


Vestfold Naturvern er et relativt
«ungt» fylkeslag -. idet laget ble

stiftet i «Natg,rverniiret l’7O».
Vestfold var allerede deii g:iiig et
hardt presset fylke, ndIr
det gjali natur og miljø.
I)et var oppgaver nok il

gi) los pi). og disse har
stadig okt i størrelse og

omfang.

________

ylkeslaget
har nå 5 lokallag, 4 av disse ar
beider meget godt. Eneste sted
hvor det er liten eller ingen akti
vitet er Horten/Borre. Så med
lemmer i dette distriktet: «Opp av
dvalen>!

Vestfold er ikke bare skjærgård
og kystlandskap. Det er også
landskap preget av jord- og skog
bruk og av sammenhengende
skogstrakter med fjellkoller og
idylliske innsjøer. Av spesielle
landskapstrekk av stor verdi kan
nevnes Vestfoldraet med Mølen —

hvor raet går ned i sjøen.

Minst i landet
Fylket er med sine 2000 km det
minste i landet, men ligger nest
etter Oslo når det gjelder be
folkningstetthet. Vestfoldkysten —

med sin nære beliggenhet til de
store befolkningssentra på Øst
landet — tilhører et av landets
mest attraktive og benyttede
områder for sommerrekreasjon.
Naturlig nok skaper dette en stor
belastning og slitasje på kystmil

Et lite, men

jøet. Konkurransen om arealene
blir stadig sterkere, hyttebygging
og krav om utbygging av nye
småbåthavner og dermed økende
miljøproblemer og konflikter er
saker som NV er opptatt med.

Fylket har en meget stor biltett
het — og fremtidig utbygging av
E 18 til 4-felts motorvei gjennom
hele fylket, og alt som dermed
følger av økende problemer er litt
av «en bøyg» å demme opp for.

Landbruket i fylket drives svært
intensivt, med hovedvekt på
produksjon av korn, grønnsaker
og poteter. Halvparten av gjød
selskjellerne er av dårlig standard.
Dette i tillegg til stor overflate
avrenning skaper forurensning i
elver og innsjøer. Mange av inn
sjøene er svært grunne, og de har
derfor «liten motstandskraft» når
det gjelder forurensning. Giftige
alger er registrert i flere av disse
sjøene.

Farris
Vestfold har 3 lakseførende elver
— Numedalslågen er desidert den

viktigste — med en antatt årlig
fangst på ca. 20 tonn. VN er
opptatt av at vannføringen er
tilstrekkelig, og også at vannkvali
teten må bedres.

Farris er drikkevannskilde for
2/3 av Vestfolds befolkning. VN
er naturlig nok også her opptatt
av at kvaliteten på vannet ikke
forringes. Nedfall fra industri i
form av tungmetaller- og avren
ning fra stor barkfylling med fare
for sigevann som kan føre PAH
stoffer med seg, vil bli fulgt opp
med overvåking fra VN’s side.

Fylket vårt blir i stadig sterkere
grad «industrialisert)>, og gift- og
forurensningsproblematikken står
i fokus i fylkes- og lokallag. Indre
deler av Larviksfjorden er nær
mest biologisk død — en stor
aksjonsgruppe, «Ren fjord», har
her gjort en kjempeinnsats. Lo
kallagene i Sandefjord og Tøns
berg jobber med beslektedc pro
blemer, og lokallaget i Holme
strand arbeider for tiden vesentlig
med Langøya og den sterkt for
urensede Sandebukta.
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NNV: Legg om til økologisk jordbruk! 12

hardt presset fylke

Boken som
natur
vernets
banebryter

ekken av bøker som har øvet
avgjørende innflytelse på individer og samfunn er
lang. En bok kan være sterk nok til å rydde vei for
nye historiske løp og retninger.

Et eksempel i naturvernsammenheng er Rachel
Carsons «Silent Spring». Bagatellisering og motstand
fra forskere i landbrukets og industriens tjeneste
maktet ikke å forhindre bokens bidrag til å vekke en
hel generasjon. Det var 25 år siden. Og historien
lærte oss at det ikke lot seg gjøre å snakke bort eller
overdøve den kraft som bor i et sannere bilde av
virkeligheten.

Nå foreligger Bo Landins bok «Om trær kunne
gråte» på norsk. Den er utgitt i samarbeid med
Naturvernforbundet og med støtte fra Miljøvern
departementet. Og selvsagt finnes det en forsker,
professor Gunnar Abrahamsen ved Norsk institutt
for skogforskning som med store bokstaver erklærer
at boka ikke baserer seg på annet enn synsinntrykk
og følelser og at den derfor ikke bør oppta plassen i
en seriøs forskers bokhylle. Boka er ikke verdt sin
pris. For de fleste andre, for hvem godt syn og et
normalt utviklet følelsliv har en viss betydning og
naturvern heller ikke er å forakte er Abrahamsens
arrogante slakt den beste anbefaling boka kunne få.

Et viktig poeng er imidlertid at en såpass vesentlig
og debattskapende bok må «utgis med støtte av. .

Dette gir en pekepinn om at vi faktisk bør mobilisere
for å sikre et grunnlag for utgivelse av bøker som har
betydning for naturvernet. En måte å gjøre det på er å
starte en bokklubb. Hvilket da også skjer i og med
opprettelsen av Bokklubben Natur og Friluftsliv i
dette nr. av NN. Dess flere medlemmer i denne
bokklubben, dess bedre garanti for flere banebiytende
bøker for naturvernet. Medlemskap anbefales.
Selvfølgelig.

Tekst: Maryon
Archer
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The Norwegian
Society for Con
servation of Na
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International Union for Conser
vation of Nature and Natural Re
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imidlertid NN kommet med flere enn i et «normalår»
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Svein Kant i
foreningen mot
moforbane og Hans
Jan Bjerkely (f.h.) i
Halden Natur og
Miljøvern: Her sier
planene at dragsterne
skal drønne.

1? lanene om
motorbane i Halden ble lansert
av lokale motorsport-entusiaster
for et år siden. Kongelig Norsk
Automobilklub har i alle år for
søkt å få til et slikt anlegg, og
gikk straks inn i prosjektet. Det
er dannet aksjeselskap: KNA
Motorstadion. Organisasjonen
har gitt lånegaranti på 10 mill.
kroner, og arbeider intenst med
finansieringen av motorbanen.
Kostnadsberegnet til 40 mill.
kroner.

Utbyggerne fikk opsjon på
2400 dekar av kommunens areal
ved Aspedammen. Årlig leie: kr.
1,00 pr. dekar! Prisen illustrerer
Halden kommunes markante
ønske om nyetableringer.

Saken utviklet seg tradisjonelt:
Først en tid med velvilje og be
geistring. Motstanderne samlet
seg om form og argumentasjon,
og fremsto etter hvert med økt
tyngde. De viktigste motstandere
er Halden Natur- og Miljovern,
og «Mot-aksjonen» som er dan
net av naboer til Aspedammen
området.

På den andre siden finner vi
folk med hjerte for motorsport,
og de som ønsker arbeidsplasser
og aktivitet. Som antydet er det
adskillige av dem nettopp i Hal
den. Viktigste stottespiller er altså
Halden Arbeiderparti, mcd ord
fører John Erik Eriksen i spissen.
Halden Arbeiderblad er en er
klært tilhenger av motorbane på
Aspedammen, og polemiserer
friskt på lederplass.

Stemningen blant «folk flest»
er som vanlig vanskelig å lodde.

men begge parter hevder å ha
utstrakt sympati i denne gruppen.

Svekket moral?
Direktoratet for Naturforvaltning
har gitt uttrykk for at Aspedarn
men ikke er egnet lokalisering på
grunn av naturverdiene og mil
jøbelastningen. Nå er det bare å
vente på stoy-vurderingene fra
SFT for Aspedammen-saken
kommer noe videre, I mellom
tiden er det mulig at KNA lykkes
i å sluttfore finansieringsarbeidet.
Det vil bli en psykologisk vita
mininnsproytning for motorbane
tilhengerne. Det er mulig at mot
standen har svekket moralen hos
enkelte i JA-leiren. Adferden hos
en del politiske partier tyder også
på dette. En <AIt-er-klappet-og
klart» — beskjed fra KNA vil
fjerne eventuelt mismot og ha
styrke tilsvarende et ultimatum.

Det hører med til historien at
Halden Natur- og Miljøvern har
skrevet om Aspedammen direkte
til statsministeren. Det er påpekt
misforhold mellom holdningene i
det lokale Arbeiderparti, og
ånden i Brundtland-kommisjo
nen. Svar er kommet: Dette er en
sak for Miljoverndepartementet, —

men lokalforeningens brev er
også oversendt statssekretær-
utvalget som arbeider videre med
Brundtland-kommisjonen på
hjemmebane.

Temperaturen i tonen mellom
de to partene er langt fra ube
tydelig, slik den avspeiles i lokal-
avisen. De fleste som ser saken
utenfra vil bli slått av at partene
har liten forståelse for hverandres
interesser og argumentasjon.

Og at det er kort veg fra skog
og mark til injurienes grense
trakter. . .

ParteneMotorbane mot natur
MM Aspedammen i Halden: 2400 dekar ftell og småskog er
satt av til «Nordens best utbygde anlegg for motorsport og

trafikksikkerhet». 1000 dekar planlagt utbygd i første omgang.
MM Utbygger er KNA sammen med lokale krefter.

Organisasjonen har gitt lånegaranti på 10 mill, kroner.
Arbeider med finansiering av ca. 40 mill, kroner, som

anlegget vil koste.
MM Halden Arbeiderparti er viktigste støttespiler, med
flertall i kommunesiyret. Partiet har pragramfestet sin

oppslutning om Aspedammen.
MM Halden Natur- og Miljøvern, og en nabo-aksjon, er de

fremste motstanderne. Argumentasjon: nei til rasering av et
naturområde med betydelige egenverdier, støy, uro og

trafikkaos.
MM Saken vil ventelig bli fremmet i kommunestyret såsnart
Statens Forurensningstilsyn leverer støy-vurdering. Fylkets

miljøvernavdeling skal gi uttalelse. Aspedammen ender etter
all sannsynlighet i departementet.

Temperatur

Tekst:
Halvor
Torgersen



Naturens

egenverdi

ubrukelig

argument

— Rendyrket naturvern-argumentasjon når
ikke frem. Vi blir utledd av våre

motstandere hvis vi forsøker å sette
naturens egenverdi opp mot deres

interesser. Derfor er vi dessverre nødt til
argumentere på bredeste front:

Eksempelvis trekke motorsport som sådan
i tvil. Skaffe dokumentasjon om avgasser.
Eller uttalelser om bråk og fyll på svenske
campingplasser under

________

et er klart
det hadde vært adskillig mer
rasjonelt å føre debatten på det
planet den hører hjemme. Men
da får vi ingen respons, sier Hans
Jan Bjerkely, som håper at for
urensningstilsynets rapport også
vil vise hvor langt støyen vil bære
i terrenget.

— Her har man jo prestert å gå
inn for motorbanen oppe på en
granitt-åsrygg, i stedet for å søke
et dypere terreng. Når dragstere
med flere tusen hesekrefter skal
dra til der oppe i høyden, blir det
livat i distriktene omkring, mener
Bjerkely.

Arbeidsplass-kompleks
— Det er trist å se resultatet av
Halden kommunes arbeidsplass-

dødsangst gir arbeidsplass-argu
mentet langt sterkere virkning her
enn andre steder. Det er jo for
ståelig, men hvorfor skal det være
komplett umulig for kommunen å
begripe at konsekvensanalyser er
en naturlig del av planlegging?
Ordføreren og Arbeiderpartiet har
bejublet dette motor-prosjektet
fra første stund — helt uten mot-
forestillinger.

Bjerkely ramser opp registrerte
naturkvaliteter i Aspedammen
området: meget god orrfuglbe
stand, med en rekke spiliplasser.
Minst 3 revir er registrert for
trelerka. Det samme gjelder for
natteravn. Flere myrfuglarter
nyttiggjør seg våtemyrene, særlig
under trekket. Aspedammen har
forøvrig en av østfolds beste
lokaliteter for dvergbjork. Den

Ofrer natur til ingen nytte
— For lokalbefolkningen får et
motorstadion en rekke konse
kvenser, fremholder Bjerkely:
— ødelagt nærmiljø for en rekke
husstander, støy, mulig forurens
ning av drikkevann, periodevis
luftforurensning, trafikkproblemer
og uro. — Det er i det hele tatt
utrolig at en kommune kan støtte
nedbygging av to og en halv
kvadratkilometer natur. Bare for
å tilfredsstille ønskene til et fåtall
motorgale mennesker. Med en
hobby uten samfunnsnytte, sier
Hans Jan Bjerkely.

Toppen av
et isfjell?

Aldeles uten forutgående
invitasjon har Vegdirek

toratet mottatt 30 planer om
motorbaner! Det er

fremmelige motorsport
interessenter som er ute og
fisker etter statsstøtte. Som

det ikke er åpnet for. Og som
det heller ikke skulle åpnes

for. Men Samferdsels
departementet har rokket

ved den tidligere forutsetning
om at motorbaner skal

finansieres privat.

Spørsmålet om motorbaner ble
aktualisert gjennom en stortings
melding. Den relativt løselige
omtalen ble kvikt oppfanget
omkring i landet, og direktoratet
har i løpet av kort tid fått 30
planer tilsendt. Etter forutset
ningene var det bare Lånke
banen som skulle få statstilskudd.
Direktoratet bruker 2 millioner
kroner på eksperimenter og tiltak
som kan skaffe erfaring. En er
faring som i sin tur skal komme
eventuelle andre motorbane
prosjekter til gode. Faglig bistand,
med andre ord. Ikke penger.
Motorbanene skulle etter forut
setningene finansieres privat, i
høyden med tilskudd fra kommu
ne eller fylke. Men departementet
har oppnevnt en motorbane
komite. Det opplyses at denne
skal vurdere i hvilken grad staten
skal engasjere seg økonomisk. Og
hvor mange baner som bør få
støtte. Kanskje allerede fra stats
budsjettet for 1988. Motorsport
begeistringen i Samferdselsdepar
tementet har altså akseflerert
kraftig.

I Vegdirektoratet er det derimot
større usikkerhet. Her er det folk
som ikke uten videre er villige til
å sette likhetstegn mellom motor-
sport og trafikksikkerhet. Direk
toratet er også kjent med at baner
i Sverige strever med vanskelig
økonomi

- og adskillig bråk og
ordensproblemer. Men fordi
departementet har ordlagt seg
omtrent som man gjør når man
lover noe, utelukker ikke direk
toratet adskillig flere «søknader».
I direktoratet er det også tals
menn for den oppfatning at tra
fikksikkerhetsarbeid kjøres frem
som hovedargument, med hen
blikk på støtte. Mens det primære
formål er motorsport.

— Vi skulle vært igang før
motstanden tilspisset seg.
Dessverre tok det for lang

tid, sier styreformann Einar
Røkholt i KNA. Han

gremmer seg således over å
være «innhentet» av

naturvernerne og andre
motstandsgrupper i Halden.

Naturvernerne i Halden
synes å være spesielt aktive,

legger han til.

KNA har i all tid ønsket seg et
senter for motorsport. Men pro
sjektene er blitt stoppet på for
skjellige stadium — gang på gang.
Den helt åpenbare imotekom
menheten hos Halden kommune
virket således særlig forløsende
på bil-organisasjonen, medgir
styreformannen.

Grønn liste
— Men vi ser at natuvemerne
kjører stadig hardere. De har jo
også fått inn tre representanter på
«grønn liste» i bystyret — med
utgangspunkt i Aspedammen
saken.
— Ingen forståelse for mot
standen?

— Forsåvidt greit at man ikke er
enige. Men det er alltid noen som
skal si nei — til alt! På Aspe
dammen blir det bare snakk om
et fåtall stevner årlig. Kanskje
20—25.000 mennesker på hvert av
dem. Det kan da ikke være mer
komplisert enn å avvikle fot-

ballkamp midt i en by? Ellers er
det trafikksikkerhetsarbeid i form
av kurser og kjoreopplæring som
vil dommere bruken av anlegget.

— Da er vel Halden en underlig
lokalisering?

— Ikke hvis vi ser det i et sys
tem med andre baner — som
Lånke i Trøndelag og Våler i
Solør. Når det gjelder motorspor
ten: en må liksom ha et litt større
nedslagsfelt enn bare det norske
for å bli virkelig spennende. Vi
må føle svensker og dansker litt
på tennene. Da ligger jo Halden
utmerket.

— Men det er ikke bare under
stevner det blir støy?

— Vi skal gjøre alt for å redu
sere støy fra området. Det skal bli
treningstider lagt slik at folk blir
minst mulig genert. Ingen skal
behøve å bli søvnløs på grunn av
Aspedammen...

Trafikksikkerhet?
— Det er hevdet at motorsport
folket skyver «trafikksikkerhet og
opplæring» foran seg mest for å
oppnå goodwill — og eventuelle
tilskudd hvis det åpnes for stats-
midler?

— Det er en tvilsom påstand. Vi
i KNA har formålshjemlet at vi
skal drive motorsport, men også
trafikksikkerhetsarbejd. De som
hyler så høyt må forstå at vi ikke
kan Ijeme bilen — eller bilsporten.
I Europa er det bare Norge,
Sveits og Andorra som ikke har
bilsport-baner!
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motorsport-stevnet, sier
Hans Jan Bjerkely,

formannen i Halden
Natur- og Miljovern. kompleks. Kommunens tidligere gamle Olavsleden går også gjen

nom området. Eventuelle konse
kvenser for denne bør vurderes
av arkeologiske myndigheter,
mener naturvernforeningen.

Styreformannen i KNA:

Bare Norge, Andorra og
Sveits uten motorbaner

Store ordensproble
mer, tyll, slagsmål,
skadeverk og tratikk
torseelser rapporterer
svensk politi tra
Manirop-banen
Sverige.

Sakset:
«Du trenger ikke være gal for å
kjøre dragster, men det hjelper!»

Dragster-fører.

«Jeg tror JA-folket bruker argu
ment om okt trafikksikkerhet for
å markedsfore en konkurranse-
bane på Aspedammen. Det finnes
ingen undersøkelser eller forsk
ning som sier at en motorstadion
betyr enormt mye for trafikksikk
herheten, slik JA-siden hevder.
Tvert imot viser engelske under
søkelser det motsatte.»

Sekr. Egil Nordengen,
stfolds trafikksikker
hetsutvalg.

«I samarbeid med Halden Natur-
og miljø bor det lages et gjerde på
indre bane, med plass til både
miljevemerne og dyrene, i en 200
dekar stor dyrehage».

Amcar. entusiast inter
vjues i HA.

«Det er ikke farlig med motor
sport-utoverne. Det er publikum
som er problemet. Når de setter
seg i bilen for å dra fra et motor-
stevne, har de ennå tenningen og
identifiseringsmekanismene i seg
for fullt. Det vises på kjørin
gen. ..»

Ansatt i Vegdirek
toratet.

«Halden Natur- og Miljovem er
mer opptatt av disse spørsmålene
enn det store gjennomsnitt, og
det er greit. Jeg tror ikke jorda går
under hvis de ikke får gjennom
slag for alle sine tanker. »

Ordfører
J.E. Eriksen i HA.

«Vi har for vår del stilt oss positi
ve til bruk av dette arealet. Det er
ikke hensynet til enerkratt og myr
eller for den saks skyld harer eller
rev som er avgjørende. Arealet
her passer nemlig bra. Nei, det er
hensynet til menneskene som her
er det viktigste».

På lederplass,
Halden Arbeiderblad.



Spor i jord

— verdt å verne

Kulturlandskapet i Norden er alvorlig truet. Det vil si,
det som er igjen av det. Manglende helhetssyn i bruken
av moderne teknologi og økonomi de senere tiårene har

M
redusert kulturlandskapets «helsetilstand» betraktelig.
Men nå skjer det noe.

_________

ed tre
millioner kroner fra Nordisk stopper opp og vurderer konse- Tekst: Jan H.
Ministerråd har Rygge kommune kvensene av det vi gjør med land- Ihiebæk
i Østfold blitt gjenstand for en skapet. I høyeste grad har dette
total analyse av sitt natur og med vår fremtid å gjøre. Et sykt
kulturlandskap. Rapporten fra natur- og kulturmiljø kan skape
pilotprosjektet er ferdig. Den syke mennesker, sier Strandli.
trekker opp metoder og modeller
som kan tilpasses Nordens kom- Systematisering
muner. Det gir håp for restene av I rapporten som nå foreligger har
våre utpinte Iculturlandskap. prosjektgruppen delt inn i tre

— Til nå har naturen og kultur- forskjellige kategorier som en bør
landskapet vært den tapende part forholde seg til i fremtidig plan-
i utviklingen. Vi har ikke sett våre legging. Det er de sammenhen
landskap i sammenheng. Hen- gende områdene, linjedrag og
sikten med Rygge-prosjelctet har objekter. De sammenhengende
vært å utvilcle en metode for områdene kan for eksempel bestå
hvordan man skal gå frem i arbei- av jordbruksområder med rik
det med å lcartlegge kommunens naturstrulctur, jordbruksområder
verneverdige ressurser og hvor- med rester av hagemark og løv
dan en slcal forholde seg til dem. enger. Linjedragene er gjerder og
Her har politikerne nå fått en hekker som skiller eiendommer
mulighet til å forstå helheten i det eller bruksområder fra hverandre,
de skal forvalte, forteller prosjekt- bekker og elver, bryn og randso
leder Bjørn Strandli til Norsk ner, veier og stier. Objekter kan
Natur. Strandli er naturvernin- være alt fra verneverdige hus til
spektor i Fylkesmannens Miljø- helleristninger og andre kultur
vernavdeling i Østfold. minner.

Lovord Startet i 1982
Det har vært store forventninger Arbeidene med det som nå frem-
til pilotprosjektet i Rygge og de står som rapport om «Natur- og
ser ut til å være innfridd. Miljø- kulturlandskapet i arealplan- Politikerne kan nå
vernavdelingen i Østfold er fulle leggingen» startet med en søknad ekaI
av lovord. Representanter for til Nordisk ministerråd i 1982. forvalte, sier prosjekt-
kommunen har deltatt entusias- Pengene, ca. tre millioner kroner, leder Bjørn Strandli.
tisk. Og som en av kommune
styrerepresentantene skal ha
uttrykt seg i et orienteringsmøte:
«At vi ikke har tenkt slik tid
ligere»!

— Hva er kulturlandskap,
Bjørn Strandli?

— Det er vanskelig å svare pre
sist på det spørsmålet. I Rygge
prosjektet har vi for eksempel
ikke tolket de store sammenhen
gende fjell- og skogsområder som
en del av kulturlandskapet. Alt
landskap som på en eller annen
måte er kultivert av mennesker,
går under begrepet kulturland
skap. I et slikt landskap befinner
det seg formasjoner eller objekter
som det er viktig å ta vare på.
Ikke bare for særegenhetens
skyld, men også av rene natur
vernhensyn. Det er viktig at vi nå
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ble bevilget. 1983 gikk med til
planlegging. Fra den tid er det
praktiske arbeidet gjennomført.
Bjørn Strandli har deltatt både i
den overordnede nordiske sty
ringsgruppen og i den lokale
prosjektgruppen. Landskaps
arkitekt, professor Magne Bruun
ved Landbrukshøyskolen på Ås
har i to og et halvt år hatt permi
sjon fra sin stilling for å arbeide
med pilotprosjektet i Rygge. I den
lokale prosjektgruppen har dess
uten representanter fra Rygge
kommune med parksjef Turid
Bergerøy og reguleringssjef Dag
Næsje medvirket, sammen med
herredskogmester Gaute Valberg
og herredsagronomViggo Sund
by.

Rygge kommune ble valgt av
praktiske grunner. Denne øst
foldske kystkommunen er såvisst
ikke blant de som er mest rasert.
Derfor har vi hatt godt tilfang på
områder og objekter som vi har
innarbeidet i den ferdige model
len. Kommunen har i alle hen
seender vært positive til pro
sjektet. En bevilgning på 250.000
kroner fra kommunen selv til en
oppfolging av prosjektet vitner
om det, forteller prosjektleder
Strandli.

Samordning
mellom

naturvern
og

kulturvern
— Det spesielle med kulturland
skapsprosjektet i Rygge er sam
ordningen mellom naturvern og
kulturminnevern. Vi er kommet
nokså langt på begge feltene
separat, men effekten blir langt
bedre når disse feltene blir sam
ordnet.

Det sier professor Magne
Bruun ved Landbrukshøyskolen
på Ås. Han har hatt permisjon for
å arbeide med kulturlandskaps
prosjektet i Rygge de siste to og et
halvt årene.

Utenom denne samordnings
effekten ser han stor betydning i
at hele områder er skilt ut. Van
ligvis verner man objekter og helt
spesielle naturformasjoner.

Ikke uproblematisk
Ordfører Ulf Knudsen sier til
Norsk Natur at han er glad for
det pionerarbeidet som er gjen
nomført. Han vil dog ikke unnslå
at den modellen som nå foreligger
vil skape debatt og eventuelt også
konflikter i forbindelse med
videreutviklingen av kommunen.
Uten at han på noen måte vil
problematisere på forhånd.

Modellen inneholder en klassi
fisering av områdene, alt etter
verneinteresse. Det skal gjøre det
lettere for planleggere og politi
kere å ta stilling til utbygging og
utvikling av kommunen.

Jordbrukets medvirkning
Jordbruket er en viktig faktor i
kulturlandskaps-sammenheng.
I landbruket er det blitt syndet
stort i forhold til kulturland
skapet. Effektivitet og høye mål
for produksjonen er i ferd med å
utarme jorden og landskapsfor
masjonene. Et felles trekk i de
nordiske landene er at virkemid
ler for å løse miljøproblemene i
landbruket er dårlig utviklet. Det
gjelder såvel lovverk som økono
mi og administrasjon, konklu
derer rapporten.

I Rygge-modellen har man ønsket
å se helhetlig på landskapet.
Dermed har man kunnet trekke
opp klarere avgrensninger mel
lom områder som bør kunne
bygges ut og områder som bør få
ligge i fred.

— Jeg er positivt overrasket over
hvor fint kommunens represen
tanter har bidratt til prosjektet.
Etter det jeg vet har kommunen
bevilget 250.000 kroner til en
videre oppfølging. Dessuten har
vi fått signaler om at vårt arbeid
vil bli benyttet i kommende kom
muneplan, sier professor Bruun.

typene
som

tidligere
var i

området.

________

ersom
dette realiseres vil Tingvoll få et
av de mest interessante byg
demuséene i landet.

Området som i dag omgir Ting
voll Bygdemuseum var tidligere
utmarka til gården Tingvollia,
eller Lia som det helst ble kalt.
Området er på 140 mål, og består
av små berg med åpen, karrig
furuskog og blandingsskog, i
tillegg til sletter og grasmyrer.
Dette området, som i dag blir mye
brukt til turterreng, ønsker musé
et å få ta i bruk, og tilbakeføre til
det kulturlandskapet som det
tidligere var. Muesuffisbestyrer
Olav Bekken mener området er
velegnet til å skape en form for
«okomuseum».

Levende økomuseum
— Ved å ta ibruk skogen og marka
igjen til beite, til å hente ved og
virke i, til torving og annet, vil vi
kunne få et levende økomuseum
samtidig som vi gjenskaper de
kulturlandskapene som var før.
Gårdene her omkring var typiske
utmarksgårder, med lite eng og
innmark, og stor grad av sjøl
berging. I utmarka hentet de det
aller meste de trengte på gården,
og områdene ble preget av dette.
Mens dyra lette seg fram til spesi
elle vekster, tar maskinene i dag
alt i ett jafs, og den rike eng
floraen er i ferd med å forsvinne.

Olav Bekken tror at mye av det
rike plante- og dyrelivet vil kom
me tilbake, dersom de tidligere
landskapstypene blir gjenskapt.
Mange av de artene som trivdes i
kantsonene, i skogbrynene og på
beitemarka er i dag borte. Men
både planter og dyr trenger god
plass, og det er derfor viktig at
området blir såpass stort som det
nå er foreslått.

Modell
— I dette området kan det bli
aktuelt med en rekke aktiviteter i
tillegg til at landskapstypene i seg
selv blir tatt vare på. Det foregikk
både kullbrenning, lauving, for
sanking og torving her, og mye av
dette kan tas opp igjen. Det vil
være naturlig å få oppført de
hustypene som hørte til i ut-
marka, og så drive virksomhet i
tilknytning til disse. Gjenskaping
av de forskjellige gjerdetypene
som ble brukt hører også med.
Slik vil aktiviteter føre til at om
rådet blir brukt langt på veg slik
som før, og kulturlandskapet vil
oppstå igjen.

Bekken presiserer at selv om
det er tale om et relativt stort
område, så vil det likevel være en
slags modell av tidligere nærings
drift og landskap. Beiteområdene
må f.eks. være mindre enheter
enn tidligere, men til forskjell fra
tradisjonell museumsdrift som
ofte betyr å stille ut ting, er det et
viktig poeng at denne modellen
skal være i aktiv bruk.

Det er kommet mange positive
reaksjoner på idéene, men Møre
og Romsdal Fylkeskommune som
skal ta den endelige avgjørelsen,
vil ikke gjøre dette før en konkret
plan for området foreligger. Dette
vil bli gjort i løpet av høsten.
Stiftelsen for biologisk/økologisk
landbruk på Tingvoll er svært
interessert i prosjektet, blant
annet på grunn av de mulig
hetene for utvikling av plante
sosiologien som ligger i dette. For
skolene i distriktet vil området
kunne gi elevene et unikt kultur-
historisk og naturhistorisk bilde.

Også Sogn og Fjordane
Distriktshøgskole har uttalt seg,
og understreker at det må være
en overordnet målsetting å. ta vare
på og vedlikeholde særpregede,
typiske og utsatte kulturmarks
typer. Både praktisk, faglig og
økonomisk vil det være fornuftig
å benytte eksisterende muséer til
slike formål, uttaler SFDH.

I

I
Tingvoll Bygde-
museum på Nordmøre
vil verne 140 mål
utmark i tilknytning til
museet for å gjen
skape de kulturland
skapstypene som
tidligere var i om
rådet.

I.
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Museumsbestyrer
Olav Bekken i en av
torvmyrene han
ønsker å verne.
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Tingvoll Bygdeniuseum på
Nordmøre vil verne et 140
mål stort område i tilknyt

ning til museet, og gjen
skape de kulturlandskaps

Positive reaksjoner

Etteklen blir langt
bedre når kultur— og

iralurvemet blir
samordnet, sier

pmolessor Magne
Brmmn som har

mmtremmlrmt i to og et
h,lvf år med Rygge

proseklel.
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Norges
Naturvernforbund:

Legg om til
økologisk
jordbruk!

Jordbruksdebatten har vært preget av
personer som ikke har økologisk innsikt, og

som bare har tenkt på økonomi og
effektivitet. Vi krever nå et brudd med den

nåværende
jordbrukspolitikken, der

man subsidierer
overproduksjon basert på
uforsvarlige metoder, sier

NNV’s
nestleder

Arne
Moksnes i

dette
intervjuet.

I I et er liten
tvil om at dagens jordbruk er ute
på ville veier, sier Arne Moksnes i
forbindelse med at Norges Natur
vernforbund på årets landsmøte
vedtok sitt syn på norsk jord
brukspolitikk.

— Jordbruk og jordvern har vel
hele tiden stått på forbundets
sakskart, men vi må vel inn
rømme at disse sakene til nå ikke
har fått den oppmerksomheten de
trenger. Når vi nå har funnet tid
og kapasitet til å sette søkelyset
på jordbruket, skjer det på et
tidspunkt da problemene som
dagens jordbrukspolitikk er i ferd
med å føre oss ut i er blitt nokså
åpenbare.

I strid med tradisjonen
Arne Moksnes, som ved siden av
å være amanuensis i zoologi ved
Universitetet i Trondheim også
selv er gårdbruker, peker på at vi
nå har fått et jordbruk som for
urenser naturen i meget sterk
grad, og som utarmer jorda.
— Dette er stikk i strid med den
gamle holdningen i det norske
bondesamfunnet, der regelen var
at gården skulle overleveres til
neste generasjon i bedre stand
enn den var da man selv overtok.
Intensjonen hos den enkelte
bruker er nok den samme også i

dag, men resultatet av den jord
brukspolitikken som føres er at vi
nå for alvor er i ferd med å un
dergrave en slik tankegang. Iste
det for å hoste rentene er det
selve kapitalen vi har gått los på,
sier Moksnes.

Miljøpolitisk perspektiv
— Hva er det som er galt?

— Dagens jordbruk produserer
mer enn nok mat, men det skjer
på en måte som ikke kan fort
sette. Mange synes å ha glemt at
jordbruk er fundert på biologi og
økologi, og at jordbruket, selv om
dette dreier seg om kultivering av
natur, er underlagt de samme
okologiske betingelsene som all
annen natur. Også innen jord
bruket har imidlertid kortsiktig
økonomisk vining og effelctivitet
fått dommere. Kravene til rasjo
nell drift og okt utbytte har fort til
at det ikke er biologiske hensyn
som har styrt utviklingen, men
tvert imot økonomiske og tek
nologiske hensyn, og i løpet av
denne prosessen er vi kommet på
kollisjonskurs med de okologiske
forutsetningene. Dette er nå i ferd
med å føre oss ut i et ufore som
det kan ta lang tid å komme ut
av. Det vi ønsker er derfor å få
jordbruket inn i et langsiktig
miljopolitisk perspektiv, og det er

vel grunn til å understreke at
forbundets syn i stor grad er
sammenfallende med det som står
å lese i den såkalte «Gro-kommi
sjonen»s rapport, selv om det
også er ting der vi ikke er enig i.

Baksiden av effektivitets
medaljen
— Kan du peke på konkrete nega
tive resultater av dagens jord
bruk?

— Kort sagt har vi fått et jord
bruk som forurenser og som
utarmer jorda. Bruken av kunst
gjodsel og kjemikalier har i løpet
av vår tid økt sterkt, og ensidig
åkerbruk har etter hvert ført til en
betydelig jorderosjon. Jordstruk
turen odelegges dessuten av sta
dig tyngre maskiner. Videre har
utviklingen ført til at norsk jord
bruk i løpet av forholdsvis Icort
tid har endret karakter. Antall
bruk og sysselsatte innen jordbru
ket er gått sterkt ned.
I mange områder er det gamle
kulturlandskapet i ferd med å
forsvinne. Flatbygdene på Øst
landet og i Trøndelag antar mer
og mer form av sammenhengende
kornåkre, og i husdyrdistriktenc
overtar skogen stadig mer av det
som ikke er maskinjord. Til
sammen gir alt dette — som er et
omfattende saksfelt — oss et jord-

NNV’s svar på utviklingen
— Hva er så Naturvernsforbundets
svar på denne utviklingen?

— Svaret må bli et jordbruk som
tar hensyn til de naturgitte forut
setningene, med andre ord et
okologisk jordbruk. Det må leg
ges mindre vekt på spørsmål av
rent økonomisk karakter og på
effelctivitet og produktivitet slik
det har vært de senere årene, og
større vekt på økologiske og
miljømessige forhold. Faktum er
jo at det i dag er overproduksjon
av mat, men ved hjelp av drifts
metoder som vi ilcke Ican fortsette
med i lengden. Jordbruksdebatten
har i altfor stor grad vært preget
av personer som ikke har olcolo
gisk bakgrunn og innsikt, og som
bare har tenkt på økonomi og
effektivitet. Vi krever nå et brudd
med den nåværende jordbruks
politikken, der man subsidierer
overproduksjonen som er basert
på uforsvarlige metoder. De som
tror at mat Ican produseres stadig
billigere, som i enhver samle
båndsfabrikk, tar feil — ytterligere
krav til effektivisering vil bare
føre til enda mer forurensning.
Og jordbruket må ut av rollen

mer som ikke forurenser eller
ødelegger jorda. Forskningen må
innrettes mot et okologisk jord
bruk med en annen og bedre
teknologi enn i dag, hvor bruken
av kjemikalier blir sterkt redusert,
og hvor husdyrgjodselen kan bli
tatt vare på og brukt slik at den
bidrar til å bygge opp jorda igjen.

— Og du er naturligvis glad for
at «Gro-kommisjonen» nå mar
kedsfører synspunkter som er i
tråd med dette?

— Selvsagt, selv om det som står
å lese der ikke er noe nytt. Dette
er tvert imot tanker som natur
vernorganisasjonene har hevdet i
lang tid. Det viktige er imidlertid
at kommisjonen har mulighet til å
få disse sakene på den politiske
dagsorden. Våre anbefalinger kan
du si er «Gro-kommisjonen»s
anbefalinger omsatt til norsk
praksis,

Jordbrukets støttespilere
— Men hva tror du bondeorgani
sasjonene vil si til forbundets
forslag om et okologisk jordbruk?

— Bondeorganisasjonene var
representert på landsmøtet der
disse sakene ble diskutert, og det
har ikke kommet innvendinger
mot de tanker og anbefalinger vi
har, snarere tvert imot. Jeg vil da

også understreke at vi på ingen
måte er deltakere i hetsen mot
jordbruket. Tvert om, vi vil være
jordbrukets støttespillere.

Den situasjonen vi nå er kom
met opp i skyldes ikke jordbru
Icet, men er en følge av den sam
funnsutviklingen og den politikk
som generelt har vært ført siden
krigen med ensidig vekt på øko
nomi og effektivisering. Vi er
nødt til å finne oss i at mat og
matproduksjon også koster, og vi
må betale det som det koster å
fremstille ren mat uten at natur-
miljøet ødelegges. Sagt på en
annen måte: Norsk mat skal
betales med det som det koster å
fremstille denne på økologisk
måte, uten forurensning og rov
drift på ressursene.

— Så nå kaster Naturvernsfor
bundet seg ut i jordbrukspolitik
ken?

— Alt miljovernarbeid er poli
tikk. Vi har fått gjennomslag for
våre synspunkter på mange om
råder etter hvert, og jeg er ikke i
tvil om at vi får det også innen
jordbrukspolitikken.

Økologisk jordbruk vil tvinge
seg frem, for noe alternativ finnes
ikke. Vi må bare være forberedt
på at det vil ta noe tid. Desto
viktigere er det derfor å komme i
gang, sier Arne Moksnes.
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k bruk som både er miljomessig, som lbnirenser, vi må få driftsfor
samfunnsmessig og kulturelt
uheldig.

— Norsk jordbruk må
bygges på økologiske
prinsipper, og ikke
som i dag lorurense
miljøet og utarme
jorda, sier Arne
Moksnes.
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Naturvern

i praksis

Det moderne landbruket har sine
skyggesider, sider så sterke at

ordet «problem» stadig
oftare blir knytt til

primærnæringa. Da
tenkjer vi ikkje på

økonomi, men på eit ord
som liknar: økologi.

_______

vrenning
frå silo og gjødseikjellarar, sprøy
temiddel, forsuring, jordero
sjon. . . Forurensing frå landbru
ket er eit større miljøproblem enn
sur nedbør, hevda Direktoratet
for naturforvaltning i vinter.

No er heldigvis ikkje land
bruket sjølv blind for problema.
Vi har besøkt Tingvoll Gard,
landets første forskningssenter for
biologisk jordbruk.

— Vi driv naturvern i praksis!
Seier ringleiar Grete Lene Serik
stad.

arbeidd for ei næring meir i pakt
med dei økologiske prinsippa.
I dag er det ikkje lenger rett å tala
om nokre få ildsjeler. Det er sju
år sidan landets første forsøksring
i biologisk jordbruk vart stifta,
Midtnorsk fagseksjon i biologisk
jordbruk med tilhald på Nord
møre. Sidan har vi fått to ringar
til, og seinhaustes i fjor var det
første større forskningssenteret eit
faktum.

Stiftelsen for biologisk/økolo
gisk landbruk, ein «avleggar» av
Midtnorsk fagseksjon, overtok
den tidlegare forsøksgarden for
sau på Tingvoll, nokre mil inna
for Kristiansund. Tingvoll Gard
husar no Stiftelsen (4 tilsette),
Midtnorsk fagseksjon (3 tilsette)
og den «vanlege» lokale forsøks
ringen. Garden har omlag 200
mål dyrka jord. Noko blir brulct
til forsøk og demonstrasjonsfelt,
mens tre forpaklarar står for den
regulære gardsdrifta etter bio
logiske prinsipp.

Medvind
Landbruksminister Gunhild
øyangen sto for den offisielle
opninga av garden i februar.
Statsråden, fylkesordføraren,
fylkeslandbrukssjefen, fylkesfor
mennene i Bondelag og Småbru
karlag og representantar for den
etablerte landbruksforskinga
overgikk kvarandre med godord

nemne noko.
— Har det løsna for alvor no,

ringleiar Grete Lene Serikstad?
— Stadig fleire fattar kor nød

vendig eit landbruk meir i pakt
med økologiske prinsipp er, også
folk oppover i det bevilgande
systemet. Men sjølv om forståinga
brer seg vil det ta tid før metoden
verkeleg får gjennomsiag i prak
sis. Det er forståelig at bøndene
ikkje vil skifte arbeidsmåte over
natta, men det blir vår oppgåve å
vise at det går an.

Her er også forbrukarane vikti
ge. Det kan sjå ut som om folk
blir meir våkne på kva kvalitet i
mat eigentleg er for noko. Viss
det løsnar for forbrukarane vil det
også løsne for bøndene, seier
Grete Lene Serikstad, ringleiar i
fagseksjonen sammen med Sissel
Hansen og arbeidande styremed
lem i Stiftelsen.

Naturvernforbundet på
banen
Norges Naturvernforbund har
også sett nærare på landbruket i
eit økologisk perspektiv. Til
landsmøtet i mai la landsstyret
fram eit omfattande utkast til
NNV-«fasit», eit utkast som vart

«Biologiske bønder»
No er det slett ikkje berre i teori-
en det biologiske jordbruket
eksisterer her i landet. Fleire
hundre gardsbruk er drivne etter
biologiske driftsmåtar. Sjølv om
dei «biologiske bøndene» til no
utgjer ein svært liten prosent av
yrkesgruppa, er dei handfaste
bevis på at det nyttar å drive utan
kunstgjodsel og lcjemiske sprøyte
middel. Avling og lonnsemd treng
ikkje stå noko tilbake for «kon
vensjonelle» naboar.

Midtnorsk fagseksjon har om
lag 100 medlemsgardar på Nord
møre, i Romsdal og Trøndelag.
Mange blir drivne biologisk,
mange er under omlegging, og ein
del er interessert i å plukke opp
moment som kan førast inn i
driftsplana utan ei full omlegging.
Alle er velkomne til å vera med
på å bringe norsk landbruk fram
over. Det er nemleg framover
kursen peikar

— mot Icomande
generasjonar.

tet.
• Unngå forurensingar frå
jordbruket.
i. Utnytte lokale ressursar.
• økonomisere med lager
ressursar.
• Oppretthalde jordas frukt
barhet.
• Ta omsyn til husdyras trivsel.

Lista lcan gjerast mykje lengre.
Den som er interessert i å veta
meir kan kontalcte Tingvoll Gard,
6630 Tingvoll eller Norsk Økolo
gisk Landbrukslag, Herman
Fossgt. 9, 5000 Bergen.

Litteratur
Det finst etterkvart ei rikhaldig
samling litteratur, der vi kan
nemne:

— Harald Innbjør: Økologisk
Jordbruk. 90 s., Landbruksfor
laget 1983.

— Gerhard Preuschen: økolo
gisk Planteavl, teori og praksis.
114 s, Skarv Naturforlag, Dan
mark, 1983.

— Grepperud & Mohr: io
logisk-dynamisk jordbruk. Inn
føring og praktisk veiledning. 320
s., Dreyers forlag 1985.

— Arthur Granstedt: Naturres
sursbevarande jordbruk. 136 s.,
LT-forlaget, Sverige, 1985.

— NLVF
— utredning nr. 127,

1983: Alternativt jordbruk. 150s,
Norges Landbruksvitenskapelige
Forskningsråd.

— Sissel Hansen: Biologisk
(okologisk) jordbruk. 19 s., Sta
tens fagtjeneste for landbruket nr.
11985. $

Stort oppbud av
presse og
kringkasting da
landbruksminister
Gunhild øyangen
opna Tingvoll Gard
offisielt ved å så
kløverf ro.

Tingvoll Gard er blitt
landets første

forskningssenter for
biologisk jordbruk. I

midten ringleiarane
Grete Lene Serikstad

(tv.) og Sissel
Hansen, på flankene

forpakterparet Ketil
Valde (med Yngve) og

Liv Solemdal.

Kva biologisk

jordbruk ikkje er
Biologisk (eller økologisk) jordbruk er ein
fellesneninar for ulike driftsmåtar utan bruk
av lettløseleg mineralgjødsel (kunstgjødsel)
og kjemiske plantevernmiddel. Dei
to mest utbreidte retningane i

Norge er biodynamisk og
organisk-biologisk jordbruk, men
dei fleste driv biologisk utan å

F
følgje noka retning slavisk.

________

ordomma
ne mot biologisk jordbruk er
mange og sterke. Det kan derfor
ofte vera nyttig å understreke kva
biologisk jordbruk ikkje er.
Det er alideles ikkje å:
• La vera å gjødsle
•I Godta små avlingar og av
lingar av dårleg kvalitet.
• Vanskjotte jord og planter.
•• Gå tilbake til århundre
skiftets jordbruk.

Målsettingar for eit biologisk
jordbruk er å:
•• produsere mat av hog kvaliom pionerprosjektet. Klingande

mynt har også vanka: i million
over jordbruksavtalen, 500 000
frå Landbrukets Utviklingsfond,
20 000 frå Småbrukarlaget — for å

vedtatt med små endringar. Å lesa
dette 16-siders notatet er som å
bla gjennom ein fagartikkel om
biologisk jordbruk.

— Jada, dette er eit svært posi
tivt utspel frå Naturvernsfor
bundet. Det er heilt lclart at vi har
sterkt sammenfallande interesser.
Vi driv jo naturvern i praksis,
seier Grete Lene Serikstad.

Tekst og foto:
John Roald

Pettersen

Tingvoll Gard
Så lenge miljøproblema har eksis
tert har ildsjeler innan landbruket



Aksjonistene på Saltijellet er
fornøyde — områdene de har kjempet

for i så mange år skal vernes.
Opprettelsen av en

nasjonalpark på Saltfjellet
er en seier for folke-

aksjonen, men først og
fremst seiret fornuften.

________

et vi har
oppnådd i kampen om Saltfjellet
er først og fremst anerkjennelse
av naturvernsaken og reindriften.
Vi har vunnet en seier som ble
behørig markert under årets

Saltfjelltreff, men i Spar Saltfjell
aksjonen gir vi oss ikke for den
endelige avgjørelse for Beiarn- og
Bjollådalsvassdraget og Mel-
fjorden er tatt. All fornuft tilsier
varig vern av disse områdene
også.

Lederen for Folkeaksjonen
Spar Saltfjellet, Terje Øiesvold, er
fornøyd med det reindriftssamene
og naturverninteressene har opp
nådd i kampen om Saltfjell/
Svartisen-området i Nordland.
Men han er ikke villig til å juble
for vern av de tre forannevnte
prosjekter er vedtatt. Et tilbake-
blikk på ti års kamp for naturvern
og reindrift, forteller imidlertid
sitt tydelige språk om at det nyt
ter å stå på barrikadene og
kjempe. Det nytter å drive med
saklig informasjon. Det nytter å
aldri gi opp, men gang på gang
være med på banen enten det nå
er på befaringer eller på møter i
Stortinget.

Mot alle odds
Med alle odds i mot seg da arbei
det tok til i 1978, har Folkeaksjo
nen Spar Saltfjellet med Terje
øiesvold i spissen, og reindrifts
samenes talsmann Per Adde, vist
hele landet at kampen for vern av
et av Europas fineste naturvern-
områder har gitt resultater. Så
gode resultater at store deler av
området har fått stempelet varig
vernet. For folkeaksjonens leder
startet kampen om Saltfjellet en
varm sommerdag i 1978 under en
fottur i området, hvor en medvan
drer orienterte om utbyggings
planene. Det gikk ikke lang tid
for han var sentralt i arbeidet i
aksjonen, som han har ledet
siden 1980.

Viktig utsettelse
Folkeaksjonen Spar Saltfjellet ble
grunnlagt i 1978 på bakgrunn av
felles interesser mellom naturvern
og primærnæringen. Da det hele
startet var aksjonens plattform
vern av Saltdal, Beiarn og Nord-
Rana. Etter hvert ble det klargjort
at også områdene i vest er av stor
verneverdi, noe som medførte at
Glomdalen, Flatisvannet, Bog
vannet og deler av Svartisen ble
innlemmet i området for varig
vern fra aksjonens side. Men
planene fra Statskraftverkene ga
ikke verneinteressene mye håp
den gang.

— Hvorfor gikk det bra, tross
stor motstand, Terje øiesvold?

- Det er flere grunner til det.
Men jeg tror at det som i første
rekke avgjorde var opprettelsen
av reindrifts- og landbruksut
valget i 1980. Det førte til ut
settelse av saken, som da var på
vei til Stortinget. Hadde den blitt
behandlet i Stortinget den gang,
ville vi lidd et forsmedelig neder
lag. I og med at saken ble utsatt,

Lisannheter
— En annen ting som har hatt stor
betydning i vår favor er Saltfjell/
Svartisenutvalgets innstilling, som
gikk inn for full utbygging. Vi
klarte å ødelegge troverdigheten
til dette utvalget, som hadde
fylkesordfører Sigbjorn Eriksen i
Nordland som leder. For i de
dokumenter dette utvalget la fram
fantes direkte usannheter. Inn
stillingen ble da også et dodt
dokument. Det ble gjort en ny
verneutredning hos Fylkesman
nen, hvor det ble foretatt et skik
kelig arbeid. Dermed var mye
vunnet fra vår side. Men det er
klart at uten et arbeidsvillig og
aktivt styre, som ble styrket da
Per Adde ble med i arbeidet fra
reindriftsinteressene, ville vi aldri
nådd fram med vårt syn. Vi har
hele tiden vært med på banen og
tatt del i møter og befaringer og

Paradoksalt
Det så en stund mørkt ut, men
Terje øiesvold har aldri vært i tvil
om hvordan det ville gå. Han har
alltid hatt stor tro på at fornuften
ville seire til slutt. Fra politisk
hold har aksjonen opplevd det
paradoksale at man har møtt
sterkest motstand fra kommunalt
og fylkeskommunalt hold. De
sentrale politikere har forstått
verdien av vern både ut fra natur-
interesser og ikke minst rein
driftsinteresser. Reindriften har
Lange tradisjoner i området.

— Melfjordutbyggingen er lagt
på is i påvente av hva gasskraften
vil gi. Skal man se nøkternt på
situasjonen ser det ut til at gass-
kraften kan bli redningen for
Beiarn også. Skal vi velge mellom
to onder, velger vi gasskraft foran

vannkraftutbygging. Men vi
mener fremfor alt at det er på tide
med en ny debatt om stabilisering
av energiforbruket og energiøko
nomisering, for økt forurensning
som gasskraften gir er slett ikke
ukomplisert. Det som imidertid er
enda viktigere i denne sammen
hengen, er at vi ikke lenger har
kraftmangel i Nord-Norge. Da
tilsier all fornuft at vi bør verne
det som ikke er bygd ut, sier Terje
øiesvold.

Naturvernene nådde fram med
sitt budskap. Vern av Saltfjellet
og opprettelse av Saltfjellet nasjo
nalpark med landskapsvernom
rådene Gåsvarnan og Saltfjellet
har innfridd kravene om opp
rettelse av en park fra kysten til
svenskegrensen. Saltfjellet nasjo
nalpark vil bli et av landets mest
varierte og verdifulle verneom
råder, takket være den aktive
kampen Terje øiesvold og hans
medkjempere har utført.

Tekst og foto:
Arnt E.
Pedersen

Fornuften seiret

— Saltfjellet
vernet

Annie Bind — en av
reindrittsnæringens
representanter — takket
de trammøtte på årets
Saltijetitrett tor den
innsatsen som er
gjort tor reindrifts
interessene.

Terje øtesvold — leder
i Folkeaksjonen Spar

Sal ti jeiet — kan puste
ut etter at kampen for

vern er kronet med
hel I,

fikk vi tid på oss til å informere.
Indirekte fikk vi god hjelp av
Alta-saken, som var en viktig
årsak til at utvalget ble opprettet.

stått på med saklig og riktig infor
masjon. Det er årsaken til at vi
har vunnet det jeg vil kalle en
delvis seier. Med gjesteopp
tredener ville arbeidet aldri båret
de frukter vi i dag kan hoste.



Mellom lettgråe skyer titter
augustsolen fram og farger så

vakkert de frodige Nord
landsliene. Det klorofyll

grønne slår mot en overalt
hvor en vender blikket, og
retter man hakespissen litt

oppover møter blikket
ljellnuter og gråblåe

hammerbranter pudret med
litt hvitt i de aller

øverste partiene. Nettopp
en dag for å avlegge den

fine Ijeilgården på
inngangshella til

velkjente gmed

Stormdalen meg på turen fra Storvollen,

et besøk: Bjøllånes i Dunderlandsdalen har

Navnet er
Bredik!

jeg ingen hvem som helst. Nei,
((Stormdalsgubben sjøl», Arne
Eilertsen med direkte aner bak-
over til Stormdalsfolket er min
cicerone. En kar med lettgirete
støvler og lettsmurt snakketøy
hva gjelder denne slags aktiviteter
— og et vell av viten om denne
delen av Fjell-Norge fra uttallige
vandringer i traktene, sommer
som vinter. Og, ikke minst med
godt kjennskap til «gammel-
folket» i Dunderlandsdalen og
nærliggende områder.

Vi krysser Ranaelva på broen
ved Storvollen og gir oss brantene
i vold. Hadde man hatt vinger
ville turen til Bredik vært gjort
unna meget raskt. I luftlinje er
strekningen bare ca. tre kilometer
mellom gården og E6, men ter
renget har ingen vei og det vari
erer sterkt fra slake myrdrag til
trollbratte hellinger — og til den
store, dype kløfta hvor elva Tespa
har sitt leie. Men vi har tid Arne
og jeg. Og vi har svært mye å
prate om. Over Tespa går i dag en
fin hengebro. Ved siden av denne
ser vi restene etter gammelbroen
som ble benyttet. Brokarene står

den dag i dag. De kunne sitt fag,
de gamle, seige sliterne.

Hvem i all verden kunne finne
på å slå seg til i villfjellet, på et
slikt sted, Arne?

Jo, det var to brødre, Erik og
Mons (Monssabrødrene) som i
1831 kom vandrende hit fra
Grønfjelldalen (en sidedal til
Dunderlandsdalen). Det sies også
at det eneste de hadde med seg
da de kom tråkkende var en okse
og ei ræke (en trespade), men jeg
vil nå tro at iallefall øksa og den
nødvendige jerngryta var med på
«flyttelasset>. Disse to karene
bosatte seg så her i fjellskrå
ningen under Brdikfjellet, på
nordsiden av Stormdalsåga. Erik
på Ytter-Bredik og Mons på
Inner-Bredik. Erik var allerede
gift og Mons giftet seg en tid etter
han begynte som rydningsmann.
Litt av et strev var det å forsere
Tespa, men i lsbrudalen nord for
Inner-Bredik pleier det å gå store
sneskred som nærmest liJler
Tespkløfta og lager ei «isbru».
Her vil jeg tro at Monssabrødrene
kom seg velberget over.

Praten går lystig og snart duk
ker de gråe, værbitte trebyg
ningene opp på Ytter-Bredik.
Inner-Bredik ble nedlagt i

1890-årene, mens folkene på
Ytter-Bredik holdt ut til 1965.

— På kartbladen står navnet
skrevet med e — Bredek, men du
mener at fra gammelt av har det
vært med i — Bredik?

— Ja, slik står det i den gamle
bygselkontrakten og selv vil jeg
tro at navnet har fått sin opp
rinnelse av de hyppige snøskred
som har tettet igjen elveløpet slik
at det har blitt en midlertidig
demning. Men om dette strides de
lærde og de skal få stride i fred..

Vi nører en liten kaffenying på
bakken utenfor våningshuset.
Den gråe go’Luktende røyken
stiger snart til værs og krøller seg
oppetter Brediksfjellets branter.
Et vell av villblomster i alle farge-
nyanser omkranser oss, mens
fjellvåkens hese jammer høres fra
fjelihylla i svarthammeren. Bak et
sted høres et annet kjærkomment
sus. Det er storslagne Bredik
fossen som buldrer og lar Storm
dalågas grågrønne vannmasser
falle rundt førti meter ned i elve

botnen. Et naturens skjønneri
som en bare må bli «bergtatt» av.

Nettopp her var det kraftut
byggerene ville legge demningen
sin. Men Stormdalen ble tatt ut
av planene for Saltfjell-utbyggin
gen. Naturelskeren Arne Eilertsen
har ingen sans for fossedrepernes
fantasier.

— Ja, dette skulle mine forfedre
hørt, denne gang mere harm
dirrende i stemmen. Vi må ha råd
til å spare Stormdalen, denne
sjeldne fjelldalsperlen som er
unik med sin artsrikdomsplanter,
dyr og fugler. Det er i en slik
stund en føler hvor lite naturmen
nesket er og hvor ruvende og
mektig det urbaniserte, tekno
kratiske samfunnet er blitt.

Kaffeslurpene blir mange,
etterhvert. En kan virkelig forun
dres stort over at noen kunne
greie å livnære seg på en slik
fjellgård. Og tenk, her har sanne
lig fire generasjoner sett dagens
lys. Bredik var regnet som nær
mest et «paradis». Arbeidsomme,

nøysomme og utholdende er ord
å ta i munnen. Jakt- og fiske-
mulighetene var enorme, men
Bredikfolket puslet også med litt
av hvert annet. Hjemmeindustri
med både smie og snekkerhus.
Dyktige hjulmakere, kommings

i makere (laget kommager), skinn
fellmakere er noen ord å nevne.
Og selvsagt ved siden av dette,
jordbruk og fedrift.

Gården ligger på vel 300 meters
høyde. Poteter og korn fikk de
frem årvisst - det samme med
både grønnsaker og f.eks. jord
bær. Geitosten fra Bredik ble
etterhvert sagnomsust og kjent
langt utenom Bredikområdet.

Vi har brukt opp dagen, Arne
og jeg. Over ørtfjellet har et
skoddefiak hengt seg skikkelig
fast, men 1ellsidene glitrer fortsatt
i grønt. Og i sør et sted oser små
brikker avgårde langs en stripe.
Det er bilene på E6.

Vi «vrir» sotkjelen for de siste
dråpene, tar farvel med Bredik for
denne gang. Det er Rana Museum

som nå arbeider med restaurering
av husene. Godt er det ihvertfall
å vite at rydningspiassen under
Bredik1ellet blir tatt vare på.
Dette er meget viktig og har noe
med vår grunnkultur å gjøre. Og
verdien av å opprettholde noe av
denne kan ikke måles i penge
sedler.

Det kjennes nå litt underlig i
kroppen, medgir Arne, når han
tenker på at han i 1965 var med
og slaktet siste kua her. Bar kjøt
tet ned til det kunne hentes med
hest og kjerre.

Han har nok mye å minnes,
den samme «Stormdalsgubben»,
som fikk oppleve noe av den
tidens hverdag og slit, men også
den takknemligheten som rådde —

og ikke minst, den go’krydrete
humoren. At han har «arvet»
svært mye av sistnevnte egen
skaper får være en annen kjenns
gjerning.
Takk for følget, du staute heder
skar! j

Her skal fossen
buldre

til evig tid

Bredik fjeligård ved
inngangen til Storm-
dalen som skjærer
seg inn til venstre i
bildet.

Tekst og foto:
Cato Å.

Hultmann



Ikke polhavets mektige
ismasser. Ikke Grønlands
innlandsis eller Svalbards

forrevne kyster. Fridtjof
Nansens kongerike var noe

helt annet: En frede
lig idyll,

bortgemt
i Nume

dals
Ijellene.

________

orkje
heter stedet, og det hørte i en
årrekke til humanistens og viten
skapsmannens kjæreste trakter,
iiied skog, vann og setre. Her
hadde han funnet en plett på
nrdeii der han kunne leve i fred,
licint fra «klungeren og flisespik
kiiigrn’, som han selv sier.

« I kr på denne plett av guds
p)rd valgte jeg mitt kongerike, ved
ljellvaiiiiet, oinkranset av den
mørke, alvorlige ndeskog med
hierkeskogLn iniiiniellom og med
snauljellet uveiinv&’r. I ler er ikke
klemt, mcii heller ikke for vidt,
fra dcii lave skogklicdde rygg på

den annen side vannet der vet jeg
at en må kunne se utover lier og
skoger ned i l’elemark, med
Tinnsjoen og Gausta og Lifjel
lene, men jeg lenges ikke efter
det, jeg lengtes ingen sted på
jorden. For her er fredelig og

mildt, og allikevel alvorlig. Uten
at jeg selv vet av det smelter min
sjel mer og mer inn i denne natur.
Den lukker opp og slutter mig
inn».

Dette skriver Fridijof Nansen i
dagboken fra første sommeren på
Sørkje i Buskerud skog- og fjell-
trakter. Han hadde funnet det
han søkte: Et stykke norsk natur,
med ro og hvile, som kunne
gjemme ham etter den hese
blesende virak omkring polferden
i 1896. Det var en pLadask for
elskelse: Etter en befaring våren
1899 kom det raskt til kjøp. Med i
handelen var setra Ålamnbu ved
Sorkjevatn, og jakt- og fiskeretter
over store områder. Et natureldo
rado, nettopp med de ingrendien
ser som Nansen satte pris på.

Ruskevær
Flere beretninger, av Nansen selv
og av andre, forteller om skiturer
i det nye kongerike. Allerede
første gangen Nansen var på
Sorkje våren 1899, tok han til
baketuren til Kristiania delvis
som en skitur gjennom noen av
de tilgrensende fjelltraktene.
Sammen med Eva, kona, som var
en av de kvinnelige skipionerene
— guttekledd gikk hun også av og
til, til stor forundring for mange
på denne tiden — nådde de fram
til Bolkesjø om kvelden, for så å
dra videre til Kongsberg og med
toget til hovedstaden.

I februar året etter starter
Nansen sammen med en ung gutt
som skal hjelpe ham å bære fra
Bolkesjø, for å gå over Blefjell til
Sørkje. Det blåser friskt i fjellet,
og to ganger tvinges de til å snu
på Blefjell.

Det er, som vi kan tenke, ikke
Nansen det står på. Gutten for
fryser ansiktet sitt gang på gang,
og Nansen tør ikke fortsette.

Turen legges lenger vest slik at de
unngår å komme opp over skog-
grensen, og de kommer endelig
fram. Men det kan vel hende at
en og annen i bygdelaget som
ikke kjente detaljene smilte litt av
en polfarer som snudde for ruske
vær på et skarve ostlandsfjell!

«Her dempes all lyd»
Av Nansens nedtegnelse i dag-
boken fristes vi til å tro at febru
aroppholdet ble vellykket. Stem
ninsfullt skriver han:

«A så vakker den er den sneen.
Se så fin og lett den drysser ned
der ute, så blott teppet ligger over
hauger, stener og tuver, og ned
boide trær, og så over isen på
vannet, og de gamle skifarene da
jeg kom; alt er dekket lett og
varlig under det rene teppe. — Og
verdenslarmen kommer så uende
lig langt bort, stenges ute; — her
dempes all lyd. Granskogen og
liene er stille og hvite og søndags
pyntet, og Åkelinuten derover
helt borte i snedrysset»:

Ferden tilbake til sivilisasjonen
ble lagt over Blefjell, denne gang
rakt til Kongsberg. Det fortelles at
Nansen og en kar han gikk sam
men med var så slitne at de ikke
orket mat etter den fem-seks mil
lange turen.

Høstjakt
Det som nok lå Nansens hjerte
nærmest var jakten om høsten, på
den tiden man gjerne sier at
«fjellet står i blomst». Da kunne
det bli droye turer etter hare og
rype, med overnatting ute i glisne
seterbuer — riktig et liv etter
Nansens hjerte. Det enkle og
opprinnelige som han fant i de
primitive turene var trolig en
livsbetingelse for ham. Gang på
gang kommer han tilbake til dette
i taler og dagboksnedtegnelser:

«Jeg legger mitt hode inn til
tilværelsens innerste, viljens
jernring slappes, og så hvile ut i
stemningene som den gang jeg
var barn og skogene var mitt
paradis. . . derute glir månen ned
bak Velebufjellet, det blinker
gjennom furuen i det svarte vann,
en kold solvstripe hitover mot
stranden. Skoglien ligger svart på
den annen side, med innhold fra
et annet liv, fra det vi ikke lever
men skulle leve».

Seterdrift
Om sommeren var det seterdrift
på Ålmannbu seter, som Nansen
eide ved Sørkjevatn. Denne tiden
var den livligste; ikke bare kom
Nansen selv med kone og barn,
men også venner, tjenerskap og
seterfolk. Det ble arrangert sam

menkomster og holdt fester, der
også bygdebefolkningen var med.

Men så tok eventyret en brå
slutt. Eva Nansen døde i 1907
etter et kort sykeleie. Prinsessen i
Nansens kongerike var borte.
Dermed orket ikke Nansen å
være på Sorkje mer. Eiendommen
ble solgt — minnene om henne
som var så intimt knyttet til ste
det var for sterke. I 1908 så
Nansen Sorkje for siste gang.

Følsomt sinn
Ennå i dag har Sørkje mange
minner fra Nansens tid her oppe.
Setra Ålmannbu ligger der frem
deles, og den vesle hytta der han
brukte å trekke seg tilbake for å
skrive står der også i dag. Ferdes
vi på Blefjell viser kartet de
samme navn som Nansen skriver
om i dagboken.

Her fartet han tilfreds omkring
i sitt kongerike, på ski og til fots
— vitenskapsmannen, humanisten,
fredsprisvinneren — i en natur

som ga ham alt han søkte. Her
trakk han — ateisten — næring til
sin spesielle og dypt følte kontakt
med naturen og universet. Mange
av dagboksnotatene hans roper et
følsomt sinn, med en — paradok
salt nok — nesten religiøs nerve.
Denne egenartede naturfolelsen
syntes å springe ut fra den umid
delbare kontakten mellom ham
selv og altet. Den var dypt per
sonlig, og hevet over enhver
konfesjon:

«Den stjernesådde himmel er
den sanneste venn i livet når en
først har lært den å kjenne, alltid
er den der, alltid gir den fred,
alltid minner den dig om at din
uro, din tvil, dine smerter er
forbigående småting».

så vakker den er
den sneen. Se så fin
og lett den drysser
ned derute, så bløtt
teppet ligger over
hauger, stener og
lover.

«Her valgte jeg
mitt kongerike»

Kilder:
Tim Greve: Fridtjof Nansen Fridtjof Nansen slikHalvor H. Bjornsrud: Fridtjof Jolian Nordhagen har
Nansens Kongerike. I tegnet ham
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Tekst og Foto:
Fred Friberg
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Bente Aasjord (27) fra Heinessund i
Nordland er kommet godt igang med arbeidet

i Barentshavutvalget. Hun er den første
heltidsansatte sekretær i Norges

Naturvernforbund utenfor Oslo. Med Bodø
som base for arbeidet, håper Bente Aasjord

at naturvernere og
fiskeriinteresser skal

jobbe aktivt sammen for
å berge livsgrunnlaget i

landsdelen.

________

a Barents
havutvalget ble stiftet etter lands
møtet i Norges Naturvernforbund
i vår, så vi det som viktig å få
ansatt en person på heltid for å ta
seg av de viktigste arbeidsopp
gaver. Takket være velvillighet fra
de tre nordligste fylkesforeningen
og Naturvernforbundet, er jeg
ansatt som sekretær for utvalget
til ut juni 1988. Jeg vil tro at det
etter dette engasjementet vil vise
seg å være behov for en fast sek
retær til å koordinere arbeidet til
Barentshavutvalget, sier den
nytilsatte Bente Aasjord.

Bente Aasjord er
opptatt av den

økologiske ubalansen
de nære

havområder. Det som
skjer i Barentshavet
hartørttilathuni

dag er leder og ansatt
sekretær tor Barents

havutvalget.

Tekst og foto:
Arnt E.

Pedersen

Dialog og samarbeid
At administrasjonen for Barents
havutvalget havnet i Bodø, har
sammenheng med hvem som
innehar stillingen som sekretær.
Utvalget består av, foruten Bente
Aasjord, Terje øiesvold og Gerd
Bente Jakobsen, alle medlemmer i
Nordland Naturvernforening.

— Det vi nå kommer til å arbei
de aktivt med, er å få dannet
undergrupper av utvalget i de tre
fylkene i Nord-Norge. Videre ser
vi det som meget viktig å få opp
rettet en dialog og et godt samar
beid med fylkesfiskarlagene i
landsdelen. Når dette leses har vi
allerede hatt et møte med fiskar
lagene og Norsk Ornitologisk
Forening om situasjonen i
Barentshavet. Her skal mulig-

hetene for et utvidet samarbeid
diskuteres. Det er naturlig at
fiskeriorganisasjonene er med oss.
De som næringsorganisasjoner og
vi med naturverninteressene kan
nå veldig langt med et fruktbart
samarbeid.

Fiskerne har advart
Det var under siste landsmøte i
Naturvemforbundet at det ble
vedtatt å opprette et Barentshav
utvalg. At initiativet kom fra
Nordland var forsåvidt naturlig.
— Norske naturvernorganisasjoner
kan ikke sitte på gjerdet og se på
utviklingen i Barentshavet. Nå er
det på tide at vi kommer oss på
banen og tar konsekvensene av
den situasjonen som er i ferd med
å prege hele den nordlige kyst
stripa. Vi må gjøre vårt ytterste
for å hjelpe landsdelen. Det er
viktig å få naturvernet over i en
ny fase hvor vi ikke bare verner
det vi synes er fint, men også går
aktivt inn i kampen for å berge
livsgrunnlaget vårt. At det er det
som er truet, ser vi av den økolo
giske ubalansen i Barentshavet.
Fiskerne har selv i flere tiår
advart mot den harde beskatning
som har funnet sted og som
finner sted.

Det nytter å kjempe
Det overordnede mål for Barents
havutvalget er å påvirke til en
forsvarlig forvaltning av fiskerires
sursene i havområdet. Utvalget vil
også arbeide aktivt for å bedre
situasjonen for sjøpattedyr og
sjøfugl. Havforurensning og olje-
boring er sentrale temaer i denne
sammenheng.

— Hvordan føles det å være
ansatt i Norges Naturvernforbund
utenfor Oslo?

— Det er en fin følelse. Men i
denne sammenhengen skulle det
egentlig bare mangle om ikke
administrasjonen for utvalget
skulle ligge i Nord-Norge. Vi
håper at så mange som mulig vil
bruke oss og at vi kan få til et
godt samarbeid. Tiden fram til
sommeren-88 skal vi forsøke å
bruke så godt som mulig, slik at
vi kan få bygd opp en solid orga
nisasjon rundt Barentshavutval
get. Vi skal vise at det nytter å
kjempe og at vi kan nå fram, sier
jenta fra Steigen i Nordland, som
har vokst opp på kaikanten, midt
i et fiskerimiljø.

NNV’s Barentshavutvalg,
Boks 3040
9018 Neståsen
Postgironr. 4 804 407

er rettet
forover, mot

I en lysende
horisont.

________

er! — Det
pekes mot et punkt under den
mørke himmelen. Det går noen
sekunder med maksimal konsen
trasjon. Så kommer blåsten igjen.
Den skråstilte vannspruten lyser
opp mot den svarttunge bak
grunnen. Jubelen ombord forteller
at alle har sett den. Enda en blåst,
og nå får vi også et glimt av den
enorme ryggsiden. Jo, sannelig,
der ligger den — kjempen blant
tannhvalene.

Fartøyet siktes inn mot dyret.
Langsomt nærmer vi oss den
mørkebrune giganten som duver i
den blinkende overflaten. Snart
er vi så nær at vi hører lyden av
blåsten. Og nå ser vi også detaljer
i den veldige kroppen. Puste
hullet sitter lengst framme på det
store, butte hodet på venstre
side. Asymmetri er ikke vanlig i
dyreverdenen! Omtrent midtveis

mellom snuten og ryggpukkelen
vises nakkegropen, og mestepar
ten av oversiden er forsynt med
tydelige furer.

Vi oppholder oss et stykke
unna hvalen for ikke å forstyrre
mens den hviler i overflaten. Etter
noen minutter skjer det plutselig
noe. Hodepartiet blir borte, og
den bakerste delen av kroppen
krummer seg. Ryggpukkelen
skyter i været, og beveger seg
framover og ned i vannet. Med ett
bryter den store trekantete hale
finnen overflaten. Vannet fosser
av, og den løftes høyt opp i været,
for så å gli grasiøst og loddrett
ned i dypet. Bare boblene og
stromhvirvlene er tilbake noen
sekunder. Den perfekte skulptur
med den fullkomne bevegelse
gjentar seg på netthinnen. En
sterk og fantastisk natur-
opplevelse.

Dyptdykkende
blekksprutspesialist

Den over 40 tonn tunge og rundt
15 meter lange spermhvalhannen
er nå på vei ned mot vel 1000
meters dyp. Der nede jakter den
først og fremst blekksprut, men
også fisk som f.eks. uer og rogn
kjeks. I magen på spermhvaler er
det funnet en bunnlevende haiart
som lever på rundt 3000 meters
dyp, og man antar at de kan gå så
langt ned. Slike dykk kan vare
90—120 minutter.

Flere helt spesielle fysiske
tilpasninger gjør at spermhvalen
klarer å gjennomføre disse dyk
kerprestasjonene. Den kan f.eks.
lagre opptil 50% av oksygen
reserven i muskiene, og et kom
plisert system med åndekanaler,
spermasettolje og blodårer i hodet
sørger for hurtig framdrift både

Skal arbeide
for Barentshavet
og Nord-Norge

0

Båten siger sakte i blågrått,
buktende hav. Stormfuglene

suser rundt oss, fortunge
prosjektiler på elegante,

stive vinger.
Men blikket Levende hval

Spermhval - giganten
blant tannhvalene.

Tekst:
Viggo Ree



Sosial organisering
Spermhvalen er utbredt i flere
bestander i alle verdenshav.
Flokkdannelse står sentralt i den
sosiale organisering, og de for
skjellige sammensetninger avhen

ger av årstid, alder, kjønn og sted.
Hannene, som er vesentlig større
enn hunnene, blir kjønnsmodne i
20-års alderen, men sosialt mod
ne først 26 år gamle. Harems
hanner, hunner og yngre dyr
oppholder seg i tropiske og sub
tropiske områder året rundt. I
Nord-Atlanteren trekker øvrige
eldre hanner nordover om som
meren. En harpunert hval som
slet seg løs utenfor Azorene i

august 1980, ble fanget igjen
utenfor Island et år senere.

Norgeshistoriens første
offisielle hvalskuing
De beskrevne opplevelser med
spermhval refererer seg ikke til
hendelser utenfor Azorene eller
Island. Ei heller i amerikanske
farvann, der «whale watching» er
blitt en svært omfattende aktivi
tet. Inntrykkene skriver seg fra en

tur med båten «Vårgry» utenfor
Andøya i Nordland i august i år,
der den første offisielle hval
skuing i Norge fant sted. Opp
levelsene med 10—15 spermhval
langs Eggakanten, krydret med
observasjoner av niser og flokker
av delfinarten kvitnos, var høyde-
punktet under et 2-dagers semi
nar i Andenes, arrangert av den
nordiske organisasjonen «Cen
trum för studier av valar och

delfiner» (CSVD) i samarbeid
med Norges Reiselivsråd.

På seminaret deltok også repre
sentanter fra Andøya kommune,
det lokale næringsliv, pressen,
NRK og forskjellige organisa
sjoner. Spesielt innbudt var Al
Avelar og kone, som var mcd på
å starte hvalturismen på USA’s
østkyst på 1970-tallet. En rekke
temaer i tilknytning til hvalskuing
ble tatt opp, ikke minst hvordan
hvalen kan utnyttes som publi
kumsattraksjon i Vesterålen.

CSVD
CSVD ble startet i 1981, og arne
stedet er Göteborg. Organisasjo
nen har nå medlemmer i alle
nordiske land, og virksomheten
blir ledet av både marinebiologer
og språkforskere, såvel som
kunstnere og psykologer. Felles-
interessen er først og fremst
levende hval, og foreningen har
en rekke prosjekter gående med
både forskning, utstillinger og
ekskursjoner.

CSVD’s fartøy «Old-bi» har
siden 1982 foretatt turer langs
norskekysten i sommerhalvåret.
Virksomheten har først og fremst
vært lagt til områdene utenfor
Møre og Lofoten/Vesterålen, der
arbeidet vesentlig har vært knyt
tet til forekomsten av spekk
hoggere. I disse sesongene har
«Old-bi» tatt flere hundre hval
interesserte tilreisende fra USA og
europeiske land med ut på hval
skuing, men denne aktiviteten har
ikke vært offentlig annonsert. I år
ble arbeidet innen CSVD i Nord-
Norge (finansiert av WWF i Sveri
ge og Danmark) styrket ved at
Harstad-båten «Vårgry» også
deltok i toktvirksomheten.

Hva er hvalskuing2
Hvalskuing eller «whale watch
ing» har størst utbredelse i Nord-

Amerika. Her reiser hvert år
millioner av mennesker ut til de
beste lokalitetene for å oppleve
hval på nært hold. «Whale
watching» er derfor blitt stor
forretning og bare på østkysten av
USA har arrangørene av hvalturer
en årlig omsetning på over 10
millioner dollar. Det finnes en
rekke organisasjoner, og i de
mange medlemstidsskrifter som
utgis, publiserer både amatører og
fagfolk artikler om alt fra identifi
kasjon om hval til næringsbiologi
og kunst. En av de største organi
sasjonene er American Cetacean
Society, som har medlemmer over
hele verden (men kun ett medlem
i Norge!). All denne aktiviteten
danner grunnlaget for mye av den
moderne amerikanske hvalforsk
ning, den er kommet inn som en
viktig del i utdannelsesapparatet
og disse naturopplevelsene betyr
svært mye i rekreasjonssammen
heng.

Interessen for hval i Norge
I vårt land har interessen for hval
nesten utelukkende vært for
bundet med kommersiell fangst.
Den pågående debatt og strid om
norsk fangst av vågehval er et
tydelig bevis for det. Når hval er
tema i pressen er det først og
fremst beskrivelser og billed
materiale fra de forskjellige
fangstsituasjonene som dominerer
i oppslagene. Dette gjenspeiler
seg i befolkningens oppfatninger
av og holdninger til denne dyre-
gruppen. De fleste nordmenns
befatning med hval er hovedsake
lig knyttet til kjøttpakken i fiske-
forretningen, reportasjer om
hvalfangst i massemedia eller en
og annen tilfeldig observasjon av
småhval i skjærgårdsmiljøet.
Interessen for disse dyrene i
tilknytning til naturopplevelse og
rekreasjon er derfor svært liten i

Legg merke til
spermhvalens
karakteriske blåst.
Foto Dag E. Ilioren
teldt.

Spermhvalen på vei nedover og oppover i vann-
ned i dypet. Foto: massene uten altfor store an

Viggo Ree. strengelser. Arten har derfor en
fantastisk evne til å ta seg igjen
etter et dypdykk.



Hvalskue utenfor
Lototen med

spekkhogger og
representanter fra

CSVD. Foto Michael
Cafvert.

Johan Petter Bjørnnes
(venstre) og Jacob

Kildal tra Harstad
ombord på hval

skuingsbaten
«Vargry». Foto

Viggo Ree.

vårt land. Den sparsomme og
tildels misvisende bestemmelses
litteraturen og mangel på norske
billedbøker om disse høyst avan
serte sjøpattedyrene har heller
ikke bidratt til å øke interessen
for hval her hjemme.

Mulighetene for hval
skuing i norske farvann
I vår verdensdel har «whale
watching» foreløpig et begrenset

omfang, og European Cetacean
Society ble etablert så sent som i
1986 (i Danmark). Her hjemme er
hvalskuing et nesten ukjent feno
men. Noen observasjonsaktivitet
utenom enkelte vitenskapelig tokt
i regi av f.eks. Havforsknings
instituttet, Norsk Polarinstitutt
eller Tromsø Museum fantes ikke
før CSVD’s aktiviteter på
1980-tallet.

De reduserte hvalbestander i
norske farvann gir ikke grunnlag

for noen omfattende hvalskuings
aktivitet i dag. Artenes trekkrqter
og forekomster nær land er dess
uten sparsomme hos oss. Det er
imidlertid muligheter til å oppleve
levende hval når man kommer litt
ut fra kysten. Langs Eggakanten
utenfor Møre og Nord-Norge kan
man se flere arter, både store
bardehvaler og flere tannhval
arter. Det er her Andøya peker
seg spesielt ut. Utenfor Andenes
gjør Eggakanten en sving mot
land, og det er ikke mer enn
to-timers båtreise før man er på et
tradisjonelt godt hvalfelt. I dette
området pågikk spermhvalfang
sten helt fram til 1971, og arten
kan fortsatt sees her — i tillegg til
f.eks. vågehval, knølhval, spekk
hogger og kvitnos.

Norge har således en uutnyttet
ressurs i hvalskuingen, som burde
være et godt alternativ etter stan
sen i hvalfangsten. Det vil derfor
være både naturlig og riktig å
invitere hvalfangerne, med sine
kunnskaper og båter, inn i denne
næringen. Vi står derfor overfor
et nytt kapittel i forbindelse med
hvalforekomstene i norske far
vann, der det også finnes helt
andre økonomiske framtidsut
sikter. En økende interesse for
hval som naturopplevelse vil ikke
bare være med på å sikre boset
ningen i kyst-Norge, men hval
skuingen vil også i høy grad bidra
til ny viten om disse pattedyrene
og okt forståelse for denne delen
av norsk natur. 1



natur-
interesserte

Nå kommer bokkiubben for alle natur- og
friluftsinteresserte! Norges

Naturvernforbund, Den Norske
Turistforening og Aventura Forlag

rik Sol
heim Leder i Norges Naturvern
forbund, og Knut M. Ore, for
mann i Den Norske Turistfor
ening, ser meget positivt på dette
samarbeidet for å gi medlemmene
et enda bedre tilbud. Tilsammen
har de to organisasjonene over
130.000 medlemmer som vil
kunne nyte godt av rimelige til
bud om bøker som omhandler
natur og friluftsliv.

I tråd med formålet
— I NNV har vi opparbeidet en
tradisjon med å tilby våre med
lemmer gode bøker. I tråd med
vårt hovedformål driver vi infor
masjon og opinionsdannende
virksomhet. Vi vet at medlem
mene setter pris på at vi kan tilby
dem bøker om natur og friluftsliv.
Dette er også den mest praktiske
måten å følge opp vår tradisjon
på, mener Solheim.

— Jeg tror DNTs medlemmer vil
sette pris på å få et slikt tilbud.
Bøkene vil være berikende for

den som fra før er natur- og fri
luftsinteressert. Derfor vil dette
være et supplement til vårt eget
informasjonsblad, og forhåpent
ligvis gi medlemsskapet et bredere
innhold, sier Ore.

Viktig er også den økonomiske
fordelen som følger med den nye
bokklubben. Medlemmene kan
kjøpe bøker tjuefem prosent
billigere enn ordinær pris i bok-
handelen.

Aktuelle bøker og gamle
perler
— Bokklubben vil ha et variert
utvalg. Det blir muligheter for å
stifte bekjentskap med nye bøker,
i tillegg til å gjenoppdage gode,
gamle klassikere. DNTs formann
er ikke i tvil om at mange med
lemmer vil finne bokklubben
interessant.

— Vi har store forhåpninger til
at BOKKLUBBEN NATUR OG
FRILUFTSLIV skal bli populær
gå økonomisk bra. Det vil igjen
komme medlemmene til gode.
Det er tydelig et udekket marked
for slike bøker, tilfoyer Solheim
i NNF.

En slik bokklubb er avhengig
av et godt forhold til sine med
lemmer. Bokklubbmedlemmer
med gode forslag og ideer til nye
bøker kan således ta kontakt med
Redaksjønsrådet som vil vurdere
framtidige bokproduksjoner.

Bokklubbens åpningstilbud «Is-
bjørnen — nomade i nord» er en
praktbok som også egner seg godt
som julepresang. Solheim og Ore
anbefaler medlemmene å melde
seg inn i BOKKLUBBEN NA
TUR OG FRILUFTSLIV.

— Dette er et spennende tiltak.
Vi ser den nye bokklubben som
et meget godt tilbud til våre med
lemmer. Et tilbud som vi håper
flest mulig vil benytte seg av,
oppfordrer de to lederne. e

Natur — naturopplevelse
luftsliv — miljø — planter — dyr —

økologi. Stikkordene står foj
landets eneste bokklubb laget.
med tanke påoss som bru
ker tid og omtanke på NATUR
OG FRILUFrSLW. 0

Vi tilbyr skjonnlitteratur, og
faglitteratur for meiøgmann. Nye
utgaver av gamle_klassikere vil
komme — eldre urperler
som fortjener c.jgeûerasjon
lesere. I samarbéid med norske
og iti$ke forlag vil vi gi ut
gode, tåjpler. Og vi vil lag
våre egiié, selvfølgelig. ‘>

Norges Naturvernforbund og
Den Norske Turistforening har
gått sammen med Aventura
Forlag om denne enestående .j
bokklubben. %

Som medlem av BOKKLUB
BEN NATUR OG FRILUFFSJJV
blir du ikke dynget ned av bok-
tilbud i ti utide. Vi be
gynner bøker i året.

Hvert år vil det ‘ine ri
valget fra _NA
TUR OGI y inklu
dere en rikti t praktbok,

i

av utvalgte forfattere.
bøkene blir mye billigere

kjøper dem i bok-

Enkle
betingelser
1. Det er bare medlemmer av

Norges Naturvernforbund
eller Den rskeristfor
ening kan bli medlemmer
av BORKLUIIBEN NATUR
OG FRILUFTSLIV.

2. Bokklubben tilbyr bøker til
25% under v tsalgspris.
Du har ingen til å kjøpe
bøker, men du an godt be
stille flere til
bokklubbpris.

3. Bøkene kommer til deg fire
ganger i året hvis du ikke
avbestiller
utløp.

4. Du
Slike tilbud kommer
bokklubbens medlemmer.

BOKKLUBBEN
Natur og Friluftsliv
Nytt

tilbud
til

presenterer her
BOKKLUBBEN NATUR

OG FRILUFrSLW.

0

I
Et spennende tiltak

Redaksjonsrådet
Redaksjonsrådet i Bokklubben esser er dykking og maritime
NATUR OG FRILUFTSLIV miljøer.
består av folk som vil være vel- Ragnar Frislid har vært redak
kjente for litteratur- og naturin- tor for tidsskriftene «Jakt-Fiske
teresserte nordmenn. Friluftsliv)), «Fjell og Vidde» og

OlafHeitkouer fra Lesja er «Norsk Natur)). Han har skrevet
I]elloppsynsmann, forfatter, bøker redigert bokverk og over
naturfotograf, artikkelskribent satt utenlandsk litteratur. Han
og kåsør. er dessuten naturfotograf, artik

Leif Ryvarden er botaniker og kelskribent og kasor
sivilingeniør Han har skrevet Kan Heftye Skollerud arbei
eller vært medforfatter av ialt 22 der ved kringkastingens kultur-
bøker, og har en mengde viten- avdeling. Hun leder dessuten
skaplige artikler bak seg. redaksjonskomitéen i Den

Kim Småge er forfatter og bor norske Turistforening.
i Ålesund. Hennes hovedinter
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Formann Knut M. Ore
i Den Norske

Turistforening (til
venstre) og leder Erik

Solheim i Norges
Naturvernforbund

regner Bokklubben
Natur og Frilottsliv

som et godt tilbud til
sine medlemmer.

«NOMADE
I NORD»
Dersom du melder deg
inn i Bokklubben
Natur og Friluftsliv får
du praktboken
«Isbjornen — nomade i
nord» for bare kr.
224,— pluss porto
(vanlig pris kr. 298,—)
Du kan også få
velkomstboken
«Barske Glæder» av
Peter Wessel Zappfe
for bare kr. 10,- pluss
porto.



Man kan si hva man vil om Thor
Larsen, men isbjørn det har han

greie på! Og bedre reisefolge kan
man ikke ønske seg hvis

______

man vil følge nomaden i
nord på hvileløs

vandring i drivisen, fra
fødsel til grav,

bokstavelig talt.

_______

arsen har
ikke bare hatt en sentral plass
bak skrivebordet i det store inter
nasjonale forskningsarbeidet for å
skaffe ny viten om isbjørnen, først
og fremst har han møtt det store
arktiske rovdyret på hjemmebane,
i midnattssol og vintermørke. Og
om han ikke direkte har følt den
på tennene, så har han i alle fall
hatt fornøyelsen av å kjenne is
bjørnens varme pust i nakken. At
kontakten aldri ble mer intim
skal vi være glad for. For da ville
vi aldri fått denne boka!

Fra forfølgelse til fredning
Historien om isbjørnen er den
gode gamle historien om en lys
levende luksusvare som kunne
utnyttes, og som ble utnyttet, så å
si til siste bloddråpe. Isbjørnens
ulykke var at pelsen, skapt for de
høye breddegrader og den lave
termometerstand, også var som
skapt for mennesker med trang til
symboler på rang, verdighet og

lommeboktyngde. Men isbjørnen
gikk ikke til grunne — bare nes
ten. For mens det ennå var tid
forsto forskere i mange land at
noe måtte gjøres om den store,
arktiske bjørnen skulle overleve.
Og russerne gjorde noe. De fredet
isbjørnen alt i 1956, mens Norge
og andre nasjoner med besittelser
i Arktis (USA, Canada, Danmark
(Grønland) fortsatte forfølgelsen
etter beste evne. Men zoologenes
bekymring førte til at alle de
arktiske nasjonene fra 1965 satte i
gang en omfattende isbjørnforsk
ning som tilsammen ga grunn
leggende ny viten om arten — og
som resulterte i fredning eller
jaktrestriksjoner i hele isbjørnens
veldige utbredelsesområde. Se
nere har bestanden vist klar
vekst, isbjørnen er reddet forelø
pig.

Dramatisk glimt
Den bedrøvelige historien om
forfølgelsen av isbjørnen, som til
slutt ble en solskinnshistorie, står
sentralt i Thor Larsens bok. Men
vi kan også lese om isbjørnen i
sagn og legender, vi får dramatis
ke glimt fra isbjørnfangstens
historie og ikke minst om men
neskers møte med isbjørnen, som
for eksempel den klassiske om

Hjalmar Johansen som ligger med
en isbjørn over seg og sier, høflig
henvendt til Nansen, som strever
med å få tak i børsa: «Nu får De
nok skynde Dem, skal det ikke
bli for sent». Men det viktigste
krydderet i boka er likevel de
tallrike dagboknotatene fra Lar
sens egne forskningsferder. Disse
notatene gir ikke bare et innblikk
i metoder og problemer i forsk
ningen, men også levende bilder
av bjørnens liv og miljø, og ikke
minst dens reaksjoner på inn
trengere.

Opplevelse og kunnskap
«Isbjørnen — nomade i nord» er
en praktbok i ordets egentlige
mening, med en mengde av fine
fargebilder og andre illustra
sjoner, fra ny og gammel tid. Men
alle de fargeglade sidene kan ikke
smule at boka samtidig er et
standardverk om den store, hvite
bjørnen, der den vandrer omkring
i isødet på sin flate føtter, og at
det først og fremst er en bok til å
lese til opplevelse og kunnskap.
For eksempel kan det være nyttig
å vite, om man skulle komme på
de kanter, at man bør være meget
forsiktig med å krype ned i et
isbjørnhi. Det kan jo hende at
mor sjøl er hjemme!

og Dr. Philos Thor Larsen har fått
iskrystaller i blikket, og trenger
ingen videre innblanding fra
intervjueren for å kunne fortelle
mer enn et blad kan romme. Men
kort sagt:

— Med den som kommer til
Arktis for første gang skjer det ett
av to. Enten slår lyset ned i en.
Lyset og den nesten ubegripelige
strengheten i landskapet. Streng
heten er perfekt og du blir rett og
slett betatt.

Eller så finner du ut at her er
det kaldt. Mørkt. Ensomt. Og det
blåser. Her er Hell on Earth —

takk og farvel. Men sett nå at det
er paradiset som åpenbarer seg.
Da blir du grepet av undring over
hvordan livet kan tilpasse seg
disse naturforholdene

— hvordan
det vakre, det hensiktsmessige og
hardfore, forenes i polarvalmuens
blomsterkrone. Ett av mange
eksempler på at her er nok av
spennende utfordringer — om
ikke først og fremst for Toffe
Tom, så for den som har forsker-
gleden og opplevelsesevnen i
behold.

Nye stikkord i fokus: Kunn
skap og opplevelse. Ofte ulike
sider av samme sak hvilket stiller
krav til den som ønsker å for
midle sin erfaring og kunnskap til
andre. Thor Larsens litterære
produksjon og ikke minst den
boka som foreligger nå, viser at
han har lagt stor vekt på popu
larisering i beste forstand.

— Det er viktig å holde språket
levende! Jeg har arbeidet syste
matisk med det helt siden gym
nastiden, og mitt naturfaglige
arbeide har aldri fort til noen
nedprioritering av skjonnlittera
turen. Det er selvsagt viktig å
skrive vitenskapelige avhand
unger, men samtidig er det en
utfordring å skrive om det en vet
slik at også ikke-spesialistene kan
få fullt utbytte av stoffet.

Nomaden i nord, isbjornen, var
for ikke mange år siden truet av
utryddelse. Mener du at arten har
oppnådd et tilstrekkelig vern nå?

— Ja. Vi har fått de midlene som
trengs, bl.a. et godt lovverk som i
dag gir tilstrekkelig beskyttelse.
Det som er gjort kan egentlig stå
som et stjerneeksempel på hvor
dan en kan gi vern til en truet art.
Men! Situasjonen kan endre seg.
Dersom vi får en industriell ut
vikling i Barentshavet kan vi få
tilstander som får økologien til å
klappe sammen.

Sier Thor Larsen som nå —

utrolig, men sant — har vendt is
og isbjorn ryggen og dratt til
Afrika hvor han etter sigende
tørst, men forholdsvis tålmodig
venter på den kassen champagne
som Monica Kristensen i sin tid
veddet på at han aldri kom til å
slutte ved Polar-instituttet. Men
så er altså skjedd, og ellers stu
derer førsteamanuensen ved
NORAGRIC/NLH forvaltning av
viltressurser. Der nede under en
varmere sol og i et annet paradis.

Larsen

i isen

Hjemme hos isbjømen

Så vidt innom underveis fra Arktis til Ekvator:
Thor Larsen med manus og praktfulle bilder til

selve boka om isbjornen — resultatet
av 20 års studier og opplevelser skal
inn mellom to permer.

_______

hor Lar-
sen, mot slutten av boka di be
tegner du Arktis som et paradis —

hvordan i all verden kan du kom
me på å bruke et så frodig og
temperert begrep på det isødet
der oppe?

— Med «paradis» behøver en
ikke utelukkende tenke på en
bugnende Edens hage. Det jeg
har i tankene er vel nærmest den
sinnstilstand som denne naturen
hensetter mennesket i. Man faller
til ro, det oppstår fred i sinnet og
man fylles av en ren glede. En
tilsvarende opplevelse kan man
også få i ørkenen. Tenk for ek
sempel på Saint-Exuperys roman
«Sand, vind, stjerner».

Jo. Men etter en lunken som
mer, på en sur høstdag med utsikt
til en vinterkulde vi ikke føler oss
100 prosent forberedt på å møte,
nekter vår forstand å svelge poen
get sånn uten videre. Så vi maler
videre: Du har vært fast gjest i
Arktis, nær sagt omgangsvenn
med denne ugjestmilde natur i
mer enn 20 år. Hvordan kan det
ha seg? Er det mannfolket i deg
som er blitt opphengt i tøffe
utfordringer?

— Pøh! Det guttekjekkaseriet
kan du få gratis av meg. Å dra til
Arktis i dag er noe ganske annet
og lettere enn på Amundsens tid.
Selvsagt krever livet under disse
himmelstrøk en grundig og detal
jert planlegging. Man planlegger
for eksempel for et tre måneders
opphold og har ikke lov til å
glemme noe. Like selvsagt må en
ha respekt for naturforholdene
som er preget av et værlag i vold
somme omskiftninger. Bare et
øyeblikk kan skille mellom still
het og stormende inferno. Men
som sagt: Det er ikke på dette
plan utfordringene ligger. Det
dreier seg om en annen spenning.
Og om det vakre. Hør her.

Forfatteren, isbjornforskereren
Tekst:

Ragnar Frislid
Tekst: Arild
Ådnem



Tekst: øivind
Leren

« Natur-
medisin»

mot
fiskefeber

Det er en av disse sjeldne
sommerkveldene. En av dem

du minnes i mørke
vintermåneder, minnes og får

vemod
i sjela...

ola har
trukket seg ned bak fjelirekkene i
vest. En rød himmel vitner om at
natta står for tur. Det er dorgende
stille. Ikke en vindpust, mildt og
godt. Sommeren er alt blitt juli og
nettene tause. Vårbruset er for
svunnet og svarttrosten tar natta
med ro. — I kveld er det godt å
være menneske, tenker jeg for
meg selv der jeg rusler i bare
skjorteermene.

Jeg tar meg all verdens tid der
jeg går innover mot Brekkevatnet,
et idyllisk lite tjern omkranset av
grove steiner, krokete bjerketrær
og et par gransnar. Som et troll-
øye ligger vatnet der. Stupbrattc
vestlandsfjell speiler seg i vass
flata. Det er langt mellom hver
gang det ferdes folk i marka her.

Jeg tar noen steg, lytter. Var
det noe? Kanskje var det en
hjort? Også den følger stien som
snor seg mellom kampesteiner,
vindfall og kronglete bjerkelegger.

Slike små vandringer i urort
natur er blant de fineste opp

i levelsene jeg kan ha. Ensomheten
og den unge sommernatta for
sterker alle inntrykk.

Skjorla er blitt klam mot krop
pen når jeg stanser i skogkanten
mot vatnet. Helt stille. Ikke et
vak. Ikke et livstegn noe sted. Og
alikevel er jeg ikke alene her. Jeg
vet at skogens innvånere ikke er
langt unna. På andre siden av
vatnet, nede i gresset eller et sted
i skogen bak meg.

Jeg setter meg. Jeg har utsyn
over hele tjernet. Det er ikke stort
der det smyger seg mellom stei
nene. Knapt et par steinkast
langt. Heller ikke djupt. Stort sett
mellom halvmetercn og meteren.
Men fisk er det her. Det vet jeg.
Jeg var ikke mange årene da jeg
hadde mine første opplevelser
her. Siden er det blitt flere. Vi
fikk som regel fisk når vi tok
turen hit. Ikke så mange, men
to-tre, fire eller kanskje fem om vi
var heldige. Fin størrelse var det
også på den. Jeg har selv vært
med når kilosfisken ble landet på
mark og rogntroc. Nå ligger den
helst mellom 200 og 400 gram.
Prima steikefisk.

Noe stor bestand av fisk er det
ikke her. Gytemuligheter finnes
ikke i dette tjernet. Gjennom
årenes løp har vi derfor vært
påpasselige med å sette ut noen
«pinner». Fra et annet tjern i
nærheten har vi plukket opp

noen år i Brekkevatnet er det så
blitt steikefisk av dem.

Jeg sitter og minnes denne
transporten. Lar tankene vandre
tilbake til de mange gangene da vi
listet oss fram til vannkanten og
lot marktugga synke den inn-
under steinene. Det var der de
sto, ruggene. Som et lyn var de
fremme og tok marken. Fast fisk.
Noen tålmodighetsprove ble det
aldri. Enten hogg fisken med det
samme, eller så tok den ikke i det
hele tatt.

Det er mens jeg lar tankene
fare at jeg plutselig blir vår noe
10—15 meter bortenfor meg. Et
eller annet lager ringer på vatnet
helt inne ved land. Jeg sitter
urørlig og bare kikker. Stundom
er alt stille der borte før det
kommer noen nye ringer.

Jeg reiser meg forsiktig og
smyger meg frem mot vatnet der
jeg så ringene. Det er ei lita,
grunn vik akkurat her, mellom et
par steiner. Ned mot vannkanten
vokser det en del kratt. Ei stor
bjerk henger også utover vatnet,
stammen omlag halvmetcren over
vassflata. Jeg tar sikte på den.
Kryper forsiktig fremover. Enser
ikke at jeg er våt både på knær og

albuer. Øynene er festet mot
vannkanten og ringene som duk
ker opp med ujevne mellomrom.

Joda. Mistanken gikk i riktig
retning. Det er fisk. Brekkevatn
fisk av den gode gamle sorten.
Ikke av de minste heller. Den
svommer i ring inne i den vesle
vika. Rett som det er snapper den
insekter mot overfiata. Jeg ser den
utrolig godt i det klare og grunne
vatnet. Veier nok sine tre merker
denne karen. Kanhende vel det
også.

Etter hvert har jeg ålet meg helt
frempå bjerkestammen. Jeg ser
rett ned på skjønnheten som
svømmer under meg. Ser hver
detalj på den spenstige skap
ningen. Kjenner fiskefeberen stige
i blodet. Ser de røde prikkene
langs etter sidene på den. Ser
gjellelokkene gå. Av og til bryter
den vasskorpa, gaper over et
insekt som utfordrer skjebnen.
Jeg hører det smatter med det
samme insektet forsvinner ned i
gapet på ørreten.

Mens jeg ligger og studerer
den, legger jeg merke til at den
mangler ene brystfinnen, den på
venstre side. Pussig. Hva kan det
komme av? Etter hva jeg kjenner
til har man aldri merket noe av
fisken som er satt ut her. Den ser

imidlertid ilcke ut til å ha noe
mén av skavanken sin der den
beveger seg med fullkommen
eleganse. Stadig svømmer den i
ring like under bjerkestammen jeg
ligger på. Om jeg stakk handa
ned i vatnet, kunne jeg utvilsomt
nå den.

Tanken streifer meg: Skal jeg
forsøke å ta den med hendene
der den svommer? Prøve å få et
tak over gjellelokkene og slenge
den inn på tørt land? Det hadde
jo vært godt med stekt orret i
natt. Nytrukket orret og rømme
er jo snadder.

Jeg skifter stilling. Forsiktig.
Frigjør høyrehanda. I tankene har
jeg allerede fanget den grasiøse
skapningen flere ganger. Frem
deles svommer fisken i den
samme sirkelen. Jeg har sett meg
ut hvor jeg skal slå til. Gjelle
lokkene går. Jeg ser hvordan
øynene flytter seg, hvordan fiske-
øynene gransker omgivelsene, ser
etter noe spiselig.

Spenningen stiger i meg. Jeg
føler meg som en jeger, som et
rovdyr som skal til å kaste seg
over byttet.

Men vil jeg klare det? Har jeg
egentlig noen sjanse? Vil et stak
kars urbanisert menneske være i
stand til å fange en av naturens

egne innvånere uten hjelpe
midler? Neppe. Jeg innser det.
Forsøket vil være fåfengt. Fisken
ville utvilsomt skyte avsted som
en pil i det jeg nådde vassflata
med handa. Og fikk jeg fatt i den,
ville jeg neppe være i stand til å
holde på den.

Hvor lenge jeg har ligget her
vet jeg ikke. Kanskje er det en
time, kanskje to. Julimorket er
kommet. Lydlost og umerkelig
har sommernatta og den rå lufta
lagt seg over dalen. Den klamme
skjorta er forlengst blitt kald.

På et vis føler jeg en slags skuf
felse. Samme skuffelse som jege
ren føler når han ser byttet løpe
vekk. Jeg innser min egen utrolige
hjelpeloshet. Ser hvordan men
neskets eksistens i det hele og
fulle er betinget av tekniske
hjelpemidler.

Samtidig føler jeg en glede over
dette møtet. For meg var det et
privilegium å få studere denne
skapningen på så nært hold i
dens rette element. Tross alt
betydde dette møtet mer enn et
gilde med nystekt ørret og
rømme. Jeg både troster meg og
gleder meg over dette, plukker en
neve blåbær og rusler hjem i den
duggvåte natta.
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noen av tusenbrødrene og båret
dem hit i ei borte med vatn. Etter

Jeg smyger meg frem
mot vatnet der jeg så
ringene. Joda. Det er
fisk.



— Planene om uthogging av
skogene i Kessi- Vaetsir
området er ikke bare et

angrep på det økologiske
systemet, men på den

kulturen som enare- og
skoltesamene har utviklet.

Dette sier Sinikka Semenoja,
skoltesame fra Sevettijärvi

og
medlem av
Sameparla

mentet i
Finland.

I etatden
finske regjering har valgt en nær
mest kompromissløs linje for å få
satt i gang skogsdrift i Kessi, gjør
oss ytterst urolige. Regjeringen
burde i det minste i ånden fra
Kekkonen vite at skoltesamene
lever under helt marginale for
hold, og at vårt folk har måtte
rømme sine hjem på grunn av to
verdenskriger. De storstilte plane
ne — slik fortoner de seg for oss —

vil være hårde anslag mot rein-
driften og utmarksnæringene, det
som utgjør grunnlaget for enare
og skoltesamisk kultur.

Sinikka Semenoja tilhører en
stolt og sterk familie som alltid
har stått fremst i kampen for
bevaring av det øst-(skolte-)
samiske språket. Hennes mor er
blant annet kjent som en frem
ragende fortolker av gamle skolte
samiske joiker, og har blant annet
arbeidet sammen med Nils-Aslak
Valepää. Sinikka har tross sin
unge alder gjort en betydelig
innsats for skoltesamisk språk,
bl.a. ved å undervise i språket og
kulturen på hjemstedet, samtidig
som hun har tatt sine eksamener
ved Universitetet i Oulu der hun i
disse dager på ny er tilbake.

Fra villmark til
produksjonsskog
Skogen det dreier seg om er deler
av det nordvestlige utløp av den
transsibirske taiga. Området ligger
sentralt plassert, nettopp der de
to supermaktblokkene møtes. Det
var forresten her en sovjetisk
målrakett i januar 1986 «falt
ned».

— Men er nå ikke dette skog
som likevel ikke gir noe av pro
duktiv verdi? Spurte vi Sinikka
Semenoja.

— Det er slik regjeringen ønsker
å fremstille det, og at ved å gjen
nomføre uthoggingsprosjektet, så
kan en skaffe inntekter. Inn
tektene er ikke imponerende, det
er beregnet at de maksimalt vil gi
1,3 millioner kroner netto og skal
sysselsette 20 mennesker.

— Da er det vel et beskjedent
inngrep?

— Nei, ikke sett med vår måle
stokk. Dette området er mer enn
den siste villmark, det har i følge
antropologer også viktige spor fra
fortida, og de tilhører vesentlig
østsamene. Området er rikt på
vilt, blant annet er det hjem for
våre siste ulve- og bjornestammer.
I og nær vassdragene lever også
ørn, svaner og villgjess. Den
finske stat ser bort fra dette når
den nå vil gjøre det hele om til en
produksjonsskog.

— Hvilken nytte har skolte
samene av området?

— For reindriften er disse skoge
ne svært viktige, særlig som vin
terbeite. Uthogging vil bety at
reinen i første fase vil trekke seg
unna, i andre fase at den får
vansker med å trenge gjennom
snø og is fordi denne er mye
hardere på åpen mark enn i skog.
I tredje fase kan det bety at de
som i dag driver med rein ikke
ser det som lønnsomt; ja, hele
prosjektet er i ferd med å gjøre
reindriften usikker blant våre
unge.

Områdene Kessi og Vaetsir utgjør
den største skogsvillmark i Fin
land. Kessi har et areal på 50 000
hektar. Veatsir er dobbelt så stort,
men bare delvis dekket av skog.

Kessi-Vaetsir området er nært
knyttet til den største innsjoen på
Nordkalotten, Enaresjoen. Denne

- er av mange okologer, ornitologer
og biologer vurdert som ene-

Hardt slag
Det finske direktoratet for skoger
har først og fremst tenkt økono
misk, og ikke på mennesker og
kultur når de har gått så sterkt
inn for prosjektet. Organisasjonen
Ympåristö ja Kehtys (Miljø og
Utvikling) hevder at staten ikke
er på høyde med den internasjo
nale utviklingen, og at den er
opphengt i gammel tankegang om
at uutnyttet skog må kunne kut
tes ned til industriformål.

— Vi mener at dette er en sak
som også angår de øvrige nord
iske landene, ikke minst Norge
som også har en skoltesamisk
befolkning og dessuten har satset
på øvre Pasvik nasjonalpark,
påminner Sinikka Semenoja.

— Men har dere data for verdi
en av disse skogene slik dere har
benyttet dem?

— Vi har ikke hatt så få forskere
i vårt området etter at den finske
stat etter krigen gikk inn for at
dette skulle være «vårt», som
erstatning for det rike Suonjel
Petsamo som krigene tok fra oss.
I gode år høster vi optimalt
100—200 kg. bær og normalt

stående på grunn av de i alt 3500
skogkledte øyene og sitt rike
fugleliv.

Kessi-Vaetsir og Enare utgjør
tilsammen et areal på 250 000
hektar og er den største av øde-
marker i Finland. Området gren
ser til nasjonalparken i Pasvik, og
må derfor sees i sammenheng
med denne.

20—170 kg. sopp pr. hektar. Dertil
kommer verdiene av viltet som
for hver enkelt husstand er be
tydelig. I vårt hushold er nærings
tilfanget mangesidig, det har vært
nødvendig da det jo ofte svikter
på et ledd — i år var det moltene
som frøs bort.

— Men det må kunne bli inn
tekter av tømmerdrift?

— De er som sagt små, og dess
uten er det lite sannsynlig at noen
av våre blir sysselsatt i slik drift,
vi har jo ingen tradisjoner med
skogshogst. Vi mener det er svært
risikabelt å røre skogen, også
fordi veksthastigheten her er
ekstremt lav og fordi vi ser fra
liknende områder at det fort blir
orkenlignende marker tilbake.
Dette blir nok et hardt slag for
enare- og skoltesamene, fastslår
Sinikka Semenoja som med dette
også vil vekke norske naturvern
interesser. e

Tommerdrift i Kessi-Vaetsir i
det omfang som er planlagt betyr
at den økologiske balansen i

I dette grenselandet vil bli for
styrret eller ødelagt. Dette betyr at
uthogging av skogene på finsk
side, også vil berøre norske natur
verninteresser. lP

Finlands største
villmark, ikke langt fra
Pasvik, trues av
omfattende tømmer-
drift.
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Medlem av det finske
Sameparlamentet:

Angrep på hele
var kultur

Trussel mot Pasvik Nasjonalpark



Den

I 1980 erklærte polske myndig
heter Krakow som okologisk
katastrofeområde. Fem år seinere,
i 1985, falt det fremdeles 134 000
tonn støv og 570 000 tonn gass
ned over Krakows innbyggere.
Med støvet fulgte 7 tonn kad
mium, 170 tonn bly, 470 tonn
sink og 18 000 tonn jern. Ned
fallet av svoveldioksyd er omtrent
en fjerdedel av det hele Norge
mottar i løpet av et år. — Det er
mulig å utvinne 40 tonn svovel
syre i timen på grunnlag av S02-
innholdet i lufta over Krakow.

Forurensningen dreper
Norske luftveger er bortskjemte
og protesterer raskt mot den
elendige lufta. Røyk og svovel
river i nesa, og etter et par dager
går stemmen over til hes hvisking.

Men krakowenserne lider mye
mer. De tilbringer tross alt hele
livet sitt her. Spedbarndodelig
heten er den høyeste i hele Polen,
26 av 1000 mot 18 av 1000 i
landsgjennomsnitt. Oksygeninn
holdet i lufta er 3% lavere enn
det normale. Kroppen prøver å
tilpasse seg, og barn i Kralcow har
høyere puls og blodtrykk enn i
andre deler av landet. Ilcke alle
klarer presset, noe økt hyppighet
av luftvegssjukdommer, kreft og
skjelettmisdannelser vitner om.

Kulturreservat for fall
FN-organet UNESCO har karak
terisert den gamle bydelen i Kra
kow som et kulturreservat av
største verdi for menneskeheten.
Men bydelen, som på en miraku
los måte overlevde annen ver
denskrig, er nå i ferd med å buk
ke under for luftforurensningene.
Forvitringen av bygninger og
monumenter går 1000 ganger
raskere enn normalt. Det betyr at
lufta bruker fire år på å slite én
centimeter av minnesmerkenes
overflate. Myndighetene erkjen
ner problemet, men er ikke i
stand til å berge mer enn et fåtall
av de mest verdifulle kultur-
skattene.

Krakows bødler
Mye av forurensningen i Krakow
har sitt utspring i Katowice
regionen, Polens mest industriali
serte område.

Her produseres over halvparten

byen

av Polens stål og hele 98% av
kullet. Som et skjebnesvangert
«biprodukt» dannes også 1/3 av
landets totale utslipp av gass og
støv. Forurensningene følger
luftstrømmene til Krakow som
ligger i ei topografisk «gryte», slik
at denne lufta kan bli liggende
over byen i flere dager.

Men Krakow har også sin egen
boddel: det gigantiske stålverket
Huta im. Lenina. Denne bedriften
ligger i den nye bydelen Nova
Huta der det bor ca 200 000
mennesker. Utslippene fra stål-
verket utgjør 60% av støvet og
80% av gassene over Krakow.

Barn med blyforgiftning
Krakow èr ikke noe særtilfelle.
Også tre andre regioner i Polen er
erklært okologiske katastrofeom
råder. En tredjedel av landets
befolkning bor i et slikt område.

Katowice-regionen, som for
syner Krakow med jevne strøm
mer forurenset luft, beholder også
mye sjol. Byen Szopienice ligger i
dette området, der har 35% av
larna symptomer på blyforgift
ning. 12 500 barn trenger spesial
undervisning av samme grunn.

Brems!
Enhver framstilling av
miljoproblemene i Polen må
bli dyster. Landet opplever
den mest omfattende
økologiske krisen i Europa,
men det finnes folk som
forsøker å snu utvildingen.
Zygmunt Fura er president i Den
Polske Økologiske Klubben. Han
kan fortelle om økende interesse
for vern av miljøet.

— Etter Tsjernobyl-ulykken fikk
vi et kraftig oppsving. Til sammen
arrangerte vi 300 åpne møter, der
vanlige folk traff eksperter på
radioaktivitet. Våre eksperter ga
også myndighetene gode råd om

hvordan virkningene av strå
lingen kunne begrenses. Ofte ble
vi hørt, sier Zygmunt Fura.

Kunnskaper er Den Polske
Okologiske Klubbens viktigste
ressurs. For en stor del består
medlemsmassen av forskere,
journalister, kunstnere og studen
ter. Innsatsen konsentreres i
første rekke om lobbyvirksomhet
og opinionsdannende arbeid.

— Vår bevegelse er rent økolo
gisk og arbeider innenfor det
polske lovverket. Vi er erklært
politisk uavhengige og godkjent
av myndighetene, sier Fura.

Den Polske Økologiske Klub
ben fungerer som en pådriver

overfor myndighetene, og er i dag
en betydelig kraft i Polen. Alle
rede i 1981 fikk klubben stengt et
aluminiumsverk utenfor Krakow,
som spydde ut 40 kg fluor i ti
men, med høy dodelighet og
misdannede barn til følge. Klub
ben var også først ute med krav
om spesialtiltak i Krakow.

— Polens luft er Europas luft,
forurensninger kjenner ingen
landegrenser. Derfor må kampen
mot ødeleggelse av miljøet foregå
på internasjonalt plan, sier Fura.

De polske naturvernerne har
god kontakt med blant andre
Friends of the Earth og de vest-
tyske Grønne.

giftige
Over det gamle torget i
Krakow, Polens hovedstad
gjennom 600 år, hviler en
trykkende dis av røyk og
gasser. Sotpartiklene ligger
som svarte prikker på huden
i løpet av få timer. Vakre
Krakow er Polens mest
forurensende by.

Andletet
Det er som andletet til eit godt menneske som har levd eit langt og

rikt liv. Det har linjer og forer som syner ei lang og variert historie.

Det er forma av den stadig skiftinga mellom solskin og uver vinter

og sommar. Det har fått ørsmå, fine trekk, som syner at det er liv

her. I det heile: andletet avspeglar sjela til den som eig det, ei sjel

som har gjeve vidare noko av seg sjølv, som har gjeve nytt liv og

grunnlag for nytt liv.
Å bli kjent med ein person legdom krev mykje tid, tålmod og

interesse. Men gjev ein seg inn på det, finn ein snart ut at det er vel

brukte krefter. Overflata syner at her finst ein mangfaldig rikdom.

Men ein blir ikkje kjend med sjela ved berre å sjå på overflata i

godver — og ut frå eigne forutsetnader og synsvinklar. Ein må la sjela

fortelje sjølv, ein må gå inn i henne, gå forene i andletet langsetter

og oppleve kva som har forma dei; sorg og glede, lys og mørker,

dagar med kulde og dagar med solskin, liv og vekst.
Det finst mange som er godt nøgd med overflata, som interesserer

seg bare når ho er glatt og ukomplisert. Som er meir nøgd til mindre

dei sjølve treng anstrenge seg. Som ikkje interesserer seg i livet på,

under, eller rundt overflata. Som gjerne let seg tiltrekke av nye trekk

og detaljar i landskapet, når dette i endå større grad framhever ein

lettvinn måte å oppnå viljen sin på, og lokkar med ein endå meir

ukomplisert måte å utfalde seg på. Det finst dei som lovprisar alt

som gjer at ein i endå mindre grad treng biy seg med sjela som

eigaren av andletet har.
Det finst dei som nærinar seg ein person legdom frå den vegen som

andre har laga gjennom eller forbi, som ser på andletet gjennom

stengbare opningar i eit blankpolert skal som dei omgjev seg med

der dei ferdast. Det finst dei som lever komfortabelt og sutlàust i

dette skalet andre har laga og selt dei. Dei kan dermed halde

avs:mden til livet på utsida, og fort komme seg til ei ny overflate

når dei vert lei den første.
Det finst mange som har ei flat forståing av både seg sjølv og alt

soitz er rundt, og som har redusert både seg sjølv og tilveret rundt til

forbruksvarer. Det finst mange som ikkje lenger opplever livet som

Liv.
Vi må frigjere oss frå den blindskapen som den blendande

«utviklinga» har påført oss. Vi må stige ut or dei ramene vi har lete

bygge opp rundt oss. Vi må gi grunnlag for vår eiga — og alle andres

— sjel å leve i fridom.
Arne Kolsto

Forlall hersker i
Polens tidligere
hovedstad, Krakow.

I Polen:
Helen Søbye
og
Cathrine
Søberg



Mange politikarar veit etter kvart
at dei kan ikkje lenger berre gje

blaffen i naturvern og miljøsaker.
Vaiet i september viste at

miljøsporsmål er tunge
nok til påverke

stemmegjevinga herre dei
kjem fram i vaikampen.

Det vart ikkje store
i har bak

oss langt fleire enn våre med
lemer, i kampen for alternativ til
ei utvikling som med stadig større
effektivitet raserer vårt felles
eksistensgrunnlag. Vi har bak oss
nesten alt som finst av kompetent
innsikt når vi seier at dagens
tunge trendar går ikkje mot ut
vikling, det går mot avvikling. Det
vi har framfor oss er lyset som
syner at dersom det går mot
katastrofe er det ikkje fordi alter
nativ manglar, men fordi vi ikkje
nyttar dci sjansane vi har.

Innsatsen alle snakker om
Dette kan vi merke oss i ei tid
med oppfolging av Brundtland
kommisjonen som den store
politiske utfordringa både nasjo
nalt og lokalt. Det er vår oppgåve
som organisasjon å blåse liv i
praktiske initiativ som kan mobi
lisere den innsatsen alle snakkar
om må til.

Gro-kommisjonen legg stor
vekt på den rolla frivillege organi
sasjonar kan og må spele i arbei
det for ei berekraftig utvikling.
For Naturvernforbundet er kan
skje vår viktigaste arena dci
mange lokalsamfunna, kommuna
ne, byane, bygdene. Alle nasjona
le og globale miljoskavankar har
lokale kjelder, og vi må fremje
våre forslag til løysingar der pro
blema er. Vårt gamle forslag om
kommunale nemnder og sekre

tariat for naturvern er nå på vei
inn, først som ei prøveordning
etter initiativ fra Miljovern
departementet og Norske Kom
muners Sentralforbund. Dette er
eit viktig arbeid som vi må folgje
opp.

Fordomsfri debatt om
utvikling og miljø
Men for å få til ein større, open
og meir fordomsfri debatt om
utvikling, planlegging og ressurs
bruk er tida inne til å opprette
lokale kommisjonar for miljø og
utvikling. Måten å organisere dci
på kan sikkert veksle, men poen
get må vere å setje dagens poli
tiklc opp i lyset av dci krav vi må
stille til ei berekraftig utvikling,
også på lokalt nivå. Kva har
kommunen tenkt å gjere for ikkje
å presse naturen over bereevna?

Etter den nye plan- og byg
ningslova har kommunane plikt
til å drive aktiv opplysning om
det dci held på å planlegge, ikkje
berre det som dci har planlagt
ferdig. Ei viktig oppgåve for
lokale miljokommisjonar vert rett
og slett å folgje opp det som er
lovfesta og stimulere til nytenking
og demokratisering av plan
legginga. I altfor stor grad er
planlegging i dag ein syssel for
den politiske og byråkratiske
eliten i kommunane.

Oppland Naturvern fekk ja frå
dci aller fleste pi-tia på eit spørs
mål til fylkestingskandidatane for
valet om dci ville opprette ein
fylkeskommunal kommisjon for
miljø og utvikling. På eit mote i
Kristiansand først i september
kom det klar støtte frå partia til
eit liknande opplegg på lokalt
nivå, kommunale Gro-kommi
sjonar.

Kanskje frukta alt er så mogen
at vi må hauste straks, før ho går
i oppløysing?

«Betrevitarar» kalte Hartvig
Sætra trekloveret Viggo Ree,

Karl Inne Ugland og Aiv
Ottar Folkestad i forrige

nummer av Norsk Natur.
Debatten om årsakene til

selinvasjonen går videre. Her
svarer Ree,
Ugland og
Folkestad
på Sætras

kritikk.

___________

et er litt
vanskelig å skjønne hvorledes
Hartvig Sætras angrep på oss i
NN nr. 4-87 om <(Sel og skjells
ord» skal oppfattes. Han gir oss
rett i at norsk fiskeriforvaltning
ikke er tilfredsstillende. Det var et
av hovedpunktene i vår artikkel.
Mçn han er ikke villig til å er
kjenne at forvaltningen innvirker
på hele okosystemet i nord, hvil
ket var vårt andre hovedpoeng.
Og sjøfuglene nevner han ikke
med et eneste ord! Det er en
oppsiktsvekkende viktig ute
latelse. Sætra unngår dermed det
vi mener må være det vesentlige i
denne debatten.

Sætra?

Hva, hvorfor og hvordan?
Først må vi finne ut hva som har
skjedd med fisk, fugl og sel. Der
nest må vi finne årsakene til de
dramatiske hendelsene. Og ende
lig må vi bli enige om det mest
avgjørende av alt: Hvordan vi
skal forvalte livet i havet for å
kunne høste også i framtiden.
Når skal vi innse at de andre
toppleddene i det marine okosys
temet ikke bare er våre konkur
renter, men også har en rolle å
spille for at hele systemet skal
kunne fungere?

Istedet for å bidra til økt inn
sikt går Sætra til personangrep i
et forsøk på å presse oss inn i den
medieform som disse spørsmåle
ne ofte har fått: Er du for eller
mot selfangst, med eller mot
Greenpeace?

Imidlertid er nok både be
folkning og politikere såvidt

okologisk bevisste at man har
oppdaget at bildet ikke er svart—
hvitt. I en nyansert helhet faller
firkantede problemstillinger fort
igjennom.

Vi nærer da heller ingen frykt
for å hoste av naturens ressurser,
så lenge det skjer på naturens
egne premisser og når vi beskatter
ut fra solid viten om bestander,
deres utvikling og funksjon.
I denne sammenheng må vi bl.a.
regne med den vesentlige for
skjellen som eksisterer mellom dc
sentrale fiskeartene og sjofugl/
sjopattedyr. Mens fiskene har en
formeringsevne vi knapt kan
fatte, hører sjøfugl og sjopattedyr
med til de minst produktive le
vende organismene.

Byttedyrene regulerer
bestanden
Sætra nevner at det finnes et
hopetall av økologisk utdannete
folk i de nordnorske naturvern-
foreningene. Det er vi fullstendig
klar over. Økologisk forståelse er
heldigvis ikke avhengig av hvor
folk bor. Det er derfor enighet

blant fagfolk i både nord og sør
om grunnprinsippene i nærings
kjedene: Det er byttedyrene som
regulerer bestanden til de som
spiser dem — og ikke omvendt
(jfr. f.eks. smågnagerne og uglene,
Sætra). Sjøpattedyrene har derfor
svært begrenset innflytelse på
fiskeartenes bestandsnivå. Fiskes
tammenes størrelse er derimot av
vesentlig betydning for antall
sjøfugl og sjopattedyr. En ned-
fisket loddebestand behover ikke
være katastrofal for predatorarte
ne dersom alternativ næring
finnes. Men dersom også dette
svikter, opplever vi alvorlige
problemer for både sjofugl og sel.
Selinvasjoner må derfor iklce
settes i forbindelse med misfor
stått naturvern, slik enkelte opp
fattet det sist vinter.

Skal lomvien ha skylda?
I sitt innlegg hopper Sætra ele
gant over den katastrofale ut
viklingen for sjøfuglene. På bare
ett år ser det ut til at nesten 90%
av lomvibestanden på Bjornoya,
en av verdens største kolonier, er
blitt borte på grunn av rovfisket
etter lodde. Skulle vi følge Sætras
tankegang er det nå nødvendig
med en beskatning av de siste
fåtallige lomviforekomstene for å
unngå en okologisk katastrofe i
de nordlige hav!

Vi er alle tre kjent med kyst-
folket, også i nord. Se deg om,
Sætra, søk i din egen bakgrunn!
Og du vil finne at kystfolkets
næringstradisjoner er langt mer i
pakt med ressursgrunnlag og
økologi enn havtrålernes moder
ne rovdrift, selv om sistnevnte er
sagt å bygge på forskning og
viten. Kystfolkets erfaringer gjen
nom generasjoner ga driftsmåter
som fungerte.Og det er blant den
vanlige mann og kvinne langs
kysten at man vil finne den kla
reste forståelse for det som nå er i
ferd med å slcje i nord: At den
sanseløse jalct på gull og profitt
gjennom stadig «nye» og «ikke
oppdagete» ressurser må få følger
for alt levende i havet, ogsd sel
og sjofugl. Jo, det er mye økolo
gisk kunnskap og forståelse hos
menigmann og lcystfisker, det så
vi tydelig i presse og fjernsyn sist
vinter. Derfor var det også selv
sagt det de hadde å meddele:
Gronlandsselen må vandre fordi
det ikke er mat i havet, og mat
kan det ikke bli for hverken
sjofugl eller sel så lenge den sopes
opp!

Alv Ottar Folkestad
Viggo Ree

Lokale

Gro-kommisjonar

neste!

utslag denne
gongen, med

nokrefå
unnatak,

men signaia
er tydeiege

nok

Hva er poenget,

Lomvien er ferd ned
å forsvinne pga.
rovtiske etter lodde.
Dette bildet er tatt på
Bjørnøya sommeren
1986, siste sesong før
sarnmenbruddet.

Erik Solheim Karl Inne Ugland



Ulven igjen
Nå synes jeg det går for vidt.
Ulveentusiastene har funnet
et slagord som gjør seg:
Rasisme! Når en truet men
neskeart — småbrukerne —

prøver å redde noe av livs-
grunnlaget sitt, blir de satt i
klasse med virkelige rasister!

Vi bekjemper ikke ulven
fordi vi er redde for at vi
eller våre barn skal bli spist
av den, eller fordi den har
skråstilte øyne, eller fordi
den ser farlig ut. (I dyre
hagene ser den jo helt
vennlig ut).

Og slutt å snakke om
ubalanse i naturen, den er
det ikke mangelen på rovdyr
som er skyld i, og ikke all
verdens ulv kan rette den
opp igjen.

Hold opp med sludderet
om fem ulver i Skandinavia
også, de må i tilfelle være i
norske Finnskoger alle fem,
og helst er det vel fler. Jeg
kunne skrive lilce tåredryp

Hva er Sætra i sitt innlegg
mest opptatt av?

— innsikt i seliiivasjonens
årsak(er) og virkninger?

— «respekt og støtte» i den
nordnorske befolkninga?

— opphevelse av EF’s forbud
mot import av ungsel
skinn?

Hva gjør Sætra når han
opplever konflikter mellom
slike mål?

—-MIN

MENiNG

pe.ide om døde og mishand
lede sauer og lam som herr
Ree har skrevet om ulv i et
annet nummer av dette
bladet.

I de tusen år vi kjenner av
vår historie, har ulven vært
bekjempet i Norge. Enda har
ingen greid å utrydde den.
Ulveforkjemperen nekter jo
bestemt at den er innplantet i
senere år. Så hvorfor er det
så viktig at den skal formere
seg nå? Den er ingen truet
dyreart, ikke på hundre år
ennå. Og den har odemarker
nok i Alaska, Kanada, Sibir
og Pyreneerne hvor den kan
leve om ikke alckurat i livs-
truende utlcantstrok i Norge.

Hvis det er den helt ube
rørte natur som er målet, så
må mennesket utryddes først,
denne arten kan nemlig ikke
overleve uten i kamp mot
naturen!

Åsta Holt

Han mobiliserer i den
norske nord-sorkonflikten.
Han påberoper seg støtte hos
nordnorsk faglig ekspertise
og alle nordnorske med
lemmer og nordnorske tillits
folk i den nordnorske lands
delens nordnorske befolk
ning og mener seg så
berettiget til å frabe seg en
hver diskusjon av spørsmålet
om selfangst kan anses for å
være nødvendig for å unngå

«Sirius» og
Fantomet
Når Fantomet skal besøke
president Luaga, lar han seg
ikke melde som vanlige
besøkende. Nei, han lurer
seg inn bak vaktene, og
kommer inn på presidentens
kontor gjennom vinduet.
Hvorfor gjør han det, når
han vet at han ville bli øns
ket velkommen og sluppet
inn om han opptrådte på en
mer normal måte?

Når Greenpeace og «Si
rius» kommer til Norge, må
de også regne med at de vil
være velkomne til Brundt
landkommisjonsformannenS
hjemland. Og så opptrer de
slik at de får Gros maktorga
ner mot seg! Folk som kan
skje i sitt hjerte er på deres
side.

Fantomet er en tegneserie.
Miljøvern er det derimot
ikke. N. Borchgrevink

en «olologisk katastrofe i de
nordlige hav».

Krisen i Barentshavet har
ikke bare rammet kystbe
follcningen. Den synes også å
ha rammet enkelte naturver
neres evne til åpen og sann-
ferdig diskusjon.

Med hilsen
lokallagsieder på 7Q0 nord.

Hans Dransfeld

Kontin-

gent
for 1988

Etter vedtak på landsmøtet i
juni er kontingentsatsene for
1988 satt til:

— 160 kr. for hovedmed
lemmer,

— 80 1cr. for pensjonister,
— 25 kr. for familiemed

lemmer,
— 160 kr. for abonnement på

Norslc Natur.

økningen i medlemskontin
genten er dermed lagt i
underlcant av den ventete
prisstigningen. Ideelt sett
kunne vi ønske å opprett
holde kontingentsatsene fra
1987, men vi har valgt en
moderat økning for å kunne
styrke vår alctivitet ytter
ligere.

Sammen med denne ut
gaven av Norsk Natur vil
medlemmer og abonnenter
finne to innbetalingslcort.
Det nederste Icortet (med
lemslcort 1988) gjelder innbe
taling av lcontingent/abonne
ment for 1988. Dersom dette
kortet ikke er utfylt, betyr
det at vi ikke innkrever
kontingenten nå, og kort et
skal da ikke brukes.

Det øverste kortet gjelder
innbetaling for gavemed
lemskap, verving av nye
familiemedlemmer, forhånds
betaling av salgsvarer og
innbetaling av gave til Natur
vernforbundet. Dette kortet
slcal mao. ikke brukes til å
betale ordinær kontingent.
Derimot vil det gi rask eks
pedisjon dersom du ønsker å
gi bort medlemsicap for 1988,
eller vil melde inn nye fami
liemedlemmer i NNV. Vi vil
også anbefale at dette kortet
brukes til å forhåndsbetale
varer du ønsker å bestille.
Kortet gir enkel og effektiv
elcspedisjon, og blir totalt
sett billigst for deg som Icun
de. Husk å oppgi på bak-
siden hvillce varer du be-
stiller — du slipper da å sende
selve bestillingen i eget brev.

Kontingent for eksisteren
de familiemedlemmer blir
innkrevd i midten av januar.

Medlemsavdelingen
Tom Chr. Axelsen

Her møter du noen som sier sin mening.
Leserne vil gjerne høre din også. Vær sint

eller glad — skriv vennlig
eller aggressivt eller til og med saklig.

Men skriv kort — da er det mange
som leser deg!

Alternativ til masse-turismen
Mange forbinder turisme i
Nord-Norge med eksklusivt
utstedte Polarsirkel-diplo
mer, låghalte plastikk-reins
dyr og endeløse foto-sessions
med «meg og midnattssola»,
«meg på Nordkapp» og
«meg foran et ekte sametelt»
som de selvsagte motiver. Og
all denne storslåtte opp
levelse maksimalt to minutter
fra nærmeste asfalterte
gjennomgangsåre, fortrinns
vis E6.

Turoperatørselskap Nord-
Reiser synes et slikt tilbud
ble i magreste laget.

— Vi ønsker å tilby en
opplevelsesferie mer i har
moni med natur, tradisjoner,
kultur og historie, sier tur
operatør Reidar Jensen.

På naturens premisser
Nord-Reiser arrangerer turer
på naturens egne premisser.
På programmet står blant

annet overnattinger vinters
tid i telt og lavvo, turer i
Lyngsalpene med hundeslede
eller innover vidda med rein
og pulk.

Selskapet forsøker også å
markedsfore turisme i pakt
med kultur og tradisjoner.
Derfor tilbyr de plass i fisker-
båten, i rorbua og i lavvoen.
Men dette betyr ikke at de er
fremmede for mer moderne
ønsker; «foto-safarier» til
fuglefjell og såkalt whale

watching (hvalskuing) er
også del av programmet.

Alt i alt bærer Nord-Rei
sers opplegg preg av å være
annerledes, gjennomtenkt —

og attraktivt for folk med et
bevisst forhold til naturen.

Nord-Reiser og Naturvern-
forbundet har derfor inngått
en avtale om samarbeid som
bl.a. omfatter reduserte priser
for de NNV-medlemmer som
ønsker å benytte seg av
Nord-Reisers tilbud.

NÅR INNHOLDET
TELLER MER ENN PAKNINGEN
Fosfatholdige vaskemidler gir renere vask — tror mange. I
elver og innsjøer, er fosfaterie ofte til stor skade. Algevekst
og dødt vann kan bli resultatet. Kostbare renseanlegg er
nødvendige, men bare i liten grad tatt i bruk i Norge. Er du
opptatt av livet i våre elver og vann?
Vask fosfatfritt — ditt viktige
bidrag. Og tøyet blir like

Gi 1{ee et råd liker. Etter min mening er
det et tegn på egen frustra

Det er synd at en engasjert hjemme i en natuverndebatt, sjon over at ens argumenter
naturverner og forsvarer av bortsett fra i en eventuell ilclce når frem. Viggo Ree’s
ulvens rett til liv, Viggo Ree, beslcrivelse av disse ideologi- alcvareller når falctisk lenger i
bruker begreper i sin argu- ers holdning til spørsmålet. forståelsen av livet i naturen
mentasjon som blokkerer for Det synes lettvind hos enkel- enn hans verbalc utgytelser.
det budskap han vil frem- te debattanter å knytte disse Redaktøren bor derfor gi
bringe. Begreper som nazis- begreper til sine motdebat- ham noen vennlige råd.
mc og fascismc hører ilcke tanter og alt man selv mis- Oddvar J. E. Olsen

rent! Er du lei av jakten på «dagens knalitilbud»? Ser du liten
verdi i farverike pakninger i et utall størrelser? «Blå-hvite»
varer holder samme, lave pris hele året! Rasjonell produksjon,
ingen rabatter og redusert reklameinnsats giør det mulig.

«BLÅ-HVITT» FOSÅTFRlTT VASKE
/—\PULVER ER SUNN FORNUFT-

FOR DEG OG NATUREN.

ANALYSE AV 80! VANN
FRA LANGVANNS INNLØR

Sætra og nord-sørkonflikten

I ANALYSE AV 801 VANN
FRA LANGVANNS UTL0R*

0
.

I1 BLAHVITE VARER ! jCa. 200 mill. algeceller pr. I vann. Langvann



Journalisten Kjell Ivar Wål
berg, bosatt på Grue Finn
skog, har kommet med en
bok om ulven. Gjennom 150
sider blir leseren tatt med på
en spennende vandring i
denne kontroversielle rov
dyrartens liv og historie.

Wålberg er trolig ukjent for
mange. Han har imidlertid
tidligere gitt ut flere bøker
med forurensning som ho
vedtema. Men denne gangen
er det ulv det gjelder. Og
Wålbergs arbeid gleder oss.
Særlig fordi vi her ser resul
tatet av en journalists grundi
ge litteraturgjennomgang og
evne til å sette seg inn i
stoffet. Dette i sterk kontrast
til mange av hans ukritiske
kolleger i presse og kring
kasting, som gjennom sine
sensasjonshungrige reporta
sjer om rovdyr har mye av
ansvaret for det usaklige og
oppiskete hysteriet som
ulven må lide for.

Mye av rovdyrmotstanden
og den usaklige ulvedebatten
i vårt land skyldes manglen
de viten om arten. Derfor er
Wålbergs bok særdeles vik
tig. Han formidler faktiske
kunnskaper om dette dyret
til både dets motstandere og
forsvarere. Et kort blikk på
innholdsfortegnelsen viser at
boken rommer de fleste
viktige temaer i tilknytning
til arten, og mesteparten av
dette må hentes i utenlandsk
litteratur.

Ulvens situasjon i vårt land
og dens muligheter for å
overleve i norsk natur opptar
mange i dag. Dette blir også
omtalt i boken, men her
savner jeg enkelte viktige
opplysninger. Organisasjone
nes innsats for ulven burde
vært påpekt. Når det gjelder
faktorene som truer den lille
skandinaviske «bestanden»
nevnes spesielt den ulovlige
forfølgelsen i grensetraktene

I dag oppfatter vi det slik at
det moderne naturvemet har
røtter minst hundre år til
bake i tiden. I denne peri
oden er det imidlertid visse
hendelser, personer eller
dokumenter som utgjør
viktige høydepunkter. Et
slikt høydepunkt — som i år
bor minnes — er publiserin
gen av Rachel Carsons Silent
spring som kom ut i 1962.
(På norsk i 1963: Den tause
våren).

Rachel Carson (1907-64)
var amerikansk biolog og
forsker. Mest kjent var hun
for sine populærvitenskapeli
ge verker: Under the Sea
wind (1941), The Sea
Around us (1951). (På norsk
i 1954: Havet som omgir
oss).

Det var likevel med Silent
spring hun virkelig vakte
oppsikt. Og ikke uten grunn!
Med ett var nemlig søkelyset
satt på den omfattende og
ukritiske anvendelsen av
giftstoffer, brukt mot ugress
og insekter: «De grunn
leggende trekk ved naturen
er helt ignorert av den kje
miske krigens soldater, som
går til sin gjerning uten for
ståelse, oversikt og ydmykhet
overfor de veldige krefter de
manipuleret med». Faren var
jo at flommen av kjemikalier
i naturen truet både pattedyr,
fugl og fisk — og menneskene
med.

Rachel Carson ble som så
mange naturvernpionérer
forsøkt stemplet som «hyste
riker». Men hennes bok fikk
tvertimot tusenvis av men
nesker til å skjønne alvoret i
situasjonen, og hun bidro til
at hele miljødebatten ble
legitimert som viktig og
vesentlig for alle i samfunnet.
En komité, nedsatt av presi
dent Kennedy, gav henne
også full støtte.

I ettertid står altså hun og
hennes bok som et minne-
verdig høydepunkt i natur
verndebatten.

Bredo Berntsen

Forlengst forbi
er de varme nettene.
Sparsom var himmelen
med sine stjerner,
varmrød manens glans
bak blå
forheng av furu.

Gresshoppenes gnissing
er stilnet
og sollyst korn brakt
i hus.
På terrassen: et
gjenglemt badehåndkle
Snart river vinden
det med seg.
Fallent lov vil skjule det
og kalde tårer av is.

Frislid med trompetLFFTE PATUR

Wålberg
og ulven

25 år siden
Ikke slik å forstå at Ragnar
Frislid har havnet i selskap
med Kampen Janitsjar, men i
den forstand at han
— treffer tonen
— behersker melodien
— får det til å synge
— vekker oss med fare
signaler og samtidig gir oss
svært mange velklingende
temaer i sin nye bok «Trom
pet i november». Boken
bygger på Frislids radiokå
serier i «Du verden for en
natur». Faste lyttere av den
programposten vil utvilsomt
ikke lese videre i denne
spalte, men straks sette kur
sen mot nærmeste bok-
handel. Til andre kan opp
lyses:

Boken gir ny kunnskap
om natur. Ikke av den type
som formler og regnemaski
ner gir, men slik kunnskap
som blir til når vi oppdager
gjennom opplevelse. Frislid
oppdager fordi han har en

veltrimmet nysgjerrighet og
et friskt og fremfor alt per
sonlig blikk. Imidlertid er
han ikke av dem som be
høver å jage over blånene for
å finne sannheter og nyheter.
Frislid er heller oppdager i
de helt nære omgivelser.
Slike stifinnere trenger vi
sannelig også. For rett under
våre egne skosåler kan det
ligge mysterier av ufattelig
dimensjoner uten at vi enser
dem.

I tillegg til å formidle na
turopplevelse er «Trompet i
november» derfor en lære-
bok i oppdagerkunst. Og så
er den til og med morsom —

hele veien, og bitende ironisk
der det trengs. Boken er
vakkert illustrert av Sissel
Gjersum.

Ragnar Frislid:
«Trompet i november»
Cappelen

Arild Ådnem

og utryddelseskampanjen i
regi av «østre Hedmark Vilt
og Miljøforening». Det alvor
lige forhold at ulvemotstan
den i Norge også befinner
seg langt inn i både forsker-
og forvaltningsmiljøene er
ikke nevnt, og landbruks
interessenes planmessige
snikutryddelsesstrategi kom
mer heller ikke fram.

Boken er rikt illustrert
med gode fotografier, også av
vill ulv i både Nord-Amerika
og Skandinavia. Et savn for
mange er imidlertid littera
turoversikten som er blitt
utelatt. Dette kunne gjort
Wålbergs bok til en oppslags
bibel også for de spesielt
interesserte. Ved å sette
teksten i en litt mindre skrift-
type, hadde det vært plass til
et utdrag av de viktigste
referansekildene.

«Ulven» er utvilsomt en av
de mest betydningsfulle
norske rovdyrbøker på
mange år. Forfatterens inn
sats med en informativ og
saklig bok er med på å bygge
opp forståelse og positive
holdninger til natur- og
miljøspørsmål i et land der
dette ser ut til å være mer
nødvendig enn noen gang.
Han har utført det arbeidet
både fagfolk og forvaltere
skulle ha sørget for for lenge
siden. La meg avslutningsvis
få referere til Wålbergs egne
ord: «Jeg er ingen ulve
elsker, men for meg er ulve
spørsmålet en prøvestein på
om vi i praksis er villige til å
verne vår natur og dermed
snu trenden med raseringen
av vårt miljø».

Gratulerer, Kjell Ivar
Wålberg!

Kjell Ivar Wålberg:
«Ulven»
Grøndahl Forlag, Oslo

Viggo Ree

HØSTMELANKOLI

Tegning: Sis>eI Gjersurn

Natur på
liv og død
Et hav, en øy, et hus og et
menneske. Kan det bli bok
av slikt?

Ja,da. Kjell Fjørtoft får det
til. For han vet at intet men
neske lever i vakuum og
ingen øy er helt avsondret så
lenge mennesker ferdes på
havet. Dermed klarer han å
bringe «sin» lille øy. Hekkin
gen nord for Senja, i et geo
grafisk og historisk skjæ
ringspunkt. Fjørtoft mestrer
det kunststykke å ta oss med

til utkantenes utkant, til et
rike i grenselandet til en
annen verden og der skape
et sentrum for liv, virke og
dramatiske begivenheter.
Men først må de lesere som
er tilpasset et moderne,
oppjaget og opphakket liv
belage seg på en krevende
overgang til en annen livs
rytme (og leserytme). For på
Hekkingen blir sekundvi
seren for lett. Her er det
naturkreftene som bestem
mer takten og tilværelsen.
((Min øy i havet» anbefales
til Norsk Naturs lesere spesi
elt fordi den meget innsikts
fullt viser hva det er å leve i
og med naturen. Fra sitt hus

boltet fast til Hekkingen med
solide kjettinger gir Fjørtoft
oss naturskildringer på liv og
død. Jeg tror det er en nyttig
påminnelse til en tid som
satser så mye på å legge
bekvemmelig avstand mel
lom menneskelivet og
naturen.

Kjell Fjørtoft
<(Min øy i havet»
Gyldendal

Arild Ådnem

Sissel Gjersum



• som deler ditt
naturvernengasjement, men

likevel ikke er medlemmer av
NNV? I så fall, verv og vinn!

Verv et nytt hovedmedlem og
velg mellom:

1 Ulv
2 Gaupe
3 Vandrefalk
4 Havøm (nr. 1—4 er trykk av Staf

fan Ulistrom, 30 x 42 cm)
5 Kassett med fuglelåter
6 Stor ugle, håndskåren og hånd-

laget fra Sri Lanka
7 Uglesett (10 stk. ulike), håndskå

ren og håndlaget fra Sri Lanka.

Verv to nye hovedmedlemmer —

velg mellom:

Nr. 8 Anton Brogger og Karl Georg
Høyer: «Det radioaktive Norge
etter Tsjernobyl»

Nr. 9 To av vervepremiene for ett ho
vedmedlem etter valg.

Nr. 10 Neverbutt (til kaffe, sukker mv.)

Verv tre nye hovedmedlemmer —

velg mellom:
Nr. 11 «Stopp sur nedbor»-paraply
Nr. 12 Tre av vervepremiene for ett

medlem etter valg

Ververens personalia

Nr. 14 Keramikkbolle
Nr. 15 Fire av vervepremiene for ett

medlem etter valg

Verv fem nye hovedmedlemmer —

velg mellom:

Nr. 15 Fiskeveske i never
Nr. 16 Håndlaget messingskje med

Breheimenmotiv

Send inn kupongen, utfylt med tydelig
navn og adresse på de du har vervet. Før
på nummeret på hvilken vervepremie du
vil ha. Vi sender velkomstmateriell og
innbetalingsblankett til de nye medlem
mene. Når de har betalt kontingenten,
registrerer vi din verveinnsats og sender
deg premien.
Fem familiemedlemmer tilsvarer et ho
vedmedlem. Pensjonistmedlemskap til
svarer hovedmedlemskap.

SVARSENDING
Avtale nr. 129000/1 44 Pb

— økologi og ressursforvaltning
Boka tar for seg emner som fiskeressur.
ser i ferskvann, fiskens miljø, fiske
artene i ferskvann, fiskevandringer,
analyse av fiskebestander, populasjons
genetikk og beskatning, utsetting av
lak sefisk, vassdragsregulerj ngcr, vann
kvalitet, forsuring av vassdrag, behand
ling og omsetning av fcrskvannsljsk,
administrasjon av lakse- og innlands
fisket. Rikt illustrert.
Av Reidar Borgstrøm og l,ars Petter
Hansen mil.
347 s. Innb. Kr 220,—.

Kmven
— en kmvmakers hemmeligheter
Her får du en grundig innføring i
hjemmeproduksjon av k n iver; bru ks
og staskniver. Som en av Norges mest
anerkjente knivmakere, formidler for
fatteren her egne erfaringer og
praktiske tips når det gjelder smiing av
blad, sliresying, dekorering m.m. Rikt
ilustrert.
Av Olav H. Wåle.

Kursbok/brevkurs om elgen og dens liv
og virke i nærmiljoet. Den omhandler
jakt og fangst (men ikke jaktteknikk og
skyting), elgens bygning, vekst og ut
vikling, elgen og dens leveområde i
skogen, elgbeitet med regist reringer,
beiteskader, spor og sportegn, utviklin
gen i en elgstamme og stell av elg
stammen. Stort format.
Av Morten Engan.
86s.Hft. Kr 60,—

Kjenner
du noen..

—

________——

—-—-— --——

--—-—-——---———--- _
—------- fl =

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Nr.
Nr.

Nr.

Verv fire nye hovedmedlemmer —

velg mellom:

NORDRELSER A.S.
N-906o LYNGSEIDET NORWAY

----

Nord-Reiser A.S. tilbyr:

ViNTER
EVENTYR 188

I april ‘88 arrangerer vi en opplevelsesferie vi har
kalt «Vintereventyr ‘88» i Nord Norge med følgende
aktiviteter:

• Overnatting i rorbuer i Lofoten, deltakelse i det
verdenskjente Lofotfisket ombord i vanlige fiske
båter. Sight-seeing i skjærgårcjen med anledning
til fiske.

• Hundekjøring i Lyngsalpene med overnatting i
telt.

• Reinkjørjng Finnmarksvidda med overnatting i
lawo.

Hele turen varer i 10 dager. Spesialtjlbud til med
lemmer av Naturvernforbundet, 20 % reduksjon i
ordinær pris.
Be om program, brosjyrer og priser fra oss.
NB: medlemmene må vedlegge bekreftelse på sitt
medlemskap i Naturvernforbundet

HØYDEMÅLER
Leveres Iommeforma!,
sknneIui. Barometerer som - - - -

mser høydestigning
0-5000 m.

kr 198,-
Finnes

Slik verver du: - stk. Joggometer kr 250,- PostyrJste_ -—

stk. Høydemåter kr 195-
— v Posiboks 37 Nordre F,nslad, 1401 SKI

L + porto/oppkrav EL—SERVICE TI!. 02 — 94 65 09

Navn .

Adr -______ - -

Postnr./sted -

Medl.nr - --

Jeg har vervet flg. pers:

BREV

i

Skriv til: Nord-Reiser A.S 9060 Lyngseidet eller ring
TIf. (089) 10 508

I—---

GavePr0met er løst

Æn bok gr napp...°

Navn —

Adr.

________

Navn - -

2
Adr.

_____

Navn

_______

3
Adr.

____

Kan sendes
ufrankert

i Norge
Adressaten

betaler
portoen

4
Navn

__________

Adr -I--

Navn
5

i - - —

Fisk i ferskvann

TIL

Adr. -

Norges
Naturvernforbund
St. Olavs plass postkontor

Elgen i din kommune

120 s. Innb. Kr 150,—. Landbruksforlaget
Boks 3647 Gamlebyen, 0135 Oslo 1 TI!. (0216881 50

Jeg ønsker meg premie nr. Jeg vil spare vervingen Q 0130 Oslo i -
Fåes i bokhandelen eller direkte fra forlaget.



Gavebøker
Gled tamilie og venner med lærerike

og hyggelige bøker!
Årets naturbilder En vakker billedbok med bidrag fra noen
av de beste norske naturfotografer. Varenr. 533 kr. 240,— M.
kr. 150,—

Gaupa En gjennomillustrert bok om vårt eneste ville
kattedyr. Hovedvekten er lagt på gaupas levesett og
utbredelse. Jakt og det som ellers truer dyret er også omtalt i
boken. Varenr. 529 kr. 158,— M. kr. 125,—

Bare et blafrende lys En fascinerende og spennende bok om
atomkraftens historie, fra atombombeplaner på 40-tallet til
dagens kjemekraftverk. Varenr. 543 kr. 165,— M. kr. 130,—

Vår i skogen En hyggelig og lærerik bok med fine bilder!
Varenr. 518 kr. 50,—

Bier, humler og andre inslffsi1J Gk’Tt og bilder forklares
disse insektenes utseijt1 1evevis. Varenr. 523 kr. 25,—

I den grønne gryte Nytteveksifiora med gode tegninger og
matoppskrifter. Varenr. 521 kr. 73,— M. kr. 45,—

Soppboka En nyttig bok om hk og tillaging av sopp.
Rikt illustrert med fatgpl 1 arter. Varenr. 524
kr.35,—

Gaupe, varenr. 208 enkle.
Blåmeis, varenr. 206 doble.
Ulv, varenr. 210a enkle, varenr. 210b doble.
Dompap, varenr. 212 enkle, varenr. 213 doble.
Fjellrev, varenr. 218 enkle, varenr. 219 doble.
Nisse og mus, varenr. 214 enkle, varenr. 215 doble.
Nisse og fugler, varenr. 216 enkle, varenr. 217 doble.
Enkle kort, sett à 10 stk, kr. 25,—
Doble kort m/konv., sett à 5 stk. kr. 25,—
NB! Husk NNVs brevmerker! 3 ulike motiv.
Varenr. 310 Ekorn (9 stk.) kr. 18,—
Varenr. 311 Ulv (8 stk.) kr. 16,—
Varenr. 312 Piggsvin (10 stk.) kr. 20,—

Lever havet —

lever hvalen

Dette er den 2. fotoplakaten i Naturvemforbundets «La havet
leve»-serie. NNV intensiverer nå arbeidet med den alvorlige
ressurssituasjonen, med spesiell vekt på forholdene i
Barentshavet. Vær med og vern livet i havet!
Varenr. 121 «Lever havet — lever hvalen» kr. 58,—
Varenr. 117 «Lever havet — lever lunden» kr. 58,—

Langs clv og bekk
Ta deg tid neste gang du går
langs elva eller bekken. Både
i vannet og langs kantene er
det så utrolig mye å oppdage.
I den fuktige og næringsrike
jorda vokser or og trolihegg
og det lyser gult av soleihov
eller fredlos. Her lever også
mange dyr og småkryp i et
nært og fint samspill. Denne
barneboka beskriver dette
yrende plante- og dyreliv i
tekst og tegninger. En meget
lærerik bok med gode og
detaljerte illustrasjoner!
Varenr. 547 kr. 90,— M.
kr 65,—

NATURKALENDEREN-88

Tema: Lys i naturen
Langs elv og bekk

—I

Stemningsbilder i nydelige farger
Tekst på norsk og engelsk

Varenr.100 Kr.75;— Medl.Kr.65;—

Julekort

Format:44x28 cm.
NB! Forbedret kvalitet, nå med spiral og solid

bakplate, pakket i egen eske.
FOR BESTILLING, SE SVARKUPONG I SALGSKATALOGEN I



Vanlig pris: kr. i 700,—
Villmarksfoto’s pris:

K Begrensetr. antall

--<
stk. Fujica HD-S ä kr. 1200,—

m/ E i stk. Fuji lysbildefilm
LJ 2 stk. Fuji papirbildefilm

Veggbilder

«Solnedgang» «Reinsdyr»

Velg mellom 3 rammetyper i størrelse 35 x 50 cm

«Høst i fjellet»

Fotograf
Jan

Grenseth

Trehvit Brunbeiset lsIps Gavepakn.

2 års garanti — Vanntett — Innebygget blitz
Selvutløser — Halsreim — Automatisk lysmåling
Tilsendt portofritt — Fuji film på kjøpet

BRUN

«Harejakt» «Fisker»

FERDIG INNRAMMET MED GLASS OG OPPHENG
Kr. 150,— inkl. mva.

TRYKKET PÅ HØYKVALITET PAPIR • LEVERES I PEN GAVEPAKNIN(
10 DAGERS RETURRETT • BETALING PR. 15 DAGER

PORTO KOMMER I TILLEGG • INGEN EKSPEDISJONSGEBYR

KUPONGEN SENDES:

VILLMARKSFOTO, 3090 Hof i Vestfold

Antall å kr. 150,—

KLIPSMOTIV TREHVIT

SKIJMRING

RIM

RYPE

SOLNEDGANG

REINSDYR

HØST I FJELLET

ELG

SEPT. MORGEN

HØST

VINTERNATT

HAREJAKT

FISKER

NAVN

ADR

____ ____

POSTNR

POSTSTED.

TIf

______ ______

Understr

ORDRETELEFON: 033/58 569


