann Ltd, 
London, 1985, 304 s. 

~~~ 

Den kjente 


oppdagelsesreisende Richard Fran
ds Burton (1821-1890) nevner flere 
steder i sine dagbøker, særlig da 
han befant seg i ørkenen Rub' al
Khali, at hans største ønske i denne 
verden var å stå ansikt til ansikt 
med et eksemplar av khalirotten, 
som alt på den tiden (1854) var en 
utdøende art, menneskekjærlige 
som de var av natur. Burton fikk 
aldri sitt ønske oppfylt, noe som 
gjorde hans pensjonisttilværelse 
ekstra forstemmende. 

Jeg forstår ham så godt. Det å ha 
hatt sosialt samvær med en khali
rotte er til de grader utviklende for 
ens åndelige horisont, at mye av det 
som opptar ens tanker til daglig vir
ker uendelig smått og intetsigende. 

Det er derfor ikke med liten stolt
het jeg her kan fortel/e dere lesere at 
jeg så å si ukentlig har små disku
sjonsaftner med dette intelligente 
og følsomme pelsdyret. 

- Det gjelder å rotte seg sammen, 
kan den si lett henslengt når vi sitter 
sammen ved pjolterglassene og 
kostbare sigarer hvoretter den gir 
meg et av sine karakteristiske smil. 
Jeg tror det må være de kraftige 
fortennene i overkjeven som gjør 
smilet så inderlig vemodig. 

Det var tider hvor denne flotte re
presentanten for khalirottene så 
hel/er dystert på framtiden. Men 
ikke nå lenger. Nå er den full av til
lit til at alt ordner seg smått om 
senn. Den er ikke i tvil om at denne 
planeten er på god vei til å bli en 
sammenhengende ørken. Og det er i 
slike omgivelser den trivest best. 

, - Tross alt er jeg en ørkenrotte, 
sier den megetsigende og skjenker 
seg nok en pjolter . . . av beste 
merke. 
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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 


NNV's informasjon 
om Tsjernobyl 

I følgje Norsk Natur nr. 3 1986 har 
informasjonen etter katastrofen i 
Tsjernobyl vore mangelfull og for~ 
virrande. Dette er eg samd i. Når 
det vidare blir hevda at «ansvarlege 
myndigheter i alt for stor grad har 
lagt an på å berolige befolkninga 
ved å bagatellisere skadevirknin
gene av nedfallet», så kan ein med 
like stor rett hevde at Naturvernfor
bundet har lagt an på det motsette: 
å skræme folk og overdrive skade
virkningane. Denne påstanden vil 
eg dokumentere ved å ta for meg 
nokre informasjonar frå Natur
vernforbundet: 
1. «Til påstanden om at den strå
ledosen vi har mottatt bare tilsvarer 
et besøk hos tannlegen, hevdet 
Paule at siden Cesium har en halve
ringstid på 30 år, vil dette i beste fall 
tilsvare et tannlegebesøk hver dag i 
minst tilsvarende lang tid». Gene
ralsekretær Paule har dessverre 
ikkje forstått begrepet stråledose . 
Dosen (uttrykt i rem eller Sievert) 
tar omsyn til tida. I følgje offisielle 
oppgåver er den gjennomsnittlege 
årlege dosen pr. nordmann frå med
isinsk diagnostikk 10 milli-rem., 
dette er omlag same dose som kvar 
av oss får frå Tsjernobyl-katastro
fen i heile vår levetid. 

2. «l følge svenske forskere til
svarer utslippene fra Tsjernobyl 
mengden av radioaktive stoffer fra 
sprengningen aven 30 megatons 
bombe - eller to tusen Hiroshima
bomber. Med hensyn til stråling 
kan ulykken sammenliknas med ein 
begrenset atomkrig». At faktoren 
ikkje er 2000, men 30-40, får pas
sere . Men at strålinga kan sammen
liknast med ein atomkrig er ein 

som leser deg! 

uhyrleg påstand og analogi som 
neppe kan ha anna føremål enn å 
skræme folk, for kva er vi meir 
redde for enn ein atomkrig? Ener
gien som blir frigjort i ein atom
bombeeksplosjon er fordelt på 
trykkbølgjer og stråling. Strålinga 
har tre komponentar; varmestrå
ling, nøytronstråling og radioaktiv 
stråling frå fisjonsprodukta. Ved 
dei høge temperaturane som bomba 
gir kjem ein stor del av varmestrå
linga som røntgen- og gammastrå
ling. Den direkte nøytronstrålinga 
er svært farleg, dessutan vil den gi 
radioaktive isotopar som karbon-14 
med lang levetid. Talet på strålings
døde i Hiroshima ligg då også på eit 
langt høgre nivå enn i Tsjernobyl, 
og ei jamstelling av dei to tragedia
ne tener berre til å redusere faren 
ved ein atomkrig. 

3. Naturvernforbundet etterly
ser ein informasjon «som kan gi be
folkningen en reell innsikt i hvilke 
stråledoser vi har mottatt og de mu
lige konsekvensene av dette», og 
hevdar vidare at «... de biologiske 
konsekvensane er helt oversett i de
batten om skadevirkningene». Folk 
flest har vanskeleg for å forstå in
formasjon som inneheld fagtermi
nologi (Becquerel, Sievert, osv). I 
eit forsøk på å gi den informasjo
nen Naturvernforbundet etterlyser 
har eg i intervju iDagbaldet (7. au
gust) målt dosen i sigarettar , fordi 
sigarettrøyking og radioaktiv strå
ling begge fører til kreft. (Genetiske 
skader kan ein sjå bort frå ved dei 
dosane det her er snakk om, kfr. 
Helsedirektoratet sin brosjyre). I 
Dagbladet 9. august karakteriserer 
Naturvernforbundet ei slik framstil
ling og samanlikning som useriøs: 
«å røyke er ein risiko den som røy
ker selv har valgt. Strålingstrusselen 
påføres alt liv». Passiv røyking er 
ikkje noko ein sjølv har valgt, og 

kvifor skal popularisering ved vit
skapleg haldbar analogi karakteri
serast som useriøs eller forsøk på 
bagatellisering? 

Tsjernobyl var ein tragedie for 
Kiev-området. For Norge er konse
kvensane for den fysiske helsa om 
lag det same som at vi alle må røy
kje ein sigarett i vår levetid. Konse
kvensane for den psykiske helsa rår 
massemedia og Norges Naturvern
forbund over. 

Tormod Riste 

Tsjernobyl nok 
en gang 
Hartvig Sætra (i NN nr. 4) og Tor
mod Riste (i dette nr.) angriper 
noen formuleringer jeg brukte i min 
artikkel «Radioaktive stoffer og 
spredning i miljøet» i Norsk Natur 
nr. 3 i år. 

Riste hevder at Norges Natur
vernforbund har lagt an på «å 
skremme folk og overdrive skade
virkningene.» Sætra er ikke 
snauere. Han beskylder meg indi
rekte for politisk manipulering i den 
kalde krigens tjeneste «innsikta mot 
å bagatellisere ein global utslet
tingskrig. » 

Begge har hengt seg opp i min 
innledning. Der viser jeg til at sven
ske forskere (relativt kort tid etter 
ulykken) hevdet at utslippene til
svarte mengden av radioaktive stof
-[er fra sprengningen aven 30 mega
tons bombe (tenkt fisjonsbombe). 
Med hensyn til strålingen kunne 
dermed uykken sammenliknes med 
en begrenset atomkrig. 

Jeg burde vel ha presisert at det 
her dreide seg om den ioniserende 
strålingen. Men jeg trodde det 
framkom nokså klart både av over
skriften og artikkelen for øvrig. 
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Naturvernforbundet har ikke gått 
inn for å overdramatisere saken 
eller å skremme folk. Men det er vår 
oppgave å peke på atomanlegg som 
en risiko for natur og mennesker. 
De negative konsekvensene ved 
svikt eller uhell i slike anlegg kan bli 
uendelig store. Den ioniserende 
strålingen representerer en trussel 
mot alt liv. Derfor er det menings
løst å sammenlikne strålingsrisiko 
og risiko ved sigarettrøyking. 

Mange forskere prøver å anslå 
skadeomfanget pga. Tsjernobyl
ulykken. For mennesker varierer 
antatte sykdomstilfelle fra noen ti
tusen til en million. Det viser usik
kerheten i risikoberegningene. Hvor 
mye radioaktivt materiale som kom 
ut i miljøet fra reaktoren, vet man 
ikke. 30 megatonn tilsvarer 2000 
Hiroshima-bomber. Riste hevder 
bastant at faktoren ikke er 2000, 
men 30-40, en stoler fullt og fast på 
den foreløpige sovjetiske rapporten 
som er distribuert. Den tilnærmede 
sannheten kommer kanskje for en 
dag. Men foreløpig har vi ikke god 
nok oversikt. 

Jeg er ingen kald kriger. Tidligere 
artikler i blant annet Norsk Natur 
om atomkrig og tilhørende emne 
skulle vise det ganske klart. Da jeg 
foretok sammenlikningen med en 
30 megatons bombe og den ionise
rende strålingen fra en begrenset 
atomkrig, var det for å anskuelig
gjøre et vanskelig saksfelt og vise 
hvor farlige sivile atomanlegg kan 
være. 

Torbjørn Paule. 

Kraftlinjer 
dreper fugl 

For en to-tre år siden kom ei stor 
kraftlinje gjennom skogen her øst i 
Eidsvoll. Et sted går den like i kan
ten på ei orrhane-myr . Her har det 
vært 12-14 - ja opp til 20 haner i 
leik om våren. I april gikk jeg over 
denne myra, men så nesten ikke 
spor etter haner. Jeg fant fort årsa
ken: Etter å ha fulgt kraftlinje
traseen noen hundre meter, fant jeg 
en orrhøne og en orrhane drept et
ter å ha kollidert med kraftlinja. 
Dette var nylig hendt. Og tenk da 
på disse trådene som henger der 
heile året! 

Gunnar Gundersen 

Ensidig 
miljøpropaganda 

I Norsk Natur 3/86 er det en midt
side, hvor den venstre halvdel er en 
collage av miljøødeleggelser, floss
hatt og $, presentert med blå skrift, 
mens den høyre halvdel er ren natur 
og NNV med rød tekst. 

I betraktning av at det ikke står 
bedre til med miljøvern i øst enn i 
vest, og med Tsjernobyl i friskt 
minne, får man uvegerlig inntrykk 
av at her er det nogen som bruker 
miljøvern som vikarierende motiv. 

Flosshatten og Draculatennene 
hører nå dessuten bedre hjemme i 
førkrigstidens naive debattform enn 
i vår tids mere eleverte uttrykks
måte. 

Jeg skal imidlertid ta det forbe
hold at dersom vi i et senere num
mer får en like ensidig presentasjon 
av østsidens miljøødeleggelser med 
ombytte av farver, vil man ha gjen
opprettet balansen. 

N. Borchgrevink 

Vår lay-out-medarbeider som farge
satte teksten til Thore Hansens 
midtsidetegning, tenkte imidlertid 
slik: Blå bokstaver øverst fordi him
melen ofte er blå - røde bokstaver 
nederst fordi det passet til akvarel
lens farger på dette stedet. A blande 
estetikk og politikk har altså vært 
langt fra vår hensikt. Slikt driver vi 
rett og slett ikke med. 

red. 

Foto: Gunnar Gundersen / NN 

Norsk Natur 
på resirkulert papir! 

Norsk natur er i ferd med å ødeleg
ges pga. menneskenes aktiviteter 
her på jord. Vi forurenser jord, 
vann og luft, noe som igjen for
urenser menneskene fysisk. Vi bru
ker opp det som er av ressurser i en 
fart som menneskeheten aldri tidli
gere har klart å nå opp til. 

Og NORSK NATUR er med på 
dette! Jeg snakker da om bladet 
Norsk Natur. For ved å fortsette å 
trykke på bestrøket (glansa på fol
kemunne) papir er Norsk Natur 
(NN) med på å øke energiforbruket 
og kjemikalieforbruket. For det 
krever mer energi å produsere be
strøket papir enn vanlig nytt papir 
og mange ganger så mye som det 
trengs ved produksjon av resirku
lert papir. Det brukes kjemikalier 
for å få en bestrøket overflate noe 
som ikke brukes på vanlig papir og 
ihvertfall ikke på resirkulert papir. 
Skal bestrøket papir brukes til å 
lage resirkulert papir krever dette 
mer energi enn vanlig nytt papir. 
Dessuten krever jo bestrøket (og 
nytt vanlig papir) mer ressurser, 
nemlig cellulose. 

NN har tidligere med hånden på 
hjertet kunne si at det ikke kan 
trykkes på resirkulert papir, men 
det kan man ikke idag. For en kort 
tid siden startet et lite firma import 
av resirkulert papir. Papir av meget 
høy kvalitet, som det er fullt mulig 
å trykke førsteklasses firefargers 
naturbilder på. Dette papiret er 
også velegnet til å bruke i skrivema
skin, kopimaskin og kontoroffset
maskin. 

Så min oppfordring til Norsk Na
tur er å begynne å trykke på resirku
lert papir. Eller er Norsk Natur bare 
opptatt av å verne norsk natur på 
papiret, men uten å bruke natur
vennlig papir? 

Dag Elgethun 

Takk for tipset! Vi lover at for
slaget vil bli seriøst vurdert i forbin
delse med neste års produksjon av 
Norsk Natur. 

red. 
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«Vi har verdens mest urasjonelle, 

forbrukerfiendtlige, bondefiendtlige, dyrefiendtlige og 


miljøfiendtlige jordbruksproduksjon!» 


Det var pensjonert kaptein Mar
kus Markussen som fyrte av 
denne kraftsalven da han be
søkte NNV's sekretariat forle
den. Markussen har mange ar
gumenter for sin påstand, men 
hans viktiste merkesak er da
gens bruk av kunstgjødsel til for
del for ulike typer organisk gjød
sel eller avfall. 

- Vi må ikke ødelegge jordstrukturen 
og drepe mikroorganismene i jorden 
med kunstgjødsel, er budskapet han 
ønsker å nå frem med både i inn- og ut
land. 

- Hvorfor tar vi ikke vare på den 
ressurs som organisk gjødsel og avfall 
er? Slik det er nå, er denne ressursen en 
forurensningskilde. Det vil si at næ
ringstoffer fra bl.a. gjødselkjellere og 
avfallsplasser skaper uønsket algevekst 
i flere vassdrag istedenfor å være til 
nytte for vekster i jord- og hagebruk. 

Vi nikker og er så absolutt enige, 
men er det mulig å forandre dagens 
landbruk? Markussens svar er at vi har 
ikke noe valg. 

- Vi må legge om vår jordbrukspro
duksjon hvis vi ønsker at vår jord skal 
ha en fremtid. Men ikke bare med tan
ke på kommende generasjoner, for det 
gjelder også oss selv. Vi trenger mat 
som har et variert og riktig innhold av 
nærings- og sporstoffer og som er frie 
for fremmedstoffer. Kunstgjødsel og 
sprøytemidler minsker kvaliteten på 
våre matvarer! - Men legger han alvor
lig til, hvis ikke engang naturvernere 
tror at en omlegging av jordbrukspro
duksjonen er nødvendig og mulig, da 
kommer vi ingen vei. 

-Det er bare handling som nytter, 
mener Markussen. Og om vi ikke kla
rer å forandre Norges eller verdens 
jordbrukspolitikk i første omgang, 
kan en i hvert fall starte med eget av
fall fra kjøkken og hage. Markussen 
selv leverer ikke stort mer enn noen få 
blikkbokser og litt plastemballasje til 
renholdsverket i måneden. 

Inger Næss 

Slik kan vår, husholdningsavfall bli til god jord, forteller kaptein Markussen . 

Lag en kompostkasse selv 

- Ønsker du å lage en god kompost 
med rask omdanning til jord, er god 
lufttilførsel gjennom bunnen det 
viktigste å huske på, forteller kap
tein Markussen. For en middels stor 
hage og en husholdning, vil det 
være tilstrekkelig med en kasse. 
Kassen lages av plank med en fir
kantstokk i hvert hjørne. Bunnen 
lages av kyllingnetting på et ramme
verk av trestokker. Den lages i to 
deler som-skråstilles opp mot hver
andre. Det gir best mulig lufting av 
kompostmaterialet og gir en ned
bryting til jord i løpet av 3-6 mndr. 
i Sør-Norge. Kassen må alltid dek
kes til med en presenning eller lig
nende så komposten ikke blir for 
våt ved nedbør. 

Alle typer friskt kjøkken- og ha
geavfall kan brukes. Et bra bland
ingsforhold er 800/0 planteavfall, 
10-15% sand, leire eller jord og ca. 
5% kjøkkenavfall. Kjøkkenavfallet 
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må være oppdelt - bruk ikke hele 
poteter, frukter eller fiskehoder. 
Legg planteavfall, ca. 10 cm, og 
sand, ca. 1 cm, lagvis i kassen og 
sørg for god sanddekking øverst. 

Lager du en kompostkasse som 
beskrevet, kan du uten noe mer 
strev etter oppfyllingen hente ut fin 
matjord neste vår. 
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Ververens personalia: 

Adr. 

Abb. nr: 1--1....LI.-IL-....L--L..-..L.......I 
Jeg har vervet flg. personer: (sett kryss mellom dem.) 

Jeg ønsker meg premie nr. [TI Jeg vil «spare.. vervingen D 

SVARSENDING 
Avtale nr. 019/29 

" 
Kan sendes 

ufranktllt 
i Notge 

Adr.....ten 
vilbelale 
portoen. 

~'. 

Fine vervepremier venter! 
Verv et nytt hovedmedlem 
og velg mellom: 

Premie nr. 1 a Ulv, b Gaupe - Nr. 2 
Vandrefalk - Nr. 3 Havørn. Trykk av 
Staffan Ullstrøm (30 x 42). 
Nr. 4 Blåveis. Trykk av Hedvig. 

Wright 0stern. (21 x 30) m. 
ramme. 

Nr. 5 Neverbutt (til kaffe, sukker 
m.v.) 

Nr. 7 Kassett med fuglelåter. 
Nr. 8 Vår i skogen. Bok av Arild 

Hagen og Gunnar Gundersen. 
Nr. 9 Fire plakater fra naturvern

forbundet. 

To hovedmedlemmer
velg mellom: 

Nr. 11 Smykke av ugle eller piggsvin. 
Nr. 13 Åtte plakater fra Naturvern

forbundet. 
Nr. 14 To av vervepremiene for et 

hovedmedlem etter valg. 

Tre hovedmedlemmer
velg mellom: 

Nr. 15 	 «Brushaneleik», litografi av 
Vivian Zahl Olsen. 

Nr. 16 	 Collegegenser m/NNV-merke 
og navn i størrelse S, M, L 
eller XL. 

Nr. 17 NNVs emblem i sølv (anheng 
uten kjede). 

Nr. 18 Tre av vervepremiene for ett 
medlem etter valg. 

Fire hovedmedlemmer 
velg mellom: 

Nr. 19 Keramikkbolle. 
Nr. 20 Fire av vervepremiene for ett 

medlem etter valg. 

Fem hovedmedlemmer 
velg mellom: 

Nr. 21 	 Olav Gjærevoll: «Norges 
planteliv». 

Nr. 22 Fiskeveske i never. 
Nr. 23 Fem av vervepremiene for ett 

hovedmedlem 

Fem familiemedlemmer tilsvarer ett 
hovedmedlem. Pensjonistmedlemskap 
tilsvarer hovedmedlemskap. 

Slik 	veIVer du 
Send inn kupongen, utfylt med tydelig 
navn og adresse på de du har vervet, 
og hvilken vervepremie (hus nr.) du vil 
ha. Så sender vi velkomstmateriell og 
innbetalingsblankett. Først når kontin
gentene er innbetalt, registrerer vi din 
verveinnsats, og sender deg premien. 

Hele familien som medlem 
Naturvernarbeidet i Norge trenger man
ge medspillere. 
For familier som kan klare seg med 
ett abonnement på tidsskriftet «Norsk 
Natur», er familiemedlemskap et godt 
tilbud. 
Det koster bare kr 20 pr. år for hver 
person i husstanden å bli medlem. 
Barn under 12 år får en liten plakat 
som bevis på at de ønsker å være med 
på å verne natur. En refleks til å sy på 
utejakke eller ryggsekk følger også 
med . 
Benytt kupongen for innbetaling av 
medlemskontingent eller verveku
pongen her i bladet. 



En ny og meget 
aktuell bok. 
Anbefales på 
det varmeste! 

Pris kr. 118,
M. kr. 90,
Vare nr. 534 
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«Årets naturbilder» er en nydelig 
billedbok av våre fremste naturfo
tografer. Vi kan tilby boken til 
favør pris til våre medlemmer. 
Pris kr. 240,-. M.pris 150,-. 
Vare nr. 533. 

I ~~!"'!"!~~~~~~~I Villmarkskatalogen 
I'a~~~~~~~~::1 gir en god oversikt 
l' over hva som finnes 

på markedet av fri
luftsutstyr. Den er 
omfattende og har 
med det mest e fra 
lette teppeposer til 
høyfjellstelt . 
Pris kr. 80,-. M.pris 
kr. 60,-. 
Vare nr. 535 
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Boken gir en god og grundig 
innføring i hva naturvern egentlig 
er, og hvilke problemer og utford
ringer vi står overfor både nasjonalt 
og globalt. Den ser naturvernet i et 
historisk perspektiv, gir en samtids
beskrivelse og retter blikket fram
over med forslag til hva som kan og 
må gjøres. 
Vare nr. 531. Pris kr. 175,-. M. kr. 
135,-. 

,.Ja. men hva kan vi gjøre?" 

IDEBOK 
for en bedre framtid 

BLI UGLESETf 
Hvit ml "Stopp forsuringen» 

Vare nr. 606 

Str. 6-8. 9-11. 12-14. SM. L. 

XL. XXL 
Rød el. Grønn m/Norges Na
turvernforbud Vare nr. 607 

Str. S. M. L og XL 
Pris : barn kr. 50,
Voksne kr. 60,
100 % god bomullskvalitet 

Boken har fire ho
vedtemaer: Solidaritetsarbeid 
for den tredje verden, fredsar
beid, vern om natur, niljø og 
ressurser og arbeid for et godt 
nærmiljø. 

En inspirerende bok for alle 
som mener at noe bør gjøres, 
men som lurer på hva en egent
lig kan gjøre. Vare nr. 532 

Pris kr. 138,- fritt tilsendt 
Favørpris ved best. før 01.11.86 

kr. 110,-

Parapl~' . "arenr. 601. Badehåndkle i 100 % bomull lOOx 
«Stopp sur nedbør» på 8 språk. 56 cm. 
Kr. 120.-. M. kr. 100.- Vare nr. 602. Kr. 110,-. M. kr. 90,-

Betalingsvilkår 
Enten I) Forskuddsbetaling eller 

2) Oppkrav. 

l) FORSKUDDSBETALING: 

kan skje til postgirokonto 2362259, 

bankgirokonto 6026.05.03033, med 

sjekk eDer 

postanvisning. Varene sendes så 

snart betalingen er mottatt. 

NB: I tillegg til de oppgitte priser kom

mer ekspedisjonsgebyr etter følgende 

satser: 

Samlet kjøpt for inntil kr. 50,-: gebyr 

kr. 10,-. 

Samlet kjøp for over kr. 50,-: gebyr kr. 

15,-. 

2) OPPKRAV 
i tillegg til de oppgitte priser kommer 

oppkravsgebyr kr. 8,- + porto. 

Varene hentes og betales på postkon

toret. 

Medl.nr. må oppgis ved kjøp av varer til 

medlemspris. 

(= M i katalogen) 
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1I2 Trekkfuglp lakat Kr. 25. 
109 Vi nterfugl pl akat Kr. 25.
600 Fuglcl:'l tkassctt mlkommcntarcr Kr. 55,
Samle! kr. 100.
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Antall Varenr. Varens navn Str. Pris Sum 

Gave til NNV 

Medl.nr.: 
Totalt: 

Plakaten har 
tegning av 23 av 
Norges pattedyr 
med opplysnin
ger om artens 
levesett og ut
bredelse. 
Vare nr. 115. 
Kr. 35,-. M kr. 
25,-. 

, ';qi;M/Øp 

;::! Adresse : 
~ 

o Forskuddsbetaling o Betaling ved oppkrav 
al 

E! 

Wik'lll\-pli!llWr 


konvolutter. Motivene er 

fra «Flora Daniea» som 

ble laget på 1700-tallet. 

Vare nr. 211. Kr. 40,-. M. 

kr. 30,-. 


Nr. 528 Nt. 530 

~l' Barnas 
;: f"$t~ok 

• .~-r. ' 

t;~'i~" 

J]amas 
hok -
O!lt /1/1'1' 

Nr. 527 Nr . 525 Nr. 526 

Bøkene beskriver plantene og fug

lene i tekst og tegning og har i 

tillegg en artig historie å fortelle om 

hver art. III 


Pris pr. stk. kr. 68,-. M. kr. 50,-. 


Kan sendes 

ufrankert 

i Norge. 


Adressaten 

betaler 


portoen. 


Svarsending 
Avtale nr. 129 000/144 

Norges Naturvernforbund 
0129 Hammersborg 
OSLO 1 
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