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Innsats for vannet 
IOktober i år klaget Norges Naturvernforbund til Sivilombudsmannen over Vass

dragsvesenets konsesjonssøknad i forbindelse med Altavassdraget. Forbundet 
hevdet at NVE hadde handlet i strid med vassdragsreguleringsloven og med de 
retningslinjer for konsesjonssøknad som NVE selv har satt opp. Forbundets vik
tigste ankepunkt var at søknaden ble fremmet uten at vesentlige skadevirkninger 
var utredet. Bl.a . manglet opplysninger om konsekvensene for laks- og sjøørretfisket 
og for fiske i innlandsvann. Eventuelle skader og ulemper for reindriften og for 
ferdsel og friluftsliv var heller ikke utredet, og opplysninger om grunnvannsforhold, 
isgang, islegging på fjorden, virkninger på viltproduksjon, om tippsteder for masse 
osv. manglet. 

Sivilombudsmannen fant at saken ikke hørte under hans område og oversendte 
den til Industridepartementet, under henvisning til at det dreier seg om en 
stortingssak. 

Naturvernforbundet har ofte vært kritisert for å være ensidig motstander av vass
dragsutbygging. Men den saken vi her kort har referert viser snarere at forbundet 
har gjort for lite, eller i alle fall oppnådd for lite, når det gjelder vassdragsutbygging. 
I virkeligheten er det nå tvingende nødvendig at forbundet ofrer enda større opp
merksomhet på arbeidet for vern om vassdragene. På vassdragsutbyggingshold er 
man sterkere enn noen gang før innstilt på å følge den harde linjen - til tross for 
at vi nå er inne i sluttfasen aven lang utbyggingsperiode. Vi som har et annet syn 
på bruken av de verdiene vassdragene representerer, må svare med å innta en enda 
skarpere holdning enn før - til forsvar for vannet. 

På denne bakgrunn må man se den kronerullingen som Naturvernforbundet nå 
setter i gang. Vårt arbeid med vern om vannet må nå ha høyeste prioritet. Til det 
trenger vi penger. Og vi setter vår lit til at kronerullingen skal skaffe oss pengene 
bl.a. ved din hjelp I ~ 

A/wdva 17101 Sautso, der del planlagle krajiverkel er lenkt pLassert. 

Naturvernrådet går inn for 
Hardangervidda 

Statens Naturvernråd og Statens Friluftsråd 
går i en uttalelse sterkt i mot at det gis kon
sesjon for utbygging av Veig og Dagali
fallene på Hardangervidda. Rådene under
streker betydningen av å bevare hele Har
dangervidda mellom riksvei 7 og Haukeli
veien. Uttalelsen fra de to rådene bygger i 
stor 'utstrekning på det omfattende materi
alet som er samlet inn av Utvalget for sam
ordnet planlegging av Hardangervidda, og 
som tidligere er omtalt i «Norsk Natur». 

Representan tska psmøtet 
1976 
Norges Naturvernforbunds representant
skapsmøte 1976 vil bli holdt på Fosen folke
høgskole Rissa i Sør-Trondelag. 

Naturvernforbund Island 

Naturvernaktiviteten i Island har til dels vært 
stor i senere år, ikke minst i forbindelse med 
vannkraftutbygging. Noe samlende forum 
har man imidlertid ikke hatt hittil. Men nå 
er det islandske naturvernforbundet et fak
tum. Det heter «Samband islenzkra natturu
verndarfelaga» og har sete i Akureyri. 

Aldri nok hytter? 
I stortingsmelding nr. 107-1974/75 om lands
plan for bruk av vannressursene regner Mil
jøverndepartementet med en tilvekst i antall 
hytter og fritidshus på 275.000 fra i dag og 
fram til år 2000. I dag finnes det 250.000 
hytter og fritidshus, det vil altså si at man 
regner med/frykter (stryk det som ikke pas
ser) en fordobling i løpet av 25 år I 

T rekk pusten . . . . 
Tegneren Morten Kristiansen har laget en 
bok om livet påjorden i morgen. På omslaget 
står det «trekk pusten ....», og mer står det 
ikke i boka. Til gjengjeld er det 64 sider med 
tegninger til ettertanke etter en hver lyst og 
smak. Boka er trykt i 300 eksemplarer. 
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TELEMARK 
Telemark Natur- og Miljøvern har i sam
arbeid med NNVs kretsforeninger i Roga
land , Aust- og Vest-Agder avgitt en uttalelse 
om NVEs forslag til krafttrase fra Ulla-Førre 
til Skien. Foreningene frykter dermed i og 
med planleggingen av et gasskraftverk på 
Vestlandet, at to kraftgater på 380 kV vil 
skjære seg gjennom landet mot Skien/Pors
grunn. Imidlertid eksisterer det allerede en 
krafttrase på samme strekningen, nemlig 
Brokke-linjen på 275 kV. Naturvernforenin
gene i våre fire sørligste fylker ønsker derfor 
at de nye kraftlinjene skal følge Brokke-linjen 
for å spare mest mulig skog, verne- og rekrea
sjonsområder. 

Grenland 
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Naturvernrådet går inn for 
Hardangervidda 

Statens Naturvernråd og Statens Friluftsråd 
går i en uttalelse sterkt i mot at det gis kon
sesjon for utbygging av Veig og Dagali
fallene på Hardangervidda. Rådene under
streker betydningen av å bevare hele Har
dangervidda mellom riksvei 7 og Haukeli
veien. Uttalelsen fra de to rådene bygger i 
stor "Utstrekning på det omfattende materi
alet som er samlet inn av Utvalget for sam
ordnet planlegging av Hardangervidda, og 
som tidligere er omtalt i «Norsk Natur». 

Represen t an tska psmøtet 
1976 
Norges Naturvernforbunds representant
skapsmøte 1976 vil bli holdt på Fosen folke
høgskole Rissa i Sør-Trøndelag. 

Naturvernforbund Island 
Naturvernaktiviteten i Island har til dels vært 
stor i senere år, ikke minst i forbindelse med 
vannkraftutbygging. Noe samlende forum 
har man imidlertid ikke hatt hittil. Men nå 
er det islandske naturvernforbundet et fak
tum. Det heter «Samband islenzkra natturu
verndarfelaga» og har sete i Akureyri. 

Aldri nok hytter? 
I stortingsmelding nr. 107-1974/75 om lands
plan for bruk av vannressursene regner Mil
jøverndepartementet med en tilvekst i antall 
hytter og fritidshus på 275.000 fra i dag og 
fram til år 2000. I dag finnes det 250.000 
hytter og fritidshus, det vil altså si at man 
regner med/ frykter (stryk det som ikke pas
ser) en fordobling i løpet av 25 år! 

Trekk pusten .... 
Tegneren Morten Krisliansen har laget en 
bok om livet påjorden i morgen. På omslaget 
står det «trekk pusten ....», og mer står det 
ikke i boka, Til gjengjeld er det 64 sider med 
tegninger til ettertanke etter en hver lyst og 
smak. Boka er trykt i 300 eksemplarer. 

~tf,S~& 

t:q •• ~ 


~~~ 

TELEMARK 

Telemark Natur- og Miljøvern har i sam
arbeid med NNVs kretsforeninger i Roga
land , Aust- og Vest-Agder avgitt en uttalelse 
om NVEs forslag til krafttrase fra Ulla-Førre 
til Skien. Foreningene frykter dermed i og 
med planleggingen av et gasskraftverk pa 
Vestlandet, at to kraftgater på 380 kV vil 
skjære seg gjennom landet mot Skien/Pors
grunn. Imidlertid eksisterer det allerede en 
krafttrase på samme strekningen, nemlig 
Brokke-linjen på 275 kV. Naturvernforenin
gene i våre fire sørligste fylker ønsker derfor 
at de nye kraftlinjene skal følge Brokke-linjen 
for å spare mest mulig skog, verne- og rekrea
sjonsområder. 

Grenland nok en gang 

[ et brev til formannskapene i Grenland 
krever Telemark . Natur- og Miljøvern at 
Fylket må få styring over kontrollen av luft 
og vann. Det fremmes her forslag om at 
Kontrollaboratoriet ved Telemark tekniske 
skole bør stå sentralt når det gjelder kontroll
virksomheten. Det er viktig, hevder forenin
gen, at folk i distriktet får skikkelig beskjed 
om tingenes tilstand og ber om halvårige 
rapporter som viser utslippstall og nedslags
verdier. Foreningen understreker til sl ut! at 
innen Rafnesanleggene kommer i drift må 
det være etablert et kontrollorgan som til 
enhver tid kan gi opplysninger om utslipp 
av kjemikalier fra industri, landbruk og 
kommunale avløpsrør. 

SØR-TRØNDELAG 
Hitra-Aksjonen 
har ført til at Sør-Trøndelag Naturvern har 
sendt et brev til våre myndigheter samt 
interesseorganisasjoner for å vise hvor alvor
lig problemene er i jordbruksnæringene idag. 
At disse problemene blir løst innen rimelig 
tid , vil være avgjørende for jordbrukets skjeb
ne mange steder i landet. Det heter videre i 

/ 

foreningens brev at matvaresituasjonen i ver
den gjør at det skal svært små politiske, øko
nomiske eller klimatiske endringer til før det 
blir vanskelig å få kjøpt mat på verdens
markedet. Gode vilkår for jordbruket er der
for viktig, ikke bare for den enkelte jord
bruker, men for hele samfunnet. 

Foreningen refererer videre endel interes
sante tall om jordbruket i Norge som er 
hentet fra Statistisk sentralbyrå. Her kommer 
det fram at tallet på bruksenheter med minst 
5 da. jordbruksareal har gått ned med 3000 
siden 1974 og med 37.000 siden 1969. Samlet 
jordbruksareal har gått ned med 0,3 % (30.000 
da) det siste året. En slik politikk driver folk 
bort fra de primærnæringene og fører til av
folkning av utkantstrøkene, noe som er i strid 
med målsettingen om økt matproduksjon. 

Foreningen sl utter brevet slik: «Det er difor 
viktig at vi i framtida fører ein jordbruks
politikk som stimulerer til auka produksjon 
og til å halda oppe busetnaden i utkant
stroka. Denne politikken må føre til at jord
bruket får langt betre økonomiske tilhøve 
enn det det har hatt til no. Dette er eit vilkår 
for at landbruket skal greie seg i konkurran
sen om arbeidskrafta.» Brevet stod referert i 
Sør-Trøndelag Naturverns nye medlems
blad. 
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EDVARD K. BARTH 

SURNEDB0R 

og likevekten i naturen 

I løpet av 1950--60-årene gikk det sjokke
rende tydelig opp for ganske mange. av oss 

at vårt teknokratisk avanserte samfunn had
de begynt å spre utrolige mengder kjemika
lier ut i hele vårt miljø; til dels helt fremmede 
stoffer i naturens kretsløp, mer og mindre 
dødsens farlige for store deler av jordens 
dyreliv. Planteverrunidlene kom tidlig i sø
kelyset, men etterhvert kom også store 
mengder av industriavfall og utslipp inn som 
meget faretruende momenter. 

Det tok ennå en del år før biologene tok 
til å ane de virkelig store og globale konse
kvenser som begynte å ta form. Det var ikke 
bare våre egne forurensninger som nå kom 
i søkelyset. All verdens utslipp i vann og 
vassdrag drog til havs, og havstrømmene 
sørget for å spre dem ut til alle avkroker av 
kloden. Den siste og høyst urovekkende er
kjennelsen er at også luften er et villig trans
portmedium, en resipient av mer globale di
mensjoner enn noen annen. At dette skulle 
komme til å påvirke livsfunksjonene i vår 

natur var noe vi tidligere ikke hadde regnet 
med. 

Økende surhetsgrad i våre vassdrag, spe
sielt i den sørligste delen av landet, har vært 
kjent gjennom svært mange år. I løpet av 
1950-årene begynte man å reflekte're mer 
inngående over dette, men det var meget 
vanskelig å komme til enighet om det virke
lige årsaksforhold. Det gikk ganske mange 
år før det begynte å demre for oss at vi i 
økende grad ble utsatt for merkbare for
urensninger langveisfra. Uten at vi til å be
gynne med visste om det, har langveistrans
port av svovelsyre, tungmetaller og andre 
uheldige fremmedelementer fra utenlandsk 
industri påvirket hele vår natur gjennom me
get lang tid. Samtidig har selvsagt vår egen 
industri også gjort sitt. Våre ferskvannsyste
mer har reagert særlig sterkt på denne på
virkningen. Alarmklokkene har kimet i den 
sektoren i over tyve år. 

Gjennom mer enn førti år har jeg fulgt 
aktivt med i forandringene innenfor visse 

deler av vår landdyr-fauma. I min studietid 
ved Universitetet i Oslo i 1930-årene eksis
terte ikke ordene økologi eller økosystem i 
vårt pensum. I problematikken omkring 
rovfuglene brukte jeg uttrykket «naturens 
innviklede maskineri». I slutten av 1940-åre
ne pekte jeg på hvordan rowiltet beskatter 
hverandre, hvordan de og andre vesener in
nenfor deres miljø er avhengige av hverand
re, og at alle har sin viktige funksjon i en 
eller annen retning. Dette var en utpreget 
økologisk tankegang. Et samfunn av orga
nismer som er samlet i gjensidig avhengighet 
av hverandre så vel som av det fysisk/ 
kjemiske miljø de lever i, kaller vi nå et 
økosystem. 

I løpet av 1950-årene begynte det å peke 
seg ut visse nye momenter i retning av uover
ensstemmelser i mengdeforholdet mellom 
visse fugle- og pattedyrarter, en svikt i den 
gamle lovmessigheten i større grad enn tid
ligere. - Når det gjelder Rondanefeltet med 
Atnasjøområdet, som jeg kjenner særlig 

godt, vil jeg si at det siste helt normale topp
år for rovfugler der var i 1953, for noen 
arters vedkommende i 1959 og 1963. Den 
velkjente rytmen med 3-4 års svingninger i 
bestanden fortsatte nok til en viss grad, men 
antallet rovfugler i det distriktet har aldri 
etter 1953 (og 1959) vist det bildet som var 
vanlig i tidligere toppår. Jeg er klar over at 
andre steder i landet fortsatte den gamle ryt
men nokså markert også i 1960-årene med 
store mengder smågnagere og betydelig an
tall hekkende rovfugler i visse toppår. Jeg vil 
peke på rovfuglenes viktige rolle i dette kom
pliserte systemet. De sitter på toppen av næ
ringspyramidene og kan fortelle oss en rekke 
ting om de dyrealtene som sitter lavere, på 
en lettere måte enn disse dyreartene selv kan 
fortelle, blant annet fordi de lavere artene 
lever en mer skjult tilværelse. Det blir det 
samme forholdet hos sjøfuglene. Der starter 
næringskjedene langt nede i havdypet, under 
forhold som vel ofte er temmelig skjult for 
våre øyne og vår viten. Tilstanden, kondisjo
nen, formeringsevnen hos sjøfuglene er de 
faktorer som det vil være mest nærliggende 
å reagere på. De kar gi varsler om hva som 
holder på å skje i havet og hva som foregår 
i havets skjulte mikrobiotoper. Også her har 
alarmklokkene ringt i utpreget grad i noen 
år nå. 

Flere naturinteresserte hevder at hønse
hauk, rev, mink og kråkefugler er en belast
ning for det jaktbare småviltet i flere lands
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deler av vår landdyr-fauma. I min studietid 
ved Universi tetet i Oslo i 1930-årene eksis
terte ikke ordene økologi eller økosystem i 
vårt pensum. I problematikken omkring 
rovfuglene brukte jeg uttrykket «naturens 
innviklede maskineri». I slutten av 1940-åre
ne pekte jeg på hvordan rovviltet beskatter 
hverandre, hvordan de og andre vesener in
nenfor deres miljø er avhengige av hverand
re, og at alle har sin viktige funksjon i en 
eller annen retning. Dette var en utpreget 
øko logisk tankegang. Et samfunn av orga
nismer som er samlet i gjensidig avhengighet 
av hverandre så vel som av det fysisk/ 
kjemiske miljø de lever i, kaller vi nå et 
økosystem. 

I løpet av 1950-årene begynte det å peke 
seg ut visse nye momenter i retning av uover
ensstemmelser i mengdeforholdet mellom 
visse fugle- og pattedyrarter, en svikt i den 
gamle lovmessigheten i større grad enn tid
ligere. - Når det gjelder Rondanefeltet med 
Atnasjøområdet, som jeg kjenner særlig 

godt, vil jeg si at det siste helt normale topp
år for rovfugler der var i 1953, for noen 
arters vedkommende i 1959 og 1963. Den 
velkjente rytmen med 3-4 års svingninger i 
bestanden fortsatte nok til en viss grad, men 
antallet rovfugler i det distriktet har aldri 
etter 1953 (og 1959) vist det bildet som var 
vanlig i tidligere toppår. Jeg er klar over at 
andre steder i landet fortsatte den gamle ryt
men nokså markert også i 1960-årene med 
store mengder smågnagere og betydelig an
tall hekkende rovfugler i visse toppår. Jeg vil 
peke på rovfuglenes viktige rolle i dette kom
pliserte systemet. De sitter på toppen av næ
ringspyramidene og kan fortelle oss en rekke 
ting om de dyreartene som sitter lavere, på 
en lettere måte enn disse dyreartene selv kan 
fortelle, blant annet fordi de lavere artene 
lever en mer skjult tilværelse. Det blir det 
samme forholdet hos sjøfuglene. Der starter 
næringskjedene langt nede i havdypet, under 
forhold som vel ofte er temmelig skjult for 
våre øyne og vår viten. Tilstanden, kondisjo
nen, formeringsevnen hos sjøfuglene er de 
faktorer som det vi l være mest nærliggende 
å reagere på. De kap. gi varsler om hva som 
holder på å skje i havet og hva som foregår 
i havets skjulte mikrobiotoper. Også her har 
alarmklokkene ringt i utpreget grad i noen 
år nå. 

Flere naturinteresserte hevder at hønse
hauk , rev, mink og kråkefugler er en belast
ning for det jaktbare småviltet i flere lands

deler i dag. Jeg ser meg nødt til å si at i den 
nåværende situasjon kan vi ikke uten videre 
avvise dette. Vi må innse at nye elementer er 
kommet inn i naturens maskineri; den gamle 
rytmen, som alltid gjenspeilet en viss lovmes
sighet i det store samspillet, den gjelder ikke 
lenger. Den eksplosive fremmarsj av økolo
gisk forskning og forståelse har vært av 
umåtelig betydning. Den har utviklet funda
mentale regler og ført oss til erkjennelser av 
stor verdi. Men i løpet av de siste decennier 
har vi klart å forrykke det gamle balansefor
holdet, det naturlige mengdeforholdet aven 
rekke dyrearter, i så sterk grad at mye av det 
vi mener å ha lært om naturens husholdning, 
det gjelder ikke i samme grad som før. For 
økologene har det foreløpig vært helt uover
kommelig å få tak i alle de nye tråder og 
momenter som nå er kommet inn i naturens 
innviklede kretsløp. Tenk bare på alle lang
tidseffektene . Det er der de aller største fa
rene ligger fordi vi slett ikke vet hvordan de o 

vil slå ut på lang sikt. Menneskets mangesi
dige og ofte skjulte inngrep kan hos oss ha 
begunstiget f.eks. kråkefugler og rev, og 
rammet det matnyttige viltet med negative 
virkninger. I de fleste skogstrekninger i Sør
Norge jaktes det minimalt. Hvor ligger den 
viktigste årsaken til feislått formering hos 
skogsfuglen ? De nye konkrete innslag som 
allehånde søppelfyllinger, og de helt nye mu
ligheter som denne situasjon har skapt for 
visse arter fugler og pattedyr, er det lett å 

forstå konsekvensene av. Men jeg vil i det 
lengste forfekte den hypotesen at de funda
mentale årsaker til at hønsefuglforyngelsen 
aldri mer slår skikkelig til, den ligger i en 
forandring, en kvalitetsforringelse av det jeg 
vil kalle mikrobiotopene. 

Det antas at tilveksten på skogen reduse
res av den sure nedbøren. Hva med alle de 
små plantene i skogbunnen, lyngarter og 
andre spirende vekster som om våren og for
sommeren er matgrunnlaget for hønsefugl
kyllingene? Hva med insektene og andre 
smådyr nede på bakken, som er en livsbetin
gelse for at kyllingene skal klare seg gjennom 
de første dagene og ukene? 

Inntil videre foreligger det ingen beviser, 
men min hypotese er at alle de fremmede 
stoffer som via luften spres til hele vår natur, 
forlengst har begynt å påvirke dyrelivet på 
land og ikke bare i vann. En ting for seg er 
at insektfaunaen generelt har gått tilbake. 
Spesielt i skogen kan dette settes i sammen
heng med at det i eldre tid alltid gikk storfe 
på beite. Nå er dette helt slutt. Reduksjonen 
av insekter må også bero på de utallige kje
miske komponenter som naturen nå for
urenses med. Et samarbeid mellom entomo
loger og viltforskere burde aktiviseres i bety
delig grad. 

J løpet av de siste 15 - 20 årene er reinen blitt 
stadig sjeldnere i de ka/kjallige delene av Ron
dane og fjel/om rådene sønnafor. 



Spesielt vil jeg rette søkelyset mot kvalite
ten av alle de former for næring som forbru
kes opp gjennom næringskjedene. Hva med 
kvaliteten av mikrolivet nede på bakken? 
Det er f.eks. observert hvordan voksen orr
fugl som har adgang til brannflater blir 
sterkt tiltrukket dit når de beiter på bakken. 
Deres sanseorganer har ingen problemer 
med å velge ut den kvalitetsmessig mest ver
difulle næring, som viser seg å spire på 
brannflatene som følge aven endring i vekst
biotopene - antagelig i alkalisk retning. 

Det er nærliggende for meg å tenke helt 
tilbake til midten av 1930-årene. Jeg drev da 
rypeforsking i et område på 123.000 mål i 
Numedal/Hallingdal. Jaktjournalene fra ter

renget i dette området kunne fra tidligere 
toppår vise at over ett tusen ryper var blitt 
felt av et enkelt jaktparti uten at bestanden 
det følgende år var dårligere. Rundt midten 
av 1930-tallet forandret dette seg. Tilveksten 
av ungfugl sviktet i vesentlig grad i forhold 
til tidligere. Svingningene med dårlige og 
bedre år fortsatte, men de store mengder av 
fugl i toppårene uteble. Av denne grunn ble 
det jaktet minimalt, men til liten nytte. Be
standen av rovvilt ble kontrollert og kunne 
ikke ha fått en så vesentlig innflytelse i for
hold til tidligere. 

Jeg er klar over at det til dels var meget 
gode rypebestander i våre fjell i noen av 
krigsårene og dessuten senere. Likeså har det 

mange steder vært gode skogsfuglbestander 
i enkelte år. Det er imidlertid et faktum at 
særlig bestanden av skogsfugl i økende grad 
har blitt utsatt for en sviktende avkom-pro
duksjon. Det kan finnes adskillig fugl på 
leikene og likeså en del reir med egg. Likevel 
er resultatet at ytterst få kyllinger vokser 
opp. Dette gjelder i større og mindre grad 
hele det sørlige Norge (lenger nord kjenner 
jeg ingen detaljer på det felt). Det er ikke 
godt å si i hvor mange år alarmklokkene har 
ringt i den sektoren. Forholdene omkring 
disse problemene har alltid vært særlig in
fløkte. 

Spesielt inneværende år har det vist seg å 
være en forbausende ujevn rypebestand. I 
visse terrenger har det vært store og til dels 
mange kull, mens det i nokså nærliggende 
trakter har vært elendige forhold. Hverken 
jaktpress eller rovvilt kan gis noen skyld i 
slike lokale variasjoner. Lokale værfenome
ner kan neppe være årsaken. 

Min hypotese er at en dårlig formering 
hos hønsefuglene har gjort seg sterkest gjel
dende i de distrikter som har surest jordbunn 
og/eller fjellgrunn. Et samarbeid mellom 
geologer, botanikere og zoologer skulle nok
så lett kunne bringe for dagen hvorvidt det 
kan spores en sammenheng mellom rypeje
gernes rapporter og jordbunnssituasjonen. I 
det omtalte fjellområdet vest for Hallingdal 
består fjellgrunnen av utpreget sure kvartsit
ter. En lignende fjellgrunn finner vi i Ron
dane. 

Kan det være en spesiell kvalitetsforringel
se av mikrobiotopenes planter og dyr i disse 
allerede på forhånd sure områdene som slår 
ut i både en redusert tilvekst innenfor det 
høyerestående dyreliv, og til dels en fraflyt
ting fra området? 

Mange (alle?) steder er det markert dårli-

LemelI og {/luke smågnagere, og dermed man
ge av rovfuglartene, har ikke gitt «normalt» 
tilslag på lenge i Rondaneområdet . Og høn
sefuglene, somf eks. rypa (motstående side) 
har vist dårligst formering i distrikter med 
surt jordsmonn. 

gere med fjellrype enn med lirype i forhold 
til situasjonen i eldre tid. Skal vi her driste 
oss til å tro at den sure nedbøren slår sterkest 
ut i de mer vegetasjonsløse høyfjellsområde
ne hvor en nøytraliserende jordbunn nesten 
mangler? Hvorfor situasjonen for skogsfug
ler er så mye dårligere enn for lirypa, er det 
vanskelig å ha noen mening om. Men at nye, 
fremmede elementer i naturens kretsløp må 
ta hovedskylden, det er i hvertfall jeg til
bøyelig til å hevde. 

Jeg vil ta med smågnagerne også i dette 
bildet, hovednæringskilden for en rekke ug
ler og dagrovfugler. Hvorfor har smågnager
ne og mange av rovfugleartene ikke gitt 
«normalt» tilslag i Rondanefeltet gjennom 
de siste 10-20 år? 

Og jeg vil ta med villreinen. I løpet av de 
siste 15-20 år har færre og færre rein vist seg 
i de sentrale delene av Rondane og sørover, 
altså i de utpreget kalkfattigste områdene av 
dette fjellkompekset. Tidligere faste kal
vingsplasser sør for selve Rondanekjernen 
har fra år til år blitt mindre brukt. NÅ er de 
helt forlatt, og reinens trekkvaner på de for
skjellige årstidene har blant annet av denne 
grunn forandret seg. Et moment som også 
kan ha virket her er den stadig økende turis
me som ikke er til fordel for villreinen. Men 
i nordre del av Rondane er det fremdeles 
både rein og turister. I år viste det seg for 
første gang en merkbar reduksjon i bruken 
av kalvingsplassene også nord for Ronda
nekjernen, i Dørålen. Isteden ble kalvingen 
delvis henlagt til Verkilsdalen og Løyftet
området. Dette virker forbausende entydig. 
Løyftet er det mest kalkrike området i hele 
Rondanes sentrale deler. - Nå kimer alarm
klokkene også her. 

Til slutt vil jeg ganske kort nevne sangfug
lene. Enkelte unge mennesker er inne på at 
vi eldre ikke lenger har god nok hørsel, men 
i denne sammenheng holder ikke dette argu
mentet. I så vel storskog som fjellskog er 
våren blitt meget tausere nå enn før. Igjen en 
alarmklokke, og hva er grunnen? 

Er vi villige til å legge opp handlingspro
grammer i forbindelse med de forhold som 
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mange steder vært gode skogsfugl bestander 
i enkelte år. Det er imidlertid et faktum at 
særlig bestanden av skogsfugl i økende grad 
har blitt utsatt for en sviktende avkom-pro
duksjon. Det kan finnes adskillig fugl på 
leikene og likeså en del reir med egg. Likevel 
er resultatet at ytterst få kyllinger vokser 
opp. Dette gjelder i større og mindre grad 
hele det sørlige Norge (lenger nord kjenner 
jeg ingen detaljer på det felt). Det er ikke 
godt å si i hvor mange år alarmklokkene har 
ringt i den sektoren. Forholdene omkring 
disse problemene har alltid vært særlig in
fløkte. 

Spesielt inneværende år har det vist seg å 
være en forbausende ujevn rypebestand. I 
visse terrenger har det vært store og til dels 
mange kull, mens det i nokså nærliggende 
trakter har vært elendige forhold. Hverken 
jaktpress eller rovvilt kan gis noen skyld i 
slike lokale variasjoner. Lokale værfenome
ner kan neppe være årsaken. 

Min hypotese er at en dårlig formering 
hos hønsefuglene har gjort seg sterkest gjel
dende i de distrikter som har surest jordbunn 
og/eller fjellgrunn. Et samarbeid mellom 
geologer, botanikere og zoologer skulle nok
så lett kunne bringe for dagen hvorvidt det 
kan spores en sammenheng mellom rypeje
gernes rapporter og jordbunnssituasjonen. I 
det omtalte fjellområdet vest for Hallingdal 
består fjellgrunnen av utpreget sure kvartsit
ter. En lignende fjellgrunn finner vi i Ron
dane. 

Kan det være en spesiell kvalitetsforringel
se av mikrobiotopenes planter og dyr i disse 
allerede på forhånd sure områdene som slår 
ut i både en redusert tilvekst innenfor det 
høyerestående dyreliv, og til dels en fraflyt
ting fra området? 

Mange (alle?) steder er det markert dårli

Le//le/l og undre s//Idgnagere, og dermed //lun
ge av rov/i/glartene, har ikke git t «normalt» 
tilslag på lenge i Rondaneområdet. Og høn
seji/glene. som! eks. rypa (mo tstående side) 
har vist ddrligst formering i distrikter med 
surt jordsmonn. 

gere med fjellrype enn med lirype i forhold 
til situasjonen i eldre tid. Skal vi her driste 
oss til å tro at den sure nedbøren slår sterkest 
ut i de mer vegetasjonsløse høyfjellsområde
ne hvor en nøytraliserende jordbunn nesten 
mangler? Hvorfor situasjonen for skogsfug
ler er så mye dårligere enn for Iirypa, er det 
vanskelig å ha noen mening om. Men at nye, 
fremmede elementer i naturens kretsløp må 
ta hovedskylden, det er i hvertfall jeg til
bøyelig til å hevde. 

Jeg vil ta med smågnagerne også i dette 
bildet, hovednæringskilden for en rekke ug
ler og dagrovfugler. Hvorfor har smågnager
ne og mange av rovfugleartene ikke gitt 
«normalt» tilslag i Rondanefeltet gjennom 
de siste 10-20 år? 

Og jeg vil ta med villreinen. l løpet av de 
siste 15-20 år har færre og færre rein vist seg 
i de sentrale delene av Rondane og sørover, 
altså i de utpreget kalkfattigste områdene av 
dette fjellkompekset. Tidligere faste kal
vingsplasser sør for selve Rondanekjernen 
har fra år til år blitt mindre brukt. NÅ er de 
helt forlatt , og reinens trekkvaner på de for
skjellige årstidene har blant annet av denne 
grunn forandret seg. Et moment som også 
kan ha virket her er den stadig økende turis
me som ikke er til fordel for villreinen. Men 
i nordre del av Rondane er det fremdeles 
både rein og turister. I år viste det seg for 
første gang en merkbar reduksjon i bruken 
av kalvingsplassene også nord for Ronda
nekjernen, i Dørålen. Isteden ble kalvingen 
delvis henlagt til Verkilsdalen og Løyftet
området. Dette virker forbausende entydig. 
Løyftet er det mest kalkrike området i hele 
Rondanes sentrale deler. - Nå kimer alarm
klokkene også her. 

Til slutt vil jeg ganske kort nevne sangfug_ 
lene . Enkelte unge mennesker er inne på at 
vi eldre ikke lenger har god nok hørsel, men 
i denne sarrunenheng holder ikke dette argu
mentet. I så vel storskog som fjellskog er 
våren blitt meget tausere nå enn før. Igjen en 
alarmklokke, og hva er grunnen? 

Er vi villige til å legge opp handlingspro
grammer i forbindelse med de forhold som 
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her er antydet? Innser vi at så vel bestand
svingninger som vaner og oppførsel innenfor 
det høyere dyreliv kan være indikatorer som 
vi må ta hensyn til og som vi bør granske 
nøyere? Innser vi at disse forhold muligens 
kan gi oss en rekke holdepunkter for hva 
som skjer lenger nedover i dyrerekken? Inn
ser vi at det haster med å sette inn betydelige 
ressurser for å prøve å klargjøre hvorfor 
alarmklokkene ringer på så mange av disse 
feltene? Innser vi berettigelsen av dette ut fra 
det faktum at de senere decenniers forskning 

har kunnet fastslå en utpreget lovmessighet 
i samspillet i naturen, en utpreget avhengig
het opp gjennom næringskjedene, et samspill 
og en avhengighet som vi er nødt til å bøye 
oss for? Vi klarer ikke å rette på nye, uhel
dige situasjoner ved bruk av kunstige, natur
fremmede midler. 

Vi er nødt til å akseptere et medarbeider
skap med naturen. Og det aller viktigste for 
oss: Mennesket er en del av naturen ; vår 
egen og våre etterkommeres trivsel er 
ubønnhørlig knyttet til naturens trivsel. a 
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BØRRE 1. GRØNNINGSÆTER 

Ulvådalen må ikkje 

neddemmast 


F olk nest utover landet kjenner nok 
ikkje til namnet Ulvådalen og det det 

står for. Litt geografisk orientering er difor 
nødvendig. Denne dalen er ein fjelldal som 
går i nordvestleg retning frå StuguOåten 
jernvegstasjon på Lesja og over til Tafjord
og Valldalfjella. Sjølv om dalføret er saman
hangande, heiter det ikkje Ulvådalen heile 
den ca. 20 km lange strekninga. Dette nam

net gjeld berre dei 12 km frå Tungaseter til 
Børrebotnen og Muldalillstigen . Dalen er 
her frå 850 til 1000 m.o.h . 

Ulvådalen er ei blanding av austlandsk og· 
vestJansk natur. Han går slak og fin til dei 
bratte fjella i vest. Trass dei høge og ville 
fjella har det alltid vore stor ferdsel av 
jegarar og anna folk frå Tafjord og Valldal. 
Mi bestemor fortalde ofte om nokkane av 

Lesjingar som kom over fjellet på skare
snøen om våren. Dei gjekk på ski og truge og 
drog på kjelkar som var lasta med trekjøreld 
av ymse slag. Ruta gjekk altid frå Brøstet 
over Tungeseter, Ulvådalen, Børrebotnen og 
Steindal. Føremålet med desse ferdene var å 
byte trekjøreIda i såkorn med valldalbønde
ne. På Lesja hende det ikkje så sjelden at 
komet fraus . Dette høyrde sjeldenheita til i 
Valldal med sitt mykje mildare klima. Desse 
ferdene gjorde Ulvådalen til ei mykje viktug 
ferdsåre mellom aust og vest. Den hende 
elles ofte at valldalsbønder for den same veg 
på ski om våren, for å få tak i gjetarar. Frå 
Lesja har det kome mangein dyktig gjetar til 
Valldal. 

Etter det bestemor fortalde foregjekk den
ne trafikken i hennar unge år. Det måtte 
såleis vera frå kring 1860 til 1870, eller 1880. 
Etter den tid døydde denne ferdsla litt etter 
kvart bort. Det Ulvedålen er mest kjend for 
er seterdrifta. Som hamnedal må ein nok 
leite lenge for å fine maken til Ulvådalen. 
Den har rett og slett vore eit eldorado for 
seterdrift og jakt frå dei eldste tider. Kor 
gamal seterdrifta er her inne veit ingen med 
visse. I 1950 åra vart det funnen ein pilspiss 
av stein i den austlege enden av Ulvåvatnet, 
like ved nausta. Dette er eit prov for at 
steinalderjegrane har drive jakt her oppe. 
Kva tid turistane inntok Ulvådalen er uvisst. 
Marit Alnes fortalde ofte om turistbesøk 
både frå innland og utland i hennar unge 
dagar. Dette måtte vere kring 1880. Ein og 
anna turisten slong det nok imellom før og, 
men retteleg fart i turistferdsla kom det ikkje 
før Ålesund og Sunnmøre Turistforening 
kjøpte ei gamal røykstove i Romsdal og 
flytte til Vakkerstøylen omlag ein km aust 
for trollstølen. No tok turistane til å strøyme 
til og det gjekk ikkje mange åra før hytta 
vart for lita. Ei høgd vart påbygd og det var 
mange nye sengeplassar. Ulvådalen er som 
sagt ingen trang vestnorsk fjelldal. Den har 
ein blandingsnatur av aust og vest. A vdi den 
austlandske fjellnaturen har overtaket er her 
rikeleg med sol sjølv høgvinter og så og seie 
ikkje eit einaste snøskred. Dalen er som 

skapt for vinterturisme for den stendigt au
kande nokken av nervøse, deprimerte og 
stressa menneske. Ingen som lir av desse 
kultursjukdomane kan lekjast med pillar. 
Naturen er utan tvil det beste medisin både 
til å lekja og bevara vår helse . Av denne 
gnmn har Ulvådalen mykje større verdi som 
friluftsareal, for jakt, fiske og fjellturisme 
enn som basseng, for framstilling av elek
trisk energi. Det landet treng meir enn noko 
anna er sunne friske mennesker. Dette får 
ein ikkje ved å demme ned våre friluftsareal, 
for å byggja ut ein industri som forgifter 
både natur og menneske. Det er eit utslag av 
galskap, fåkunne og tankeløyse som får våre 
styresmakter til å gå inn for sin auke av vår 
materielle levestandard med 3,5%. 

Seterdrift har det ikkje vore drive i Ulve
dalen etter siste krig. Dei fleste politikarar 
og jordbruksekspertar vil nok smile over be
rende til tanken at det kan bli aktuelt å taka 
oppatt seterdrift i våre fjelIdalar. Vårt jord
bruk har blitt så kommersialisert at ein kan 
ottast øydelegging av både dyr og natur. Kor 
lenge dette kan gå er ikkje godt å seie, men 
det er nokså vist at naturen sjølv ein gong vil 
stoppe denne drifta. Likesom menneskene 
treng våre husdyr og røsle i frisk luft. Denne 
jordbrukskulturen som går utpå å spreng
fora dyra på bås og i trange beite med nesten 
ingen mosjon kjem aldri til å gå i lengda. 
Ulvådalen representerar difor mykje større 
verdier slik den ligg urøyvde av tekniske 
inngrep. 

Ved deming i Ulvådalen kjem med ein 
gong dei store vassresursane i Steindal i 
Valldal i fåre. Desse er alt kartlagde med 

Motslående side: Ufvevåtnet i Ulvådalen, 
sett/ra Trollstølen. Til høyre: Her, i Tjønne 
i Steindal, kan alt vatnet samlast og /ørast 
austover til Ulvådalen. Foto Børre l. Grøn
ningsæter. 
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Lesjingar som kom over fjellet på skare
snøen om våren. Dei gjekk på ski og truge og 
drog på kjelkar som var lasta med trekjøreld 
av ymse slag. Ruta gjekk altid frå Brøstet 
over Tungeseter, Ulvådalen, Børrebotnen og 
Steindal. Føremålet med desse ferdene var å 
byte trekjøreida i såkorn med valldalbønde
ne. På Lesja hende det ikkje så sjelden at 
kornet fraus. Dette 11Øyrde sjeldenheita til i 
Valldal med sitt mykje mildare klima. Desse 
ferdene gjorde Ulvådalen til ei mykje viktug 
ferdsåre mellom aust og vest. Den hende 
elles ofte at valldalsbønder for den same veg 
på ski om våren, for å få tak i gjetarar. Frå 
Lesja har det kome mangein dyktig gjetar til 
Valldal. 

Etter det bestemor fortalde foregjekk den
ne trafikken i hennar unge år. Det måtte 
såleis vera frå kring 1860 til 1870, eller 1880. 
Etter den tid døyd de denne ferdsla litt etter 
kvart bort. Det Ulvedålen er mest kjend for 
er seterdrifta. Som hamnedal må ein nok 
leite lenge for å fine maken til Ulvadalen. 
Den har rett og slett vore eit eldorado for 
seterdrift og jakt frå dei eldste tider. Kor 
gamal seterdrifta er her inne veit ingen med 
visse. l 1950 åra vart det funnen ein pilspiss 
av stein i den austlege enden av Ulvåvatnet, 
like ved nausta. Dette er eit prov for at 
steinalderjegrane har drive jakt her oppe. 
K va tid turistane inntok. Ulvådalen er uvisst. 
Marit Alnes fortalde ofte om turistbesøk 
både fra innland og utland i hennar unge 
dagar. Dette måtte vere kring 1880. Ein og 
anna turisten slong det nok imellom før og, 
men retteleg fart i turistferdsla kom det ikkje 
før Ålesund og Sunnmøre Turistforening 
kjøpte ei gamal røykstove i Romsdal og 
flytte til Vakkerstøylen omlag ein km aust 
for trollstølen. No tok turistane til å strøyme 
til og det gjekk ikkje mange åra før hytta 
vart for lita. Ei høgd vart påbygd og det var 
mange nye sengeplassar. Ulvådalen er som 
sagt ingen trang vestnorsk fjelldal. Den har 
ein blandingsnatur av aust og vest. A vdi den 
austlandske fjellnaturen har overtaket er her 
rikeleg med sol sjølv høgvinter og så og seie 
ikkje eit einaste snøskred. Dalen er som 

skapt for vinterturisme for den stendigt au
kande flokken av nervøse, deprimerte og 
stressa menneske. Ingen som lir av desse 
kultursjukdomane kan lekjast med pillar. 
Naturen er utan tvil det beste medisin både 
til å lekja og bevara vår helse. Av denne 
grunn har Ulvådalen mykje større verdi som 
friluftsareal, for jakt, fiske og fjellturisme 
enn som basseng, for framstilling av elek
trisk energi. Det landet treng meir enn noko 
anna er sunne friske mennesker. Dette får 
ein ikkje ved å demme ned våre friluftsareal, 
for å byggja ut ein industri som forgifter 
både natur og menneske. Det er eit utslag av 
galskap, fåkunne og tankeløyse som får våre 
styresmakter til å gå inn for sin auke av vår 
materielle levestandard med 3,5%. 

Seterdrift har det ikkje vore drive i Ulve
dalen etter siste krig. Dei fleste politikarar 
og jordbruksekspertar vil nok smile over be
rende til tanken at det kan bli aktuelt å taka 
oppatt seterdrift i våre fjelIdalar. Vårt jord
bruk har blitt så kommersialisert at ein kan 
ottast øydelegging av både dyr og natur. Kor 
lenge dette kan gå er ikkje godt å seie, men 
det er nokså vist at naturen sjølv ein gong vil 
stoppe denne drifta. Likesom menneskene 
treng våre husdyr og røsle i frisk luft. Denne 
jordbrukskulturen som går utpå å spreng
fora dyra på bås og i trange beite med nesten 
ingen mosjon kjem aldri til å gå i lengda. 
Ulvådalen representerar difor mykje større 
verdier slik den ligg urøyvde av tekniske 
inngrep. 

Ved deming i Ulvådalen kjem med ein 
gong dei store vassresursane i Steindal i 
Valldal i fåre. Desse er alt kartlagde med 

Motslående side: Ulvevåtnet i Ulvådalen , 
seil fra Trollstølen. Til høyre: Her, i Tjønne 
i Steindal , kan alt vatnet samlast og førasl 
austover fil Ulvådalen. Foto Børre l. Grøn
ningsæter. 

tanke på å føra vatnet gjennom fjella til 
Tafjord. For skuld altfor stor kostnad er 
visst denne tanken oppgitt. Å føra vatnet 
gjennom fjell austover til Ulvådalen er ei lett 
og etter måten billig sak. Utbygging i Ulvå
dalen kan såleis bety utbygging i Steindal og 
øydelegging av det beste friluftsområde i 
Valldal og heile Norddal kommune. Slikt 
kan ikkje skje av di den store reduksjonen av 
vassføringa i elva Valldøla vil skape store 
problem for heile bygda. 

Slik vår økonomiske politikk og teknifi
serte kultur er opplagd går det ikkje an å ta 
omsyn til skader av mindre omgang. Men 
kva skader som har større eller mindre om
fang er sanneleg ikkje godt å avgjera . Den 
skade som i første omgang ser ut til å vera 
liten og skuldlaus kan seinare syne seg å vera 
av større dimensjoner. 

Det har vore hevda av dei som styrer med 
neddeming av Ulvådalen at vis dei blir nekta 
deming så vil dei pumpe vatnet frå Ulvåda
len til Vermavathet. Dette er sjølvsagt gjen

nomførleg og skadevirkninga vil bli mykje 
mindre enn ved neddeming. I likhet er det eit 
naturinngrep som skader, og dette bør ikkje 
skje. Vi treng orøyvd natur meir enn nokon 
gong før. Ulvådalen er eit eldorado der vatn, 
bekker og elvar bør få renne som det vil, 
etter naturen sine evige sjølvverkande lover. 
Der ein fritt og uhindra av teknikk, mas og 
stress kan lytte til universets evige livgivande 
røyst. Denne røysta er det enno berre få som 
forstår, eller lytter til. Men i framtida blir vi 
alle nøyd de til å bøya oss for naturen og 
livets lover. Våre sjukehus kan ikkje gi oss 
korkje kroppslege, eJler sjeleg helse og har
moni. Det kan berre eit liv i naturen gjera. 
Difor må vi snart tenkje oss vel om før vi 
gjel' skade på våre orøyvde viJlmarker. 
Framtida vil sikkert syne at vi treng desse 
meir enn mer elektrisk energi. Dei som har 
valgt som livsoppgåve å verne vår villmark 
har valgt ein stor og heilag oppgåve som det 
er vel verd å sloss for og ofra både tid, 
posisjon og pengal' på. :n 
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OLAV RANDEN 

OLJE-NORGE - eit betre samfunn? 


I stortingsmeldingane 25 og 30, 1973-74, 
om oljen og Norge, reknar regjeringa med 

at det er 1- 2 milliardar tonn utvinnbar olje 
og 1.000-2.000 milliardar m 3 gass i den nor
ske delen av Nordsjøen sør for 62. breidde
graden. Havbotnen lenger nord er ikkje un
dersøkt en no. Nye funn etter at meldingane 
vart ført i pennen gjer at fagfolk flest i dag 
trur olje- og gassmengdene er noko større. 
Tala er svært omtrentlege. Berre boringar 
kan vise kvar det er olje, og berre uttapping 
kan vise kor mykje olje det er i borehola. 

For å syne omfanget av dei oljemengdene 
ein trur er å finne, kan eg nem ne at Norge 
brukar snaue 10 millionar tonn olje i året, 
slik at oljemengdene kunne gjera landet 
sjølvforsynt med olje i 200-400 år. Norge 
brukar svært lite gass. Oljeverksemda har dei 
siste åra ikkje berre vorte eit sentralt trekk i 
norsk økonomi, men sjølve det dominerande 
trekket. Investeringar i oljetilknytt verksemd 
er såleis no større enn alle andre industriin
vesteringar til saman. 

Me kan dele oljealderen i 3 fasar. Me er no 
inne i investeringsfasen. Etterpå kjem inn
tektsfasen, der Norge vil få store inntekter 
av oljeutvinninga. Den tredje fasen, nedtrap
pingsfasen, høyrer me enno lite om. Men 
han er ikkje fjernare i tid enn at me alt no må 
tenkje på korvidt næringslivet i Norge på 
nytt kan formast om til annan verksemd når 
den norske delen av Nordsjøen er tom for 
utvinnbar olje. Eg skal i det følgjande ta for 
meg nokre trekk ved dei 3 fasane, og legg 
hovudvekta på det styresmaktene seier minst 
om - kva for skadeverknader oljeverksemda 
vil kunne få for alle oss som ikkje blir olje
sjeikar. 

lnvesteringsfasen 
Det byrja i 1962, då eit nokså ukjent oljesel
skap frå Sambandsstatane, Phillips Petro
leum Company, frekt søkte Norge om eine
rett til å utvinne det som måtte finnast av 
olje i den norske delen av Nordsjøen. Dei 
norske styresmaktene sa nei, og kravde i sta
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)etre samfunn? 

I stortingsmeldingane 25 og 30, 1973-74, 
om oljen og Norge, reknar regjeringa med 

at det er 1- 2 milliardar tonn utvinnbar olje 
og 1.000-2.000 milliardar m 3 gass i den nor
ske delen av Nordsjøen sør for 62. breidde
graden. Havbotnen lenger nord er ikkje un
dersøkt enno. Nye funn etler at meldingane 
vart ført i pennen gjer at fagfolk flest i dag 
trur olje- og gassmengdene er noko større. 
Tala er svært omtrentlege. Berre boringar 
kan vi'se kvar det er olje, og berre uttapping 
kan vise kor mykje olje det er i borehola. 

For å syne omfanget av dei oljemengdene 
ein trur er å finne, kan eg nemne at Norge 
brukar snaue 10 millionar tonn olje i året, 
slik at oljemengdene kunne gjera landet 
sjølvforsynt med olje i 200-400 år. Norge 
brukar svært lite gass. Oljeverksemda har dei 
siste åra ikkje berre vorte eit sentralt trekk i 
norsk økonomi, men sjølve det dominerande 
trekket. Investeringar i oljetilknytt verksemd 
er såleis no større enn alle andre industriin
vesteringar til saman. 

Me kan dele oljealderen i 3 fasar. Me er no 
inne i investeringsfasen. Etterpå kjem inn
tektsfasen, der Norge vil få store inntekter 
av oljeutvinninga. Den tredje fasen, nedtrap
pingsfasen, høyrer me enno lite om. Men 
han er ikkje fjernare i tid enn at me alt no må 
tenkje på korvidt næringslivet i Norge på 
nytt kan formast om til annan verksemd når 
den norske delen av Nordsjøen er tom for 
utvinnbar olje. Eg skal i det følgjande ta for 
meg nokre trekk ved dei 3 fasane, og legg 
hovudvekta på det styresmaktene seier minst 
om - kva for skadeverknader oljeverksemda 
vil kunne få for alle oss som ikkje blir olje
sjeikar. 

Investeringsfasen 
Det byrja i 1962, då eit nokså ukjent oljesel
skap frå Sambandsstatane, Phillips Petro
leum Company, frekt søkte Norge om eine
rett til å utvinne det som måtte finnast av 
olje i den norske delen av Nordsjøen. Dei 
norske styresmaktene sa nei, og kravde i sta

den norsk eige av havbotnen og det som låg 
under denne utanfor kysten. 

Fleire av dei store oljeselskapa sa seg in
teresserte i undersøkingsarbeid med sikte på 
utvinning, og våren -66 sette prøveboringane 
i gang for alvor. 

Selskapa bora og bora og angra seg meir 
ogmeir. For kvart hol kosta 20-30 millionar, 
og alle var turre eller godtsom turre. Mange 
sa som sjefsgeologen i eit oljeselskap som 
tidleg takka nei: Eg skal sjølv drikke all den 
oljen som blir funne i Nordsjøen . 

Men i 1970 fann den pågåande Phillips
gruppa Ekofiskfeltet. Funnet var stort, og 
nye funn fylgde . Oljen låg i eit politisk stabilt 
land og nær dei store marknadene . Funna 
gjorde at dei store oljeselskapa for alvor fekk 
interesse for Norge. 

Aret etter vart Den Norske Stats Oljesel
skap skipa, Statoil som det heiter på norsk. 
Stutt tid etter gjekk ei gruppe store private 
kapitaleigarar saman i selskapet Saga Petro
leum. Norsk Hydro kasta seg som det tredje 
større selskapet over oljeutvinning og særleg 
oljeindustri. 

Fleire politiske parti vedtok som prinsipp 
at olje og gass frå den norske delen av Nord
sjøen skal førast i land i Norge. Men politi
karar flest er ikkje så prinsippfaste, og dei 
har lete byggje ein 34 tommars oljeledning til 
Teesside i England og ein endå tjukkare 
gassledning til Emden i Vest-Tyskland frå 
Ekofisk-feltet. 

I år vil det tru leg bli utvunne meir olje og 
gass frå den norske delen av Nordsjøen enn 
det som går med her i landet. I 1978 vil 
oljeutvinninga vera 4 gonger forbruket, om 
prognosane ikkje raknar, og i 1981 -82 5-6 
gonger forbruket. I tillegg kjem utvinninga 
av store mengder gass. Utvinningstakta då, 
på 90-1 00 millionar tonn o ljeekvivalentar, er 
det meininga skal haldast seinare. 

Denne utvinningstakta kallar dei styrande 
eit moderat tempo. På meg virkar nemninga 
moderat tempo som merkeleg språkbruk. 
For i røynda er det eit svært høgt utvinnings
tempo. A kalle det moderat er omtrent som 
å hevde at tredjemannen på femmila i Kollen 

går i moderat tempo fordi vinnaren brukar 
2 minuttar mindre på dei fem mila, når num
mer 3 går rennet på under halvparten av den 
tida me vanlege turgåarar brukar. 

Den økonomiske krisa Norge no er inne i, 
verkar på fleire måtar inn på oljeutvinninga. 
Kapitalskorten gjer at surne investeringspla
nar må skrinleggjast. Men samstundes skaf
far innskrenkingar og arbeidsløyse rikeleg 
tilgang på arbeidskraft til oljeverksemda, og 
det reduserer kanskje og den politiske mot
standen mot intens satsing på oljen. Dessut
an finn dei selskapa som sit med høve til å 
investere, det å satse endå meir pengar på 
oljen som måten dei kan halde krisa frå livet 
på. Alt i alt ser det enno ut som sterkare 
trekk i kriseøkonomien dreg i retning av å 
styrke oljeutvinninga enn å veikje ho . 

K va oljeverksemda alt i investeringsfasen 
kan føre med seg av endringar i nærings
strukturen i Norge. skal eg illustrere med ein 
tabell henta frå den nemnde stortingsmel
ding 25 og noko forenkla : 

Tabellen talar i hovudsak for seg sjølv. 
Han viser nok større vekst i oljeverksemd og 
skjerma næringar enn det ser ut til å bli etter 
utviklinga etterpå , men illustrerer likevel 
omfanget av endringsplanane. 

Ei tilførsle av arbeida rar frå jordbruket på 
30.000 vi l seia at 5.000 bønder årleg må leg
gje ned ga rdsbruka og gå over i oljetilknytt 
verksemd av ulikt slag. Om dette skal skje, 
må den reelle tilbakegangen i jordbruket bli 
langt større. Dette fordi svært mange av 
bøndene er eldre folk (gjennomsnittsalderen 
er 55 år, berre I av 7 bønder er under 40 år), 
som ikkje maktar gå over i anna krevjande 
verksemd. 

Det siste talet i tabellen, ein tilbakegang 
på 60.000-85.000, gjeld eksportnæringar og 
næringar som produserer for den norske 
mark naden i tevling med utanlandsk pro
duksjon, som til dømes utanriks sjøfart, kje
misk industri, primær jern- og metallindu
stri, fiske, tekstil- , klede- og skoindustri og 
skipsbygging. Ved sida av jordbruket vil des
se næringane få tyngste støyten. Den plan
lagte nedgangen på 60.000-85 .000 arbeida
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Auke i oljeverksemnd m. m. 

Auke i næringar skjerma mot tevling frå utlandet 


(utanom jordbruk) 

Auke i alt 

Av dette: 
Sysselsettingsvekst 
Nedgang i jordbruket 
«Nødvendig nedgang i andre næringar» 

10.000 arbeidarar 

165.000 - 190.000 arbeidarar 

175.000 - 200.000 arbeidarar 

75.000 arbeidarar 
30.000 arbeidarar 

60.000 - 85.000 arbeidarar 

rar medfører at næringane vil miste femdelen 
av arbeidsstyrken sin. 

I tillegg må ein både for skjerma og kon
kurranseutsette næringar rekna med store 
endringar innafor gnIppene. Surne nærings
greiner vil gå under og andre vekse. Store 
bedrifter vil slå ut dei små. Sentrale bedrifter 
vil knekkje utkantbedriftene. 

Slik vil samfunnsomveltingane i denne fa
sen av oljeutvinninga bli store. Bønder og 
industriarbeidarar i stort tal må finne seg 
anna arbeid. Sysselsette i servicenæringane 
må følgje etter. Delar av landet får snøgg 
vekst, og andre delar like snøgg tilbakegang 
i sysselsetting og folketal. Mange bygder vil 
bli avfolka. 

Inntek tsfasen 

Frå fyrst i 80-åra vil en ifølgje oljemeldinga

ne hal de ei jamn takt i utvinninga til kjeldene 

tømest. Regjeringa reknar med at oljeverk

semda då vil gje 10-15 milliardar 74-kroner 

i årlege statsinntekter. I tillegg kjem net

toinntektene frå utvinningsselskapa. Ein kan 

kalle denne fasen inntektsfasen. 


Sjølv om utvinningstakta - kanskje - blir 
stabil, går ikkje Norge inn i ein stabil tid
bolk. Samfunnsomforminga vil halde fram 
på mange måtar. 

For det fyrste viloljeutvinninga og til
knytt verksemd flyttast nordover langs kys
ten etter kvart som de sørlegaste oljefelta blir 

tømde og nye felt blir nytta lenger nord. 
Såleis blir pressområde i sør lagt brakk, og 
nye veks fram lenger nord langs kysten. 

For det andre vil omlegginga av nærings
livet halde fram. Framleis vil kapitalen 
vandre frå industri som kastar lite av seg til 
meir lønsam industri , og arbeidarar må følg
je etter. Mange kapitaleigarar vil ha skodd 
seg så godt gjennom oljeverksemda at dei 
kan satse i utland der lønene er lågare og 
fortenesta større for dei som har pengane. 
Pengeinntektene til landet vil gjera at prisane 
stig, og prispresset gjer det verre for den 
konkurranseutsette delen av norsk industri å 
stå seg i tevlinga med tilsvarande industri i 
land utan oljebasert inflasjon. 

For det tredje vil mykje av oljeinntektene 
bli investerte i utlandet. Dette seier regjerin
ga klårt i oljemeldingane sine, og gnlnngjev 
det med at ein såleis kan bremse prisstignin
ga. Men utanlands investeringar ligg godt
som utanfor demokratisk og folkeleg kon
troll, og gjer framtida meir uviss for dei som 
må vera med på å skaffe meir enn å bruke 
pengane. 

For det fjerde blir lagnaden til olje-Norge 
knytt tiloljeprisane på verdsmarknaden, lik
som fleire av Midt-Austen-landa i dag er 
knytte tiloljeprisane, Cuba er knytt til suk
kerprisen og Chile til koparprisen. Eventuell 
nedgang i oljeprisane vil få avgjerande ska
deverknader for det oljetufta Norge . 

For det femte vil Norge bli .eit meir etter
trakta militært bytte enn i dag. Stormaktene 
vil sikle etter oljen og samstundes prøve det 
dei kan å hindre at andre får tak i han. 
Norge blir og mindre sjølvberga, fordi ned
gangen i jordbnlket vil halde fram og indu
strien bli langt meir einsidig enn no. Dette 
gjer landet lettare å herta. 

Såleis er det mykje som talar for at inn
tektsfasen i oljealderen slett ikkje blir ein 
tidbolk der Ola Nordmann kan leva godt og 
sutelaust av dei pengemidlane som vi l strøy
me til landet frå Nordsjøoljen. 

Nedtrappingsfasen 
Me kan ut frå tala i oljemeldingane gjera eit 
enkelt reknestykke som regjeringa ikkje har 
gjort. Det finst 1-2 milliardar tonn olje og 
1.000-2.000 milliardar m 3 gass i den norske 
delen av Nordsjøen. Regjeringa vil vinne ut 
50-100 millionar tonn olje og 45-50 milliar
dar m 3 gass i året. Me deler tala på kvarand
re, og finn at Nordsjøen er tom om 20-40 år. 

Rettnok er det i dag som nemnt tru leg 
gnlnn til å tru at oljemengdene er større, 
men presset for å auke utvinningstakta er og 
sterkt. Såleis kan me ikkje rekne med at 
oljealderen varar meir enn ein mannsalder 
eller høgda to. 

Dette vil seia at me alt no må spørja kva 
som skjer når den norske delen av Nord
sjøen er tom for utvinnbar olje. Me må spør
ja om me då har eit næringsliv og ein buset
nad som eignar seg, eller om gamalt nærings
liv kan byggjast opp att og tidlegare reSSllf
sar bli dei viktigaste på nytt. Eller går det i 
staden slik at oljeselskapa nyttar dei pengane 
utvinninga av Nordsjøoljen har gjeve dei, til 
investeringar i dei land og verdsdelar der 
profitten deira blir størst, og at norske ar
beidsfolk må følgje etter for å finne seg ar
beid, makteslause overfor dei mangnasjona
le storselskapa som då har vakse fram på 
grunn av Nordsjøoljen? Om dei skisserte 01
jeplanane blir realiserte utan motstand, er 
det fare for at utviklinga går i den leia siste 
spørsmålet nemner. 

VISDOMMENS FUGL 
og symbolet på fremsynt natur
vern  en ugle i varm terrakotta, 
9,5 cm høy - står klar til å fly 
hjem til deg på korteste varsel. 
(Både den og bjørnen er laget 
av Eivind Struksnes) . 

Pris pr. ugle kr. 55,-. 

MAKEN TIL BJ 
får du ikke noe a 

bare i Nat 
bu ndet. Den mål 
fra snute til h' 
veier halvannen 
din for kr. 300,

25 % RABATT pA KLASSESETT 
og andre kjøp av minst 15 eks. 

av samme publikasjon. 
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AIK 
MEDLE 

Norges Naturvernforbund har i dag 30000 med lemme 
vi har plass for flere! Er du interessert? Sett kryss nedE 
kupongen, og vi sender deg trykksaker med nærmere o 
ninger om forbundet, og prøveeksemplar av vårt ti 
«NORSK NATUR». 
Medlemskontingen er kr. 40,- pr. år, inklusiv tidsskrifte 
utkommer seks ganger årlig. 174 
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For det femte vil Norge bli .eit meir etter
trakta militært bytte enn i dag. Stormaktene 
vil sikle etter oljen og samstundes prøve det 
dei kan å hindre at andre får tak i han. 
Norge blir og mindre sjølvberga, fordi ned
gangen i jordbruket vil halde fram og indu
strien bli langt meir einsidig enn no. Dette 
gjer landet letta re å herta. 

Såleis er det mykje som talar for at inn
tektsfasen i oljealderen slett ikkje blir ein 
tidbolk der Ola Nordmann kan leva godt og 
sutelaust av dei pengemidlane som vil strøy
me til landet frå Nordsjøoljen. 

Nedtrappingsfasen 
Me kan ut frå tala i oljemeldingane gjera eit 
enkelt reknestykke som regjeringa ikkje har 
gjort. Det finst 1-2 milliardar tonn olje og 
l .000-2.000 milliardar m 3 gass i den norske 
delen av Nordsjøen. Regjeringa vil vinne ut 
50-100 millionar tonn olje og 45-50 milliar
dar m3 gass i året. Me deler tala på kvarand
re, og finn at Nordsjøen er tom om 20-40 år. 

Rettnok er det i dag som nemnt tru leg 
grunn til å tru at oljemengdene er større, 
men presset for å auke utvinningstakta er og 
sterkt. Såleis kan me ikkje rekne med at 
oljealderen varar meir enn ein mannsalder 
eller høgda to. 

Dette vil seia at me alt no må spørja kva 
som skjer når den norske delen av Nord
sjøen er tom for utvinnbar olje. Me må spør
ja om me då har eit næringsliv og ein buset
nad som eignar seg, eller om gamalt nærings
liv kan byggjast opp att og tidlegare ressur
sar bli dei vik tigaste på nytt. Eller går det i 
staden slik at oljeselskapa nyttar dei pengane 
utvinninga av Nordsjøoljen har gjeve dei, til 
investeringar i dei land og verdsdelar der 
profitten deira blir størst, og at norske ar
beidsfolk må følgje etter for å finne seg ar
beid, makteslause overfor dei mangnasjona
le storselskapa som då har vakse fram på 
grunn av Nordsjøoljen? Om dei skisserte 01
jeplanane blir realiserte utan motstand, er 
det fare for at utviklinga går i den leia siste 
spørsmålet nemner. 

VISDOMMENS FUGL 
og symbolet på fremsynt natur
vern  en ugle i varm terrakotta, 
9,5 cm høy - står klar til å fly 
hjem til deg på korteste varsel. 
(Både den og bjørnen er laget 
av Eivind Struksnes). 

Pris pr. ugle kr. 55,-. 

får du ikke noe annet sted 
bare i Naturvernfor

bundet. Den måler 21 cm 
fra snute til halestump, 
veier halvannen kilo og er 
din for kr. 300,-. 

25 % RABATT pA KLASSESETT 
og andre kjøp av minst 15 eks. 

av samme publikasjon. 

o 

NAIKKE 

MEDLEM? 


Norges Naturvernforbund har i dag 30000 medlemmer. Men 
vi har plass for flere! Er du interessert? Sett kryss nederst på 
kupongen, og vi sender deg trykksaker med nærmere opplys
ninger om forbundet, og prøveeksemplar av vårt tidsskrift 
«NORSK NATUR». 
Medlemskontingen er kr. 40,- pr. år, inklusiv tidsskriftet, som 
utkommer seks ganger årlig. 

TIL 
NORGES NATURVERNFORBUND 
POSTBOKS 8268 HAMMERSBORG - OSLO 1 
POSTGIRO 9460- BANKGIRO 6001.05.70835 

JEG/VI BESTILLER MED DETTE: 
NB! I tillegg til de oppgitte priser kommer porto- og ekspedisjonsgebyr 
etter følgende satser: 

Samlet kjøp for inntil kr. 15,-, gebyr kr. 2,
Samlet kjøp for inntil kr. 40,-, gebyr kr. 4,
Samlet kjøp for over kr. 40,-, gebyr kr. 6,

eks. ((Natu rkalenderen 1976» cl kr. 28 

eks. Prospektkortserie ((Nasjonalparkem il kr. 12 

eks. plakat ((Fjellbakkestjerne» il kr. 17 

eks. plakat ((Svalestjert» il kr. 17 

eks. plakat ((Perleugle» il kr. 17 

eks plakat ((Rådyrkalv» il kr. 17 

eks. (æjørn i keramikk» it kr. 300 

eks. ((Ugle i keramikk» il kr. 55 

eks . ((,4 lternativ til vannkraft» il kr. 10,

eks. M . Segnestam: «Den første naturboka» il kr. 10 

eks. P Skoog : «Økologi» il kr. 15 

eks. Ø Dalland : «Finnmarksvidda for hvem?» 

it kr. 12 

B. Berntsen : «Litteratur om natur» it kr. 16 

eks. O . Skre : «Sur nedbøm il kr. 13 

eks. A .· 1. Jansen : «Hvem gjør hva i natur- og miljø

vernet» il kr. 72 

eks. miniutstillingen «SIRKELEN» il kr. 50 

sett it 5 stk. sy· på-refleks ((Unna meg» il kr. 18 

sett cl 4 stk. klebemerker (stickers) ((Du slette tid» 

cl kr. 10 pr. sett 


eks. medlemsnål i sølv il kr. 5 


eks . medlemsnål i gull il kr. 15 


Navn: 

Adresse: 

Poststed: 

ti Is. kr. 

tils. kr. 

tils. kr. 

ti Is. kr. 

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


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


tils . kr. 

tils. kr. 

tils. kr. 

tils. kr. 

tils. kr. 

tils. kr. 


tils. kr. 


ti Is. kr. 


tils. kr. 

tils. kr. 

. ti Is. kr. 

tils. kr. 

tils. kr. 

tils. kr. 

o Det samlede beløp i kr. 

sendes samtidig pr. 

(Stryk det som ikke passer!) 

bankgiro/

(inklusive eksp.gebyr) sendes vedlagt i sjekk/ 

postgiro/postanvisning. 

O Jeg/vi ønsker å betale 

porto i tillegg . 

mot oppkrav, og må da betale oppkravsgebyr og 

Ved enhver innbetaling, vennligst skriv hva betalingen gjelder! Og husk - rask og 

riktig ekspedering er avhengig av at bestilleren har tvdelig navn og adresse. 

I nteressert i medlemskap? - Sett da kryss her O 
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Blåstrupe på Fokstumyra. Farge
foto i Naturkalenderen 1976. 

latnr- ~ 
kalenderen 
1978 
• 	 Det nye årets månedskalender fra Norges Naturvernforbund . 
• 	 13 gnistrende fargefotos fra norsk natur. 
• 	 Totalformat (med kalendarium) 30 x 40 cm, bildeformat 30 x 30 cm 
• 	 Bildetekster på norsk og engelsk. 
• 	 Noen bedre julehilsen til venner i inn- og utland? Et år i norsk natur 

for kr. 28,-, og samtidig støtter du naturvernarbeidet. 
• 	 Leveres i solid kartong som sikrer at kalenderen kommer helskinnet 

fram - hvor som helst på kloden . 

VEGGPRYD? 
Naturvernforbundets fotoplakater i firefargetrykk og stort 
(vel 60 x 90 cm) - med motiver fra levende norsk 
venter på en plass på din vegg. Motivene er «Sval 
«Perleugle», «Rådyrkalv» og «Fjellbakkestjerne». Du finn 
i miniatyr over og til høyre . 

Pris pr. stk. kr. 17,- . 


• 	 NASJONALPARKENE - NA pA PROSPEKTKO 
I vår nye prospektkortserie presenteres ni av landets ne 
parker. Vanlig kortformat 10,5 x 15 cm. Kortene selg 
enkeltvis. 

Pris pr. serie il 9 forskjellige kort kr. 12,-. 


Sy-på-reflek 

BLI (UGLE)S 

med Naturnvernfor 
refleks, mens vi vente 
frie byer, trafikksikre 
rent miljø. 

på hvit bun 
Størrelse 8, 
cm . Selges i 
stk. Pris rUNNA MEG! 
kr. 18,-. 

GRØNDAHL 



VEGGPRYD? 
Naturvernforbundets fotoplakater i firefargetrykk og stort format 

(vel 60 x 90 cm) - med motiver fra levende norsk natur 
venter på en plass på din vegg. Motivene er «$valestjert», 

«Perleugle», «Rådyrkalv» og «Fjellbakkestjerne». Du finner dem 

i miniatyr over og til høyre. 

Pris pr. stk. kr. 17,-. 


• NASJONALPARKENE - NA pA PROSPEKTKORT 
I vår nye prospektkortserie presenteres ni av landets nasjonalarge
parker. Vanlig kortformat 10,5 x 15 cm. Kortene selges ikke 
enkeltvis. 
Pris pr. serie fl 9 forskjellige kort kr. 12,-. 

UNNA MEG! 

med 

rent miljø. 

BLI (UGLE)SETT 

Naturnvernforbundets 
refleks, mens vi venter på bil
frie byer, trafikksikre veier og 

cm 
Sy-på-refleks i rødt 

atur på hvit bunn . 
Størrelse 8,5 x 10,5 
cm. Selges i sett fl 5lnet stk. Pris pr. sett 
kr. 18,-. 

GRØNDAHL Ik S0N 
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HVEM GJØR HVA? 

HER ER SVARET! 

I «Hvem gjør hva i natur- og miljøvernet?» pre

senteres 300 norske organisasjoner og institu

sjoner og deres befatning med natur- og miljø

problemene. Et grunnleggende verk, uunnværlig 

for alle som søker kontakter i naturvernarbeidet. 


Alf-Inge Jansen: «Hvem gjør hva i natur- og 

miljøvernet?» 252 sider. Format A4. 

Pris kr. 72,-. 


nn 

FINNMARKSVIDDA I FARE 
«Finnmarksvidda - for hvem?» gjør rede for pla
nene om kraftutbygging og for de problemene 
som knytter seg til dette unike naturområdets 
fremtid. En brennaktuell bok om et brennaktuelt 

FINNMARKSVIDDA·FOR HVEM? tema. Illustrert med fotos og kart. 
~A".I-';'-~~ 

Øystein Dalland : «Finnmarksvidda - for 
hvem?» 48 sider. Format A5. Pris kr. 12,-. 

--- I 

DET REGNER FORTSATT 
SVOVEL. '. 
. .. og veien til løsning er at det reises en opi
nion . Men opinionen må bygge pa viten - og her 
kommer anledningen til å orientere seg om pro
blemene i forbindelse med sur nedbør, om år
saker og virkninger. 

Oddvar Skre: «Sur nedbør. Arsaker og verk
naden>. 50 sider. Format A5 . Pris kr. 13,-. 

\.,~ ·nt11,-
••~·· M 

Litteratur 0111 l1atur 	 KILDEN TIL KILDENE I 
NATURVERNET 
«Litteratur om natur» er det selvskrevne hjelpe

, midlet for alle som vil skaffe seg en allsidig ori
entering om natur- og miljøvernproblemene 

-----..-.-,.-. som lærere, foredragsholdere og artikkelforfattere. 
Bibliografien gir en kort karakteristikk av hver en
kelt bok, og er altså mer enn en snau bokliste. 

Bredo Berntsen: «Litteratur om natur».
Illl 

96 sider. Format A5. Pris kr. 16,-. 

t;,1\>ETT~~ NA KAN DU PYNTE DEG 
~ . ....~ - eller bilen eller båten eller barnevognen eller bag'en eller med Forbundets emblem i 

ryggsekken eller sykkelen eller postkassen eller hva som to utgaver - begge i for
r. ~ helst med forbundets emblem. Klebemerker (stickers) selges mat 9 x 9 mm. 

" .. § i sett il 4 stk. (2 stk. i glatt vinyl 10 cm diameter, 2 stk. i I forgylt sølv kr. 15,-.o." '" IP~... 'f,.O" satin cloth 3,8 cm) trykt i grønt og brunt kr. 10,-.
Itilt"rve'C'(\ I nysølv kr. 5,-. 

ALLE SNAKKER OM 
ØKOLOGI 

NOROKØ NATURvnNFæBUNO 

~.oi.Oal 
- men ikke alle vet hva det er. Denne 
publikasjonen gir klar beskjed . «Økologi» 
er en kortfattet. lettlest og oversiktlig 
innføring i det fagområdet som er selve 
grunnlaget for alt natur- og miljøvern
arbeid. Ordliste med forklaring av fagut
trykk. For selvstudium og for undervis
ningsbruk på høyere skoletrinn. 

Peravid Skoog: «Økologi». 48 sider. 
Format A5. - Pris kr. 15,-. 

MED TANKE pA DE 
NEST MINSTE 
har Norges Naturvernforbund utgitt «Den 
første naturboka», en enkel innføring i 
økologi, bygd på tegneserieprinsippet. 
Hensikten med boka er å gi barn på de 

DEN FØRSTE NATURBOKA
laveste skoletrinn forståelse for naturens 
funksjoner og for de problemene menne
skene skaper for sitt eget miljø. Heftet 
inneholder også enkle oppgaver, og vei
ledning for lærere og/eller foreldre. ".;Segnestam/ Helin: «Den første na
turboka». 16 siders hefte. Format 
A4. Pris kr. 10,-. ~; ~::-
DET GAR RUNDT 	 c;,}~ ,.) ~'~II 
OG RUNDT .- .,,-~ ~ 
i naturen, og miniutstillingen «Sirkelem> gir ,', (;) ,.,
en enkel leksjon i hva som skjer - i tekst og ~,~. ..')~- _.- ,~.~fargeglade tegninger. Utstillingen består 
av fire plakater i format 62 x 89 cm. Til 
undervisning på lavere skoletrinn - og for 
museer, bibliotek, organisasjoner m.v. i 
forbindelse med utstillingsarrangementer 
og kurser. 

Miniutstillingen «SIRKELEN». 
Pris kr. 50,- . •ALTERNATIV TIL 
VANNKRAFT 
I denne publikasjonen legges det fram 
konkrete forslag til energisparende tiltak 
og bruk av gass fra NordSjøen i energi
forsyningen. Heftet er utarbeidet av 
Norges Naturvernforbunds vassdrags
vernråd. 

«Alternativ til vannkraft». 24 sider. 
Format 18 x 24 cm. Pris kr. 10,-. 

MEDLEMSNALEN 

Nat 

andre 


Finske beverproblemer 
Finland har i dag to beverproblemer. Det 
ene er å redde en stadig synkende bestand 
av europeisk bever. Det andre er å redu
sere skadene som den nordamerikanske 
beverarten gjør. 

I slutten av forrige århundre var beve
ren utryddet i Finland. For å skape en ny 
beverbestand, ble bever innført fra Norge 
i 1935-36. Aret etter ble også nordame
rikansk bever innført. Disse to artene 
(Castor fiber og Castor canadensis) er 
svært like både når det gjelder utseende 
og atferd, men i følge nyere russiske un
dersøkelser krysser de seg ikke med hver
andre. 

I følge en beverteIling i 1970 var da 
bestanden av den amerikanske arten på 
mellom 1800 og 3200 dyr, mens det bare 
var 100-200 europeiske bever i Finland. 
Man hadde tidligere gått ut fra at beve
ren nå var solid etablert. Men resultatene 
av tellingen var alarmerende, og euro
peisk bever må i dag betraktes som en 
truet dyreart i Finland - samtidig som 
den amerikanske, og altså fremmede , ar
ten utgjør et problem på grunn av skade
ne den gjør. 

Villsvin frabes i Danmark 
Mens finnene har prøvd å bøte på gamle 
synder ved å gjeninnføre en utryddet art, 
ser danskene nå med bekymring på det 
gode, gamle danske villsvinet som nå 
tnler med å gjenerobre landet. I alle fall 
noen av de villsvinene som nå opererer 
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Jnen gir klar beskjed. «Økologi» 
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Skoog : «Økologi». 48 sider. 
A5. - Pris kr. 15,-. 
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I forgylt sølv kr. 15,-. 
I nysølv kr. 5,-. 
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Finske beverproblerner 
Finland har i dag to beverproblemer. Det 
ene er å redde en stadig synkende bestand 
av europeisk bever. Det andre er å redu
sere skadene som den nordamerikanske 
beverarten gjør. 

l slutten av forrige århundre var beve
ren utryddet i Finland. For å skape en ny 
beverbestand, ble bever innført fra Norge 
i 1935-36. Aret etter ble også nordame
rikansk bever innført. Disse to artene 
(Castor fiber og Castor canadensis) er 
svært like både når det gjelder utseende 
og atferd, men i følge nyere russiske un
dersøkelser krysser de seg ikke med hver
andre. 

I følge en beverteIling i 1970 var da 
bestanden av den amerikanske arten på 
mellom 1800 og 3200 dyr, mens det bare 
var 100--200 europeiske bever i Finland. 
Man hadde tidligere gått ut fra at beve
ren nå var solid etablert. Men resultatene 
av tellingen var alarmerende, og euro
peisk bever må i dag betraktes som en 
truet dyreart i Finland - samtidig som 
den amerikanske, og altså fremmede, ar
ten utgjør et problem på grunn av skade
ne den gjør. 

Villsvin frabes i Danmark 
Mens finnene har prøvd å bøte på gamle 
synder ved å gjeninnføre en utryddet art, 
ser danskene nå med bekymring på det 
gode, gamle danske villsvinet som nå 
truer med å gjenerobre landet. I alle 1~11I 
noen av de villsvinene som nå opererer 

på egen hånd i Danmark er rømt fra 
dyreparker, hevdes det. Trikinose og pa
ratyfus kan følge i villsvinenes spor, hev
des det videre. Og man overveier en jakt
kampanje for å hindre at villsvinet for 
alvor finner tilbake til sin plass i den 
danske faunaen. 

Ikke blomster med rot 
I England ble det i høst vedtatt en lov 
som bl.a. setter forbud mot å fjerne ville 
planter med rot. Samtidig ble 21 plan
tearter totalfredet, det vil si at det også er 
forbudt å plukke blomsten. 

Forbud mot flatehogst! 
En rett i USA har fastslått at flatehogst 
ikke er tillatt i offentlig eide skoger i 
USA. Retten fastslår videre at trær må 
være absolutt hogstmodne eller døde før 
de hogges, og før hogst må hvert enkelt 
tre være blinket. Saken var fremmet av 
tre naturvernorganisasjoner som henviste 
til en lov av 1897 som sier at hogst ikke 
må forekomme før trærne er «dead, ma
tured or of large growthJ>. En represen
tant for de amerikanske skogmyndighe
tene sier at man neppe vil appellere dom
men , men heller ikke fremme forslag om 
en lovendring. 

Enda en art mindre 
Da en radiostasjon på en øy i Det kari
biske hav ble nedlagt for en del år siden, 
ble tre katter etterlatt på en ubebodd øy i 
nærheten, Little Swan Island. Da en vi

tenskapelig ekspedisjon nylig besøkte 
øya fant de at en gnager som bare har 
levd her, underarten Geocapromys brow
nii thoracarus , var totalt forsvunnet. Alt 
de fant var en hodeskalle . Dessuten fant 
man de jordiske levninger etter to av de 
ka ttene som var sluppet ut på øya for 
omkring femten år siden. 

Tilbake til flamingo-paradiset 
Tidlig dette året forlot flamingoene Na
ku ru-sjøen i Kenya, og man fryktet at 
endringer i de økologiske betingelsene 
hadde ødelagt denne enestående fugle
sjøen for godt. Nå meldes det imidlertid 
at mer enn en halv million flamingoer er 
tilbake på plass, og det må regnes for å 
være eI! god begynnelse. Til sine tider har 
opptil halvannen million flamingoer vært 
forsamlet i sjøen. Man regner nå med at 
det ikke var forurensninger, og dermed 
endrede livsbetingelser, som fikk flamin
goene til å trekke bort fra sjøen. Nye 
undersøkelser viser tvert i mot at for
urensningene er forholdsvis beskjedne. 
Derimot kan eksepsjonelt lav vannstand 
ha vært årsaken. Flamingoene kom tilba
ke etter at store nedbørmengder hadde 
gjort sin virkning. 

Nasjonalparker i Polen 
Polen har i dag 13 nasjonalparker med et 
samlet areal på 1,03 millioner mål. Ad
skillig over halvparten av dette totalarea
let er skog. I forbindelse med nasjonal
parkene er det tilsammen 13 vitenskape
lige forsøksstasjoner og 10 museer som 
årlig besøkes av mer enn 300.000 men
nesker. På grunn av den store trafikken 
til nasjonalparkene har man måttet an
legge stier som besøkere må holde seg til , 
og deler av enkelte parker er stengt for 
publikum. I tillegg til nasjonalparkene 
har Polen 610 naturreservater, som til
sammen dekker vel en halv million mål. 
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LANDBRUK  livsrøkt eller 
forbruk av livsgrunnlag 

2. artikkel av 
JON GODAL 

L andbruket før 1800 hadde ei form som i 
dag vil virke framand. Fyrst og fremst 

er ho stabil. Ho er likeeins i generasjon etter 
generasjon. Frå naturvemsynsstad er dette 
den beste garantien for at ho var økologisk 
rett. Landbruk var livsrøkt. 

Lat oss difor sjå litt nærare på ho. Nokre 
. få karakteriserande stikkord kan vera : Ho 

var lett, ho bar preg av mangfald og som 
fylgje av dei to førre stikkorda, ho var are
alkrevjande. Mangfaldet galdt alle sider. 
Ove Arboe Høeg har nettopp gjevi ut ei bok 
som heiter: «Planter og tradisjon». Boka er 
på ca. 750 sider og inneheld eit lite konsen
trat av det vår gamle bondekultur represen
terte av plantekunnskap. Det mest påfallan
de med verket er at nesten alle planter i 
norsk natur har hatt ei eller onnor utnytting. 

Tak berre den i dag mest burtgløymde 
heggen. Nåde den gutongen som tenne riva 
med noko anna enn hegg. Eller vesle uanse
lege augnetrøysten. Han var så god når augo 
svei. Murull og harerug av nutte for svolten 
hjuring. 

Diverre har vi ikkje noko tilsvarande verk 
nar det gjeld dyr. Men også dei vart utnytta 
på det mest mangslungne. Tak berre den i 
dag so forakta podda. Ingenting gav så god 
navsmyrje som den. Måren gav penslar og 
svintoksen barberbostar. Om vargen var ver
ste fienden gav han også beste pelsen. 

Grasrøter som kraftfor 

Også åkeren vert nytta fullt ut. Makkjen 
gav meite og i Seljord veit vi, spadde hus
mennene åkeren og fekk dei grasrøtene dei 
spadde opp som betaling. Poteinrikt og sma
keleg kraftfor i vårknipa. 

Husdyrtilfanget var breidare enn i dag. 
Stort sett har steinaldermannen gjort unna 
alt grovarbeidet som overalt elles når det 
gjeld kulturplanter og tamdyr. Fram mot 
vårt århundre hadde likevel husdyrrasane ei 
variasjonsbreidd som notida saknar. Moder
ne husdyravl og likeeins planteavl er no ein 
gong prega av einsidig utvikling av økono
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RUK - livsrøkt eller 
v livsgrunnlag 

2. artikkel av 
JON GODAL 

L andbruket før 1800 hadde ei form som i 
dag vil virke framand . Fyrst og fremst 

er ho stabil. Ho er likeeins i generasjon etter 
generasjon. Frå naturvernsynsstad er dette 
den beste garantien for at ho var økologisk 
rett. Landbruk var livsrøkt. 

Lat oss difor sjå litt nærare på ho . Nokre 
få karakteriserande stikkord kan vera: Ho 
var lett, ho bar preg av mangfald og som 
fylgje av dei to førre stikkorda, ho var are
a lkrevj ande. Mangfaldet galdt alle sider. 
Ove Arboe Høeg har nettopp gjevi ut ei bok 
som heiter: «Planter og tradisjon». Boka er 
på ca. 750 sider og inneheld eit lite konsen
trat av det vår gamle bondekultur represen
terte av plantekunnskap. Det mest påfallan
de med verket er at nesten alle planter i 
norsk natur har hatt ei eller onnor utnytting. 

Tak berre den i dag mest bU11gløymde 
heggen. Nåde den gutongen som tenne riva 
med noko anna enn hegg. Eller vesle uanse
lege augnetrøysten. Han var så god når augo 
svei. Murull og harerug av nutte for svolten 
hjuring. 

Diverre har vi ikkje noko tilsvarande verk 
når det gjeld dyr. Men også dei vart utnytta 
på det mest mangslungne. Tak berre den i 
dag so forakta podda. Ingenting gav så god 
navsmyrje som den. Måren gav pens lar og 
svintoksen barberbostar. Om vargen var ver
ste fienden gav han også beste pelsen. 

Grasrøter som kraftfor 

Også åkeren vert nytta fullt ut. Makkjen 
gav meite og i Seljord veit vi , spadde hus
mennene åkeren og fekk dei grasrøtene dei 
spadde opp som betaling. Poteinrikt og sma
keleg kraftfOr i vårknipa . 

Husdyrtilfanget var breidare enn i dag. 
Stort sett har steinaldermannen gjort unna 
alt grovarbeidet som overalt elles når det 
gjeld kulturplanter og tamdyr. Fram mot 
vårt århundre hadde likevel husdyrrasane ei 
variasjonsbreidd som notida saknar. Moder
ne husdyravl og likeeins planteavl er no ein 
gong prega av einsidig utvikling av økono

misk viktuge eigenskapar på kostnad av 
mangfaldet. 

Det er på premiss mangfald og stabilitet at 
landbruket før 1800 er betre enn i dag, og 
ikkje på premiss avlingsnivå. Avlings- og 
avdråttsnivået var lågt i dette gamle land
bruket. Under halvparten av det notida sy
ner. Om vi vil sjå på arbeidsproduktiviteten 
der endringa har vori enno sterkare. 

Like før 1800 er det at fyrste fasen i om
veltningane innan jordbruket startar. I 1764 
gjev presten Peder Harboe Hertzberg ut: 
«Underretning /01' bønder i Norge om den me
get nyttige jord/rugl potalOS. At plante og 
bruge. Af egen erfarenhet forestillet». I 1832 
kjem Jakob Sverdrup med boka: «Lærebok 
i den norsk e IG/ulhusholdning. Udarbeidet iser 
med Hensyn til Bondestanden». 

Kunnskapen om landbruket vert systema
tisert i bøker. Tradisjonen er ikkje lenger 
einaste overleveringsform. Endringar fylgjer 
på både i avlsarbeid, teknikk og artsutval. 

Mangfaldet minkar 

Mangfaldet minkar smått om senn. Skil
naden mellom utmark og innmark vert stør
re. Plogen skjer djupare forer i åkeren. Re
volusjon i grasdyrkinga . Ein når fram til raf
finerte teknikkar som til dømes sjølbindar, 
treskernaskin, slåmaskin og såmaskin. 

Arbeidsproduktiviteten og avlingsnivået 
veks . Like fram til omkring siste verdenskri
gen er likevel landbruket i vårt land ein do
minerande energileverandør. Bruken av fra
mand energi som kol og olje har berre så vidt 
komi i gang. 

Mesteparten av omleggingane har ikkje 
grepe inn i sjølve grunnlaget for å drive land
bruk. Endringane har ikkje enno produsert 
behovet for nye. Fram til omkring slutten av 
I 940-åra er norsk landbruk prega av stabili
tet. 

Plogen har kanskje auka avrenninga litt. 
Hestealsarbeidet har vori litt for einsidig ret
te på å få til breidbaka og tunge hestar. 
Breidda av landrasar har minka. Dei fyrste 

traktorane er alt utslitne . Eg trur likevel Sig
mund Borgan har rett når han seier at norsk 
jordbruk omkring 1940 var ner ved optimum 
for ei stabil og produktiv jordbruksform. 

Omkring 1950 får vi den store revolusjo
nen . På få år er alle stallane tomme. Alle 
drengstoger tømde. Tykkarma budeier er 
erstatta av klakkande mjølkemaskiner. Lå
vetresking i haustmørket og møkkakøyring 
under den vårblå himmelen i mars er noko 
som berre leikar i minnet. 

Rørosfe, raukoller, vestlandsfe og alle
slagsfe er erstatta av noko stort raudkvitbo
tut som ikkje ein gong har navn , berre bok
stavar, NRF. Ugras og skadedyr er fiendar 
i kjemisk krig. Husdyrgjødsel og plantesaft 
frå siloane er avfall. Bruken av konsentrert 
mineralgjødsel aukar raskt. Frå omkring 
1940 til omkring 1970 vart det femdobla. 
A visarbeide vert drivi med stor intensitet. Vi 
får ein jamn men moderat auke i avlingsni
vå, mjølkavdrotten aukar sterkt. Auken i 
arbeidsproduktiviteten er størst. Landbruket 
avgjev folk til andre næringar i stor stil. Vi 
er enno berre ved starten av denne epoka i 
landbruket. Under synsvinkelen livsrøkt ber 
ho i seg uheldige drag. Eg vil her peike på 
fire tendensar som strir mot tanken om den 
varige produktiviteten, slik naturvernarane 
vil hevde. 

Den eine er energiforbruket eller om vi 
vil energiproduktiviteten. Han har 
gått drastisk ned. Før krigen kan vi reikne 
med at dragkraft og landbruksbefolkning til 
saman la beslag på noko i retning av halv
parten av det samla nettoenergiutbytte i 
jordbruket. Dersom dei tala eg sit inne med 
frå ei semesteroppgåve ved NTH er rette, er 
denne situasjonen no snudd på hovudet. 
Norsk jordbruk brukar snart tre gonger så 
mykje energi som det leverar i form av men
neskjeføde. 

4 mill. nordmenn et omlag 4000 x 
4000.000 x 365 = 5840 milliardar kcal pr. 
år. Ca. 30 %av dette kjem frå norsk jord
bruksproduksjon unnateki den delen som 
byggjer på kraftf6rimport. 5840 milliardar x 
0,3 = 1752 milliardar kcal. Norsk jordbruk 
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brukar samstundes i form av drivstoff, ma
skinslit, kunstgjødsel, pesticider og oppvar
ming av veksthus i alt 4546 milliardar kcal. 
Eller omlag 2,5 gonger nettonæringsleveran
se til norsk konsum. 

I økologisk forstand er det landbruket si 
oppgåve nettopp å skaffe energi. Vi kan 
trygt seia at produksjonsmetoden er på feil 
spor. Det er gjort mange ulike anslag på kor 
stor energisubsidieringa av moderne jord
bruk er. Kanskje har det mindre interesse 
anten ho er stor eller lita. Avhengig av utrek
ningsmåte og teknologi-nivå varierar tala frå 
ein til 10 gonger matkonsumet. Anten vi fes
tar oss ved det eine eller det andre talet er 
landbruket gått over frå å vera ein del av det 
solenergibaserte økosystem til det fossilt 
brennstoffbaserte industrisystem. Fins det 
nokon som trur at vår kultur kan basere seg 

på fossilt brenne stort meir enn i 100 eller 
kanskje 3-400 år? Dette er ein augneblink av 
soga om livet på jorda. 

Kanskje gjer det ein skilnad om hydrogen
fusjonen kan verta utnytta i kontrollert en
ergiproduksjon. Førebels er det umogeleg. 
Vi har vel ikkje rett til å grunnleggje våre 
framtidsplanar på at det umogelege vert mo
geleg. Det er som å tru at jord radien veks 
med folketalet. 

Ein energisløsande 
teknologi 

Inntil vidare må vi seie at jordbrukstekno
logien vår er energisløsande. Han er sløsan
de også på andre måtar. 

Eg veit ikkje om nokon vil kunne koma 

med eksakte tal for kor store mengder av 
nitrogen, fosfor, kalium og ymse organiske 
stoff som kvart år finn vegen frå jordbruket 
til vassdraga. Tala er ikkje her så vesentlege 
som det faktumet at jordbruket represente
rar eit ureingjeringsproblem. Vi veit at stoff
transporten frå jordbruksbygdene til sjøen 
har vore vesentleg i mange tusen år i sume 
land. Middelhavslanda er eitt av dei grelle 
døme. Ein blir ikkje berre stolt av arven frå 
Hellas og Rom når ein ser steinmurane etter 
eit jordbruk som forsvann for 200 eller 2000 
år sidan av dijorda rann i havet. Men vi kan 
rose oss av at det mellomalderske jordbruket 
i Noreg ikkje gav eit slikt resultat. Det er 
interessant at vi alt i Frostatingslovi finn 
lovreglar for stoffhushald. Det var ikkjc lov
leg å ha meir enn fire mål åker pr. ku av 
omsyn til gjødseltrongen. Men om vi seier at 
norske vassdrag og fjordar i dag har tre 
jamnstore hovudureingjerarar, industri , hus
haldningskloakk og jordbruk, ja så er vi vel 
i nærleiken av dei rette storleiksordenar. Og
så når det gjeld stoffkrinslaupet har landbru
ket no gått inn i industrisamfunnets giganti
ske transport av stoff frå konsentrerte kjel
der til ei ukonsentret fordeling i vatn og 
botslam, av og til så konsentrert at dei ok
sygenbaserte livsprosessane stoppar opp. 
Den landbruksbaserte foredlingsindustrien 
tek også del. 

Det tridje sløseriet går på genene (arve
stoffet). Vi har sikkert mange av dei. Rikeleg 
å blea i. Men kan vi lage ein einaste ny? Bør 
vi ikkje halde oppe eit så breidt spekter av 
variantar innen kulturplantene og husdyra 
våre som berre mogeleg? 

No har vel praksisen vori noko ulik innan 
dei ulike jordbruksgreinene. Og trongen til ei 
aktiv vidareføring av variasjonsbreidda kan 
variere ettersom her finst nerståande ville 
former eller ikkje. 

Vi må halda oppe eit breidt spekter av hus
dyrraser - ingen kan i dag seia at dei ikkje 
har eigenskapar som vi ein gong sterkt vil 
sakna. Foto: P. A. Røstad. 

Men kven kan seia at dei meir lettføtte 
landrasane av gris, ku, sau og hest ikkje 
hadde eigenskapar som menneskjet ein gong 
sterkt vil sakna. Tenk berre på utegangar
sauen vår. Bortimot utrydda. No likevel i 
ekspansjon på grunn av entusiastiske roman
tikarar. Kvifor skulle vi forkaste den evna 
som denne sauen har til å fara fint med fOret, 
til å beite i vanskeleg lende, til å klare seg 
utan menneskjeleg pass, til å lage ull av dei 
mest forskjellige slags fargar og kvalitetar. 
Eg trur ikkje det er rett å freiste å produsere 
påstandar om kor verdifullt alt dette er. Men 
det er rett å be om prov på at desse eigenska
pane aldri kan verta verdfulle på nytt, slik 
dei ein gong har vori det. Det er også rett å 
be om sikre prov på at vi kan finne att desse 
eigenskapane i dei som tilfeldigvis er økono
misk interesserte i vår generasjon - før vi 
kappar hovudet av de siste restane av land
rasane våre. 

Nye rasar - det motsette 
av gensløseri 

Det motsette av gensløseriet er utvikling 
av nye rasar. Ei bestemt type av slike får vi 
som resultat av biocidene. Dei hurtigøkslan
de insekt kan på kort tid gjeva tilsvar i form 
av immunitet mot giftene våre. Rotter og 
mus er heller ikkje av vegen i så mate. Her 
avlar vi problem som borna våre får å stri 
med. Dette er sjølsagt berre ei side av biocid
saka. Opphopinga av ikkje nedbrytbare stoff 
i næringskjedene er ei anna. Ho er vel så 
mykje omtale at det er liten grun gnmn til å 
gjeva anna enn stikkordet. Vi skal på ingen 
måte gløyma nytta. Det vesentlege innafor 
problemstillinga no er at vi i stellet av kul
turvokstrane nyttar metodar som a v I a r 
p ro ble m. Dei er i sin natur ikkje innstilt 
på langsiktighet og balanse. Vi kan ha det 
moro lenge med å drøfte kvantitative sider 
av denne saka. Å føre argument i marka som 
viser at ikkje plantevernet vårt tildels arbei
der med metodar som i hovudsak gjev ei 
kortsiktig glede kan vera verre. Her som i dei 
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med eksakte tal for kor store mengder av 
nitrogen, fosfor, kalium og ymse organiske 
stoff som kvart år finn vegen frå jordbruket 
til vassdraga. Tala er ikkje her så vesentlege 
som det faktumet at jordbruket represente
rar eit ureingjeringsproblem. Vi veit at stoff
transporten frå jordbruksbygdene til sjøen 
har vore vesentleg i mange tusen år i surne 
land. Middelhavslanda er eitt av dei grelle 
døme. Ein blir ikkje berre stolt av arven frå 
Hellas og Rom når ein ser steinmurane etter 
eit jordbruk som forsvann for 200 eller 2000 
år sid an av di jorda rann i havet. Men vi kan 
rose oss av at det mellomalderske jordbruket 
i Noreg ikkje gav eit slikt resultat. Det er 
interessant at vi alt i Frostatingslovi finn 
lovreglar for stoffhushald. Det var ikkje lov
leg å ha meir enn fire mål åker pr. ku av 
omsyn til gjødseltrongen. Men om vi seier at 
norske vassdrag og fjordar i dag har tre 
jamnstore hovudureingjerarar, industri, hus
haldningskloakk og jordbruk, ja så er vi vel 
i nærleiken av dei rette storleiksordenar. Og
så når det gjeld stoffkrinslaupet har landbru
ket no gått inn i industrisamfunnets giganti
ske transport av stoff frå konsentrerte kjel
der til ei ukonsentret fordeling i vatn og 
botslam, av og til så konsentrert at dei ok
sygenbaserte livsprosessane stoppar opp. 
Den landbruksbaserte foredlingsindustrien 
tek også del. 

Det tridje sløseriet går på genene (arve
stoffet). Vi har sikkert mange av dei. Rikeleg 
å blea i. Men kan vi lage ein einaste ny? Bør 
vi ikkje halde oppe eit så breidt spekter av 
variantar innen kulturplantene og husdyra 
våre som berre mogeleg? 

No har vel praksisen vori noko ulik innan 
dei ulike jordbruksgreinene. Og trongen til ei 
aktiv vidareføring av variasjonsbreidda kan 
variere ettersom her finst nerståande ville 
former eller ikkje. 

Vi må halda oppe eil breidt spekter av hus
dyrraser - ingen kan i dag seia at dei ikkje 
har eigenskapar som vi ein gong sterkt vil 
sakna. Foto: P. A. Røstad. 

Men kven kan seia at dei meir lettføtte 
landrasane av gris, ku, sau og hest ikkje 
hadde eigenskapar som menneskjet ein gong 
sterkt vil sakna. Tenk berre på utegangar
sauen vår. Bortimot utrydda. No likevel i 
ekspansjon på grunn av entusiastiske roman
tikarar. Kvifor skulle vi forkaste den evna 
som denne sauen har til å fara fint med fOret, 
til å beite i vanskeleg lende, til å klare seg 
utan menneskjeleg pass, til å lage ull av dei 
mest forskjellige slags fargar og kvalitetar. 
Eg trur ikkje det er rett å freiste å produsere 
påstandar om kor verdifullt alt dette er. Men 
det er reit å be om prov på at desse eigenska
pane aldri kan verta verdfulle på nytt, slik 
dei ein gong har vori det. Det er også rett å 
be om sikre prov på at vi kan finne att desse 
eigenskapane i dei som tilfeldigvis er økono
misk interesserte i vår generasjon - før vi 
kappar hovudet av de siste restane av land
rasane våre. 

Nye rasar - det motsette 
av gensløseri 

Det motsette av gensløseriet er utvikling 
av nye rasar. Ei bestemt type av slike får vi 
som resultat av biocidene. Dei hurtigøkslan
de insekt kan på kort tid gjeva tilsvar i fonn 
av immunitet mot giftene våre. Rotter og 
mus er heller ikkje av vegen i så måte. Her 
avlar vi problem som borna våre får å stri 
med. Dette er sjølsagt berre ei side av biocid
saka. Opphopinga av ikkje nedbrytbare stoff 
i næringskjedene er ei anna. Ho er vel så 
mykje omtale at det er liten grun grunn til å 
gjeva anna enn stikkordet. Vi skal på ingen 
måte gløyma nytta. Det vesentlege innafor 
problemstillinga no er at vi i stellet av kul
turvokstrane nyttar metodar som a v I ar 
p ro ble m. Dei er i sin natur ikkje innstilt 
på langsiktighet og balanse. Vi kan ha det 
moro lenge med å drøfte kvantitative sider 
av denne saka. Å føre argument i marka som 
viser at ikkje plantevernet vårt tildels arbei
der med metodar som i hovudsak gjev ei 
kortsiktig glede kan vera verre. Her som i dei 

to førre hovudkonfliktene mellom landbruk 
og naturvern eller livsrøkt er det u t v i k
lingsretninga og tidsperspektivet 
som er avgjerande for at vi talar om motset
nad. 

Det vil vel von leg vera god livsrøkt å syte 
for at her finst nordmenn også i år 3000, 
år 4000 og år 5000. Dimed kjem vi inn på det 
siste hovudargumentet mot landbruket si 
produksjonsfonn i syttiåra. Ho er heilt av
hengig av eit omfattande industrisamfunn 
rundt seg. Dersom, som så mange trur, 
OECD-landa sin produksjonsstruktur og 
produksjonsplinsipp i laupet av dei næraste 
100 åra bryt saman, så vil vi svelte i hel. 
Ikkje fyrst og fremst av mangel på matpro
duksjonsgrunnlag, men av mangel på dei 
produksjonsmidlane som trengst i jordbru
ket når industrisamfunnet bryt saman. Det 
er god livsrøkt å syte for ein landbrukstek
nologi som gjer landet sjølberga. 

Å vera sjølberga tyder noko meir enn å 
vera sjølforsynt. Sjølforsynte er vi når pro
duksjonen dekkjer konsumet. Sjøl berga er vi 
når vi kan lage nok til å stette behovet og når 
produksjonssystemet og produksjonsteknik
ken samstundes ikkje treng tilførslar utanfrå 
for å kunne virke. Tru om ikkje knottgene
ratorar og eit vedalager til traktorane og 
haustemaskinene i landbruket er vel så vik
tug del av beredskapen som bomberom. El
ler er det hesten vi bør satse på? 

Eit angrep på 
ein livsform 

Her er det no hevda at det fins mange og 
alvorlege konfliktspirer mellom naturvernet 
og den re t n ing a som utviklinga i landbru
ket har teki. Eg vonar ikkje at nokon oppfat
tar dette som eit angrep på landbruket. Det 
er meint som eit angrep på heile vår livsform 
som landbruket diverre og ikkje utan flik
sjon og motstand har vorti ein litt for sam
virkande del av. 

Derimot vonar eg at flest mogeleg tek den 
skuldinga eg no kjem med sterkt inn over 
seg: 

Kvifor er vi alle så viljuge reidskapar for 
eit system som ikkje er som det burde vera? 
Kvifor stiller dei fleste forskarane seg i pa
nisk motangrepsposisjon når ein blåøygd 
ein, spør på det truskuldigaste kvifor dei 
ikkje også driv systematiske forsøk med uli
ke grunnprinsipp for utvikling av vår tekno
logi. Kva kan det koma av at den biodyna
miske og andre fonner for biologiske dyr
kingsformer vert bannlyste før dei har vorti 
etterprøvde med like store forsøksseriar som 
dei den no rådande byggjer på? 

Kvifor er det ikkje like interessant å forske 
seg fram til energi produktivitet som til kro
neproduktivitet? Kven av desse to er uttrykk 
for det mest reelle utby te? 

Folketeknologi og 
ekspertteknologi 

Kvifor er det ikkje like interessant å sjå på 
kva måte ein skal dyrke for at stoffkrinslau
pet skal verta mest mogeleg slutta, som å 
finne fram til ein enno større innsats av til
førte mineralemne? Kvifor er ikkje folketek
nologien like interessant som eksperttekno
logien ? Kven av dei kan best verta tilpassa 
eit sant demokrati og eit sjølbergande sam
funn? . 

Det er klart at den einskilde bonden Iyt 
rette seg etter dei vilkåra som næringslivet 
rundt han byd. Han har vel ikkje så mykje å 
velje mellom når det kjem til stykket. Kvifor 
har vi eit stort offentleg finansiert forsk
ningsapparat hvis det ikkje skal stille seg 
kritisk? 

For å slutte med byrjinga. Vi har vel stats
kyrkje for at prestane skal vera fritekne for 
popularitetsjakt. Vi har vel offentleg vitskap 
for at forskarane skal vera fritekne for berre 
å leite etter det på kort sikt gunstigaste be
driftsøkonomiske resultatet. 

Bør vi ikkje gå inn for ein ny dynamikk 
for utvikling. Lata det gå prestisje i å utvikle 
ein jordbruksteknologi som dei også i år 
5000 vil ha glede av. Slik vi har glede av at 
våre fedre for 5000 år sidan tok kua til tam
dyr og kornet til åkergrøde. ~ 
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Venlens befollming lår SIadig mindre mat. 

Tradisjonelt har Forbrukerrådet arbeidet 
med vareundersøkelser, forkjøpsvei

ledning, forbrukerbeskyttelse og klagebe
handling. Men i den senere tid har rådet 
markert seg med en ny forbrukerholdning 
som slår helt ut i og med AKSJON MOT 
SLØSING. Aksjonen retter seg mot sløsing 
med mat, klær, møbler, emballasje, papir og 
energi, og startskuddet gikk for alvor på et 
å pent møte i Oslo den 5. november. Gjen
nom denne aksjonen vil rådet bidra ti l å 
minske ressursforbruket og stimulere til en 
bedre utnytti ng av ressursene gjennom opp
lysning og andre virkemidler. Aksjonen skal 
bidra til å vekke større ansvarsfølelse for 
bruken av våre ressurser hos den enkelte, våre 
myndigheter og næringslivet. Jo, dette er en 
aksjon som må hilses med glede fra natur
vernhold. Naturvernforbundet har da også 
sluttet seg til aksjonen, sammen med en rekke 
andre organisasjoner. 

- Men , Birftit Laudal, aksjonsleder og 
ansatt ved forbrukerrådet, hva blir gjort? 

- Først og fremst har vi trykket opp 
en del informasjonsmateriell som sendes 
skoler, biblioteker, foreninger osv . Særlig 
omfattende er en plakatutstilling på 8 pla
kater som tar for seg all sløsing, fra mat til 

Aksjon mot 
sløsing 

Birgit Lat/dal, lederen jor Forbrukerrådets 
«Aksjon mol sløsing», med en av plakatene 
i aksjonens masseproduserte utstilling. 

energi. Til denne utstillingen hører et hefte. 
Denne bestilles direkte fra Forbrukerrådet 
her i Sandvika. Videre har vi produsert en 
lysbildeserie som tar for seg omsying av 
gamle, men gode klær, med tilhørende in
struksjonshefte. Dette materiell lånes ut gjen
nom våre fylkeskontorer. «Fornuftig bruk av 
møbler» er en annen lysbildeserie som kan 
leies gjennom Statens Filmsentral. Videre har 
vi utgitt et opplysningshefte som også kan 
brukes som bakgrunn for en studiesirkel, 
det er om sløsing med mat. Et annet hefte 
tar for seg de juridiske sidene ved salg/om
setning av varer i forbindelse med loppe
markeder, skraphandler og «gammel-nytt»
butikker. Disse heftene kan bestilles gjen
nom våre fylkeskontorer og vårt sekretariat. 
Det er også verd å nevne at «Forbruker
rapporten» har hatt mange artikler om for
skjellige former for sløsing. 

- Hva har rådet gjort konkret overfor de 
målgrupper aksjonen er rettet mot, vi tenker 
da på myndigheter og næringslivet? 

- Gjennom «Forbrukerrapporten» er 
Rådets prinsipielle syn på sløsing gjort kjent. 
Som eksempel på direkte kontakt med 
næringslivet kan nevnes et møte vi hadde 
med Emballasjeforeningen. Unødig bruk av 

emballasje er en form for sløsing med 
ressursene. Det synes viktigere at en vare 
skal ta seg godt ut i hyll a enn at den skal 
fylle en bestemt funksjon. Forbrukerrådets 
folk hevdet overfor representanter for embal
lasjeindustrien sine synspunkter og sentrale 
spørsmål som ble belyst her var om embal
lasjeforbruket fordyrer varen, evt. villeder 
forbrukeren , forurenser miljøet og innebærer 
sløsing med råvarer. Rådets flertall har dess
uten gått inn for at «lov om produktkontroll» 
også bør omfatte muligheter for en vurde
ring aven vares energi- og ressursbruk i 
forhold til nytteverdien. 

- Nar det gjelder papir, fortsetter Lauvdal , 
har Miljøverndepartementet som kjent sendt 
ut et rundskriv til alle kommunene om å ta 
initiativ til innsamling av papir for gjen
vinning. Flere kommuner har nå tatt initia
tiv her, men støter ofte på vanskeligheter 
ved levering til papirfabrikantene. Dette 
kommer først og fremst av at fabrikken ikke 
har det nødvendige resykleringsutstyr eller 
også fordi lagringsplassen er for liten. 

- For å kunne nytte retUl'papir kunne det 
være aktuelt å gi papirfabrikantene anled
ning til å ta opp statsgaranterte lån for in
vestering i de nødvendige ma.sk iner. Dette 

Hva er Forbrukerrådet? 

Forbrukerrådet er tilknyttet Forbruker
og administrasjonsdepartementet. Det er 
o rganisert med et sekretariat, fylkes- og 
kommunekontorer med tilsammen 148 
ansatte, samt et Landsmøte. Landsmøtet 
som består av representanter fra en rekke 
organisasjoner (bl.a . NNV), fylkene, For
bruker departementet og sekretariatet 
velger hvert år et Råd på 8 medlemmer 
som er Forbrukerrådets styre. Forbruker
rådet utgir tidsskriftet Forbrukerrap
porten. 

vil på lengere sikt bli lønnsomt ikke bare 
for den enkelte bedrift , men også for sam
funnet som helhet , sier Laudal. 

- Hensikten med gjenvinning av papir og 
annet avfall er klar, man sparer ressurser og 
man minsker forsøplingen av naturen . Dette 
er et spørsmål som kan løses gjennom et 
godt organisasjonsapparat og bedret tekno
logi /maskineri - dersom man vil. Verre er 
det med verdens matvaresituasjon. Flertallet 
av verdens befolkning føler matvarekrisen 
i dag. Verdens rike derimot, fråtser i mat 
både ved direkte sløsing i hjemmene og ved 
feilakti g bruk av matressurs1!ne (fisk, korn 
osv . til dyrefor). Samtidig bygger vi freidig 
ned dyrket og dyrkbar mark. Dette er selv
følgelig uholdbart. I Forbrukerrådets hefte 
om sløsing med mat slås det fast at det 
produseres nok mat i verden i dag, men 
maten er skjevt fordelt foruten at uhyggelig 
mye mat som kunne vært inntatt av mennesket 
går direkte til dyrefor eller sløses bort på 
annen måte. Heftet går i stor ' grad ut på å 
vise hva den enkelte kan gjøre i husholdet 
for ikke å sløse og hvordan og hvorfor man 
må legge om kostholdet. Et hefte som etter 
vår mening burde vært delt ut til hver enkelt 
husstand her i landet. 

- Men Rådet løfter ikke fingeren bare over
for den enkelte. Også det offentlige har fått 
konkrete råd og henstillinger i denne saken. 
Som eksempel her nevnte Laudal Rådets 
behandling av makrell til konsum. Gjennom 
en reportasje i Dagbladet i sommer kom det 
fram at bare 10% av all oppfisket makrell i 
Norge går til konsum, resten til dyrefor. 
Rådet mente at dette var et godt eksempel 
på dårlig utnyttelse av ressursene og fallet 
vedtak om å sende en henstilling til regjerin
gen om dette. Henstillingen peker bl.a. på 
Norges særlige ansvar som fiskenasjon, et 
ansvar som medfører at man må påse at 
mest mulig av fiskefangsten brukes til men
neskemat. Det kommer videre fram aven 
artikkel i Arbeiderbladet (10/ IO) a t Ola nord
mann kaster ca. 270000 tonn mat i å ret dvs. 
en matmengde som kunne ha mettet 250000 
mennesker. Flere har derfor slått til lyd for 
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emballasje er en form for sløsing med 
ressursene. Det synes viktigere at en vare 
skal ta seg godt ut i hylla enn at den skal 
fy lle en bestemt funksjon. Forbrukerrådets 
folk hevdet overfor representanter for embal
lasjeindustrien sine synspunkter og sentrale 
spørsmål som ble belyst her var om em bal
lasjeforbruket fordyrer varen, evt. villeder 
forbrukeren , forurenser miljøet og innebærer 
sløsing med råvarer. Rådets flertall har dess
uten gått inn for at «lov om produktkontroll» 
også bør omfatte muligheter for en vurde
ring aven vares energi- og ressursbruk i 
forhold til nytteverdien . 

- Når det gjelder papir, fortsetter Lauvdal, 
har Miljøverndepartementet som kjent sendt 
ut et rundskriv til alle kommunene om å ta 
initiativ til innsamling av papir for gjen
vinning. Flere kommuner har nå tatt initia
tiv her, men støter ofte på vanskeligheter 
ved levering til papirfabrikantene. Dette 
kommer først og fremst av at fabrikken ikke 
har det nødvendige resykleringsutstyr eller 
også fordi lagringsplassen er for liten. 

- For å kunne nytte returpapir kunne det 
være aktuelt å gi papirfabrikantene anled
ning til å ta opp statsgaranterte lån for in
vestering i de nødvendige ma,skiner. Dette 

Hva er Forbrukerrådet? 

Forbrukerrådet er tilknyttet Forbruker
og administrasjonsdepa rtementet. Det er 
orga nisert med et sekreta riat, fylkes- og 
kommunekontorer med tilsammen 148 
ansatte, samt et Landsmøte. Landsmøtet 
som består av representanter fra en rekke 
organisasjoner (bl.a. NNV), fylkene, For
bruker departementet og sek retariatet 
velger hvert år et Råd på 8 medlemmer 
som er Forbrukerråde ts styre. Forbruker
rådet utgir tidsskriftet Forbrukerrap
porten . 

vil på lengere sikt bli lønnsomt ikke bare 
fo r den enkelte bedrift, men også for sam
funnet som helhet, sier Laudal. 

- Hensikten med gjenvinning av papir og 
annet avfall er klar, man sparer ressurser og 
man minsker forsøplingen av naturen. Dette 
er et spørsmål som kan løses gjennom et 
godt organisasjonsapparat og bedret tekno
logi /maskineri - dersom man vil. Verre er 
det med verdens matvaresituasjon. Flertallet 
av verdens befolkning føler matvarekrisen 
i dag. Verdens rike derimot, fråtser i mat 
både ved direkte sløsing i hjemmene og ved 
feil aktig bruk av matressurs~ne (fisk , korn 
osv. til dyrefor) . Samtidig bygger vi freidig 
ned dyrket og dyrkbar mark. Dette er selv
følgelig uholdbart. I Forbrukerrådets hefte 
om sløsing med mat slås det fast at det 
produseres nok mat i verden i dag, men 
maten er skjevt fordelt foruten at uhyggelig 
mye mat som kunnevært inntatt av mennesket 
går direkte til dyrefor eller sløses bort på 
annen måte. Heftet går i stor ' grad ut på å 
vise hva den enkelte kan gjøre i husholdet 
for ikke å sløse og hvordan og hvorfor man 
må legge om kostholdet. Et hefte som etter 
vår mening burde vært delt ut til hver enkelt 
husstand her i landet. 

- Men Rådet løfter ikke fingeren bare over
for den enkelte. Også det offentlige har fått 
konkrete råd og henstillinger i denne saken. 
Som eksempel her nevnte Laudal Rådets 
behandling av makrell til konsum. Gjennom 
en reportasje i Dagbladet i sommer kom det 
fram at bare 10% av all oppfisket makrell i 
Norge går til konsum, resten til dyrefor. 
Rådet mente at dette var et godt eksempel 
på dårlig utnyttelse av ressursene og fatlet 
vedtak om å sende en henstilling til regjerin
gen om dette. Henstillingen peker bl.a . på 
Norges særlige ansvar som fi skenasjon, et 
ansvar som medfører at ma n må påse at 
mest mulig av fiskefangsten brukes til men
neskemat. Det kommer videre fram aven 
artikkel i Arbeiderbladet (10/ I O) a t Ola nord
ma nn kaster ca. 270000 tonn mat i året dvs. 
en matmengde som kunne ha mettet 250000 
mennesker. Flere har derfor slå tt til lyd for 

en bedret utnytte lse i lV disse ressursene. Den 
beste måten er selvsagt at de enkelte hus
holdninger reduserer sitt matavfa ll drastisk 
- noe Aksjon mot sløsing går sterkt inn for. 
Men noe matavfa ll vil det alltid ~Ii tilbake. 
I gamle dager brukte man å fore dyra med 
dette avfallet, særlig grisen. Men i dagens 
samfunn med strenge helseforskrifter går 

ikke dette uten at avfa llet først gjennomgå r 
en steriliseringsprosess . Slike steriliseringsan
legg er meget kostba re og vi har bare ra slike 
anlegg. Forbrukerrådet vil derfor oppfordre 

til etablering av langt flere steriliseringsan
legg. Dermed kan . matavfallet nyttiggjøres 
til beste for oss selv og vårt naturmiljø . 

Og til slutt - selve nøkkelen til vårt over
forbruk og vår ressurssløsing - energien. Her 
har Forbrukerrådet gjennom sin plakatut
stilling og tilhørende hefte pekt på områder 
der vi kan spare energi. Dette er tvingende 
nødvendig både fordi det kommer andre etter 
oss, som også vil trenge energi, og fordi en 
sterk vekst i vårt energiforbruk vil true den 
økologiske balansen, lokalt og globalt. ~ 

Våtmarksåret 1976 

I november åpnet Europarådet offi
sielt den europeiske infonnasjons
kampanje om våtmarker. Kampanjen 
tar sikte på bred infonnasjonsvirk
somhet omkring våtmarkenes betyd
ning og behovet for å verne disse rike 
na turområdene i Europa. 

I de fleste vesteuropeiske land er nå 
forberedelsene igang på dette felt. For 
Norge er vå tmarkskampanjen aktuell 
av flere grunner. Dels inntar vårt land 
en !leit sentra l stilling som produk
sjonsområde for en lang rekke vann
fugler, dels utgjør vår kystlinje en 
uhyre viktig trekkrute for store vann
fuglbestander fra øst og nord . Norske 
myrer rommer dessuten viktige bota

.... 

niske og landskapsmessige verdier. 
tillegg har Norge vært tidlig ute med 
å undertegne den internasjonale våt
markskonvensjonen (Ramsar-kon
vensjonen) og således markert den be
tydning vi mener arbeidet med våt
marksvern har både nasjonalt og in
ternasjo nal t. 

Miljøverndepartementet arbeider 
for tiden med spørsmålet om hvilke 
initiativ en bør ta i Norge på dette felt 
i «Våtmarksåret 1976» . Av konkrete 
tiltak kan bl.a. nevnes en egen film 
om våtmarkene som ventes ferdig i 
1976. Norsk Natur vil senere konune 
tilbake til dette temaet med mere våt
marksstoff i 1976. 

M.N. 

'~11 

....." ~ -
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ATOMER 

er ikke for fred 

AV 
HANNES ALFVEN 

F ra et globalt synspunkt og sett på lang sikt, er atomkraften unødvendig ... den er meget 
farlig for menneskeheten, hevdet Nobellprisvinncren i fysikk, Hannes AI/ven i en artikkel 

i FN-tidsskriftet Development Forum. Vi gjengir artikkelen i noe forkortet form. 

Er atomkraften den eneste energikilde som 
kan redde oss, slik som så mange tilhengere 
av atomkraft vil ha oss til å tro? 

Det er fire spørsmål som bør stilles i for
bindelse med enhver energiform: 
- Fra et fysisk synspunkt - er denne energi

kilde i stand til å levere nok energi til at 
det kan få betydning i global målestokk? 

- Tillater vår nåværende teknologi oss å ut
nytte energien uten alt for mange negative 
bivirkninger? 

- Hvordan ligger kostnadene for denne en
ergikilden sammenliknet med andre kil
der? 

- Fungerer verdens politiske og økonomi
ske system slik at energien virkelig blir 
tilgjengelig for dem som trenger det mest? 

Kan det være tilstrekkelig? 

Vi mottar nok energi fra solen til å dekke alle 

rimelige energibehov for mange milliarder år 

fremover. 


I jordens vwme indre er det nok energi på 
lager, i en dybde av fem til ti kilometer, til at 

det rekker i millioner av år - selv med en 
sterk økning i forbruket av energi. 

Det er nok kull for hundreder eller tusener 
av år. 

Det er nok olje og gass til at det rekker i 
det minste noen ti-år. 

Det er altså - fra en fysisk synsvinkel 
ingen energikrise i dag. Og hvis vi går over 
fra olje til andre energikilder, vil det ikke bli 
noen krise i overskuelig fremtid. Vannkraft, 
vind og tidevann er viktig lokalt sett, men 
ikke globalt. 

Kan vi bruke energi uten negative bivirknin

ger? 

Forbrenning av kull og olje forårsaker ofte 

alvorlig forurensning. Det trengs mye forsk

ning på dette området. 


Solenergien er den reneste av alle energi
kilder, men den er tilgjengelig bare når solen 
skinner. Det har vært meget liten forskning 
på dette området. I strøk der det er mye sol 
er energien allerede tilgjengelig til konkur
ransedyktige priser til husoppvarming etc. 

Det er også teknisk mulig å frembringe elek
trisitet av solenergi, men prisen er fortsatt 
høy sammenliknet med andre energikilder. 

Men det later til at kostnadene kan redu
seres betydelig. Dette er særlig viktig for 
fattige land som har mye sol. 

Det er to typer geotermisk energi. Den ene 
er vulkansk energi fra kilder som ligger mel
lom en og to kilometer nede. Denne energien 
er tilgjengelig bare få steder. Den andre er 
tørr varmfjell-energi - varme fra jordens ind
re som er tilgjengelig over hele kloden, men 
i dybder av fem til ti kilometer. Dette er en 
nesten ubegrenset energikilde, men dessverre 
er det gjort meget lite forskning på området. 
Selv om det ikke byr på store problemer å 
bore hull ned til kildene, er det mange andre 
problemer som må løses. Det later til at vi 
må utvikle en unde/jordisk dyktighet akkurat 
som vi har utviklet en rommes dyktighet. 

Dette krever sterk forskningsinnsats. Når vi 
har klart dette, vil vi ha adgang til en ideell 
energikilde - tilgjengelig i alle land døgnet 
rundt. Løsningen på energiproblemet ligger 
kanskje fem til ti kilometer fra stedet der 
energien skal brukes . 

Kan de som trenger energi, få den? 
Som sagt er det fysisk sett ingen energikrise. 
I høy grad skyldes krisen en feilaktig forsk
ningspolitikk. Dessuten er det en krise i det 
økonomiske og politiske distribusjonssyste
met for energi. Mange fattige land har øken
de vansker med å få den energi som de så 
sårt trenger til sin utvikling. Mange av de 
rike landene er så bortskjemt med energi at 
de ser en fornuftig bruk, i pakt med energi
tilgangen i verden, som en krise. Løsningen 
på krisen kan bare finnes i en bedre interna
sjonal orden. 

Dessverre ser det ut til at de politiske 
ledere i verden ikke er i stand til å løse dette 
problemet. 

Atomkraften 

Fra en global synsvinkel og på lang sikt er 

atomkraft unødvendig. Dessuten er den me

get farlig for menneskeheten. 


Historisk sett representerer bruk av atom
kraft en komplisert utvikling som jeg ikke 
skal detaljbehandle her. Et viktig forhold er 
at atomkraften har sin opprinnelse som bi
produkt av atombomben. Videre var det en 
veldig satsing på vitenskapelig og teknolo
gisk atomreaktor-forskning. Det ble inves
tert enorme beløp, vitenskapelig og politisk 
prestisje. 

Forskningen hadde ikke som mål å til
fredsstille behovet for energi, men å finne en 
anvendelse for atom-teknologien, som op
prinnelig var blitt utviklet av andre grunner. 
Og nå er vi i den situasjon at atomfolket kan 
propagandere med at atomkraften er den 
eneste løsningen på energikrisen. I virkelig
heten er dette kortsynt, det kan bringe oss 
inn i et verre dilemma i fremtiden . 

I det lange løp trenger ikke menneskeheten 
atomkraften. Andre energikilder kan utvikles, 
trolig med bare en brøkdel av forskningsinn
sats i forhold til det som er satset på fisjons
energien. 

Dessuten er atomkraften farlig. Fisjon av 
uran gir i det vesentlige tre produkter: En
ergi, plutonium og en rekke andre radioak
tive elementer som vanligvis kalles «radioak
tivt avfall». De fysiske lovene gjør det umu
lig å fremstille atomenergi uten samtidig å 
produsere plutonium og radioaktivt avfall. 
Så lenge vi snakker om en enkel, liten reak
tor , er det ikke noe problem å få hånd om 
avfall og plutonium. Dette er årsaken til at 
forskere til å begynne med hilste atomkraf
ten som en ren og tiltalende energikilde. 

Men i dag, når vi står overfor den oppga
ven å forsyne store deler av verden med fi
sjonsenergi, innser vi at både det radioaktive 
avfall og plutonium innebærer en alvorlig 
trusel mot menneskeheten. Vi er i virkelig
heten i ferd med å starte produksjon av yt
terst giftige elementer, og ettersom pluto
nium er råstoff for atombomben, forenkler 
vi mulighetene for produksjon av dette mas
seødeleggelsesvåpnet. 

Det jeg har sagt om atomkraften, refererer 
seg primært til fisjonsenergien. Det er langt 
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Det er også teknisk mulig å frembringe elek Historisk sett representerer bruk av atom mindre innvendinger å komme med mot fu

trisitet av solenergi, men prisen er fortsatt kraft en komplisert utvikling som jeg ikke sjonsenergien, men denne mulighet ligger en
 Nytt OlD"høy sammenliknet med andre energikilder. skal detaljbehandle her. Et viktig forhold er nå langt inn i framtiden . Fusjonsenergi kan 


Men det later til at kostnadene kan redu at atomkraften har sin opprinnelse som bi utvikles slik at den blir økologisk aksepta

seres betydelig. Dette er særlig viktig for produkt av atombomben. Videre var det en bel. Men dette er for komplisert å ta opp her. 
 FREDNING 
fattige land som har mye sol. veldig satsing på vitenskapelig og teknolo


Det er to typer geo termisk energi. Den ene gisk atomreaktor-forskning. Det ble inves Teknologisk paradis eller virkelighet 

er vulkansk energi fra kilder som ligger mel tert enorme beløp, vitenskapelig og politisk Atomkraftfolket hevder at det er mulig å ta 
 Nordfugløy fredet 
lom en og to kilometer nede. Denne energien prestisje. hånd om radioaktivt avfall og plutonium Nordfugløy i Karlsøy kommune, Troms, ble 
er tilgjengelig bare få steder. Den andre er Forskningen hadde ikke som mål å til slik at det ikke kan misbrukes. Jeg er enig i ved kongelig resolusjon 19. september i år 
tørr varm fjell-energi - varme fra jordens ind fredsstille behovet for energi, men å finne en at dette på tegnebordet kan synes mulig  fredet som naturreservat. Fredningen gjelder 
re som er tilgjengelig OVer hele kloden, men anvendelse for atom-teknologien, som op men bare på den betingelse at vi lever i et hele øya, som dekker et areal på vel 23 kva
i dybder av fem til ti kilometer. Dette er en prinnelig var blitt utviklet av andre grunner. teknologisk paradis, en verden der alt virker dratkilometer. Hensikten med fredningen er 
nesten ubegrenset energikilde, men dessverre Og nå er vi i den situasjon at atomfolket kan etter planene. Del betyr at alle innretninger å bevare en interessant og rik flora og fauna, 
er det gjort meget lite forskning på området. propagandere med at atomkraften er den må fungere slik man har lagt opp til, at alle ikke minst knyttet til fuglefjell på øya. Fred
Selv om det ikke byr på store problemer å eneste løsningen på energikrisen. I virkelig medarbeidere gjør akkurat det de skal og er ning av fuglelivet gjelder forøvrig innenfor 
bore hull ned til kildene, er det mange andre heten er dette kortsynt, det kan bringe oss opplært til, at det ikke finnes kriminelle, ut en avstand av 2 kilometer fra Nordfugløy. 
problemer som må løses. Det later til at vi inn i et verre dilemma i fremtiden. pressere, terrorister, og ingen krig. Fredningsbestemmelsene omfatter også al
må utvikle en underjordisk dyktighet akkurat I det lange løp trenger ikke menneskeheten Dessverre lever vi ikke i dette teknologiske minnelig ferdselsforbud i tiden l . apri I til 31 . 
som vi har utviklet en rommes dyktighet. atomkraften. Andre energikilder kan utvikles, paradis. Den virkelige verden er alt for usik juli. 

r meget Dette krever sterk forskningsinnsats. Når vi trolig med bare en brøkdel av forskningsinn ker, altfor kaotisk, voldsom og opprørt. Det 
artikkel har klart dette, vil vi ha adgang til en ideell sats iforhold til det som er satset på jisjons er uansvarlig og farlig å sende ut i denne vår 

energikilde - tilgjengelig i alle land døgnet energien. verden enorme kvanta av radioaktiv gift og 
rundt. Løsningen på energiproblemet ligger enda flere muligheter til å lage massevåpen. 

med en kanskje fem til ti kilometer fra stedet der' Dessuten er atomkraften farlig. Fisjon av 
energien skal brukes. uran gir i det vesentlige tre produkter: En Europeerne må lære hvordan tilstandene 

tusener ergi, plutonium og en rekke andre radioak blir i Europa (og resten av verden) når de 
. Kan de som trenger energi, få den? tive elementer som vanligvis kalles «radioak planlagte reaktorene er bygd. De må innse at 

rekker i Som sagt er det fysisk sett ingen energikrise. tivt avfall». De fysiske lovene gjør det umu spredning av atomkraft vil bety spredning av 
I høy grad skyldes krisen en feilaktig forsk lig å fremstille atomenergi uten samtidig å atombomben. Og den vil - i en krisesitua NATUR

vinkel - ningspolitikk. Dessuten er det en krise i det produsere plutonium og radioaktivt avfall. sjon - bli brukt til det opprinnelige fOImål 
går over økonomiske og politiske distribusjonssyste Så lenge vi snakker om en enkel, liten reak å drepe og skade milliarder av mennesker. RESERVAT 

Område fredet i medholdikke bli met for energi. Mange fattige land har øken tor, er det ikke noe problem å få hånd om De må venne seg til at det allerede nå er over 
av lov om naturvernnnkraft, de vansker med å få den energi som de så avfall og plutonium. Dette er årsaken til at ti tusen atombomber i Europa. Dette betyr 

tt, men sårt trenger til sin utvikling. Mange av de forskere til å begynne med hilste atomkraf at atomfolket i 0st- og Vest-Europa har for MILJØVERNDEPARTEMENTET 

rike landene er så bortskjemt med energi at ten som en ren og tiltalende energikilde. beredt ti tusen katastrofer av Hiroshima
de ser en fornuftig bruk, i pakt med energi Men i dag, når vi står overfor den oppga format. 

ivirknin- tilgangen i verden, som en krise. Løsningen ven å forsyne store deler av verden med fi Dette er noen grunnleggende fakta som 
på krisen kan bare finnes i en bedre interna sjonsenergi, innser vi at både det radioaktive atomfolket sjelden nevner. Å drøfte energi Nye fredningsskilt 

ker ofte sjonal orden. avfall og plutonium innebærer en alvorlig krisen uten å ta disse fakta i betraktning, er 
e forsk- Dessverre ser det ut til at de politiske trusel mot menneskeheten. Vi er i virkelig naivt og uansvarlig. Miljøverndepartementet har nå innført et 

ledere i verden ikke er i stand til å løse dette heten i ferd med å starte produksjon av yt * nytt skilt- og merkesystem for naturvernom
energi problemet. terst giftige elementer, og ettersom pluto (Dr. Hannes Alfven fikk Nobelprisen i fy råder m.v. Eksemplet ovenfor viser det nye 

år solen nium er råstoff for atombomben, forenkler sikk i 1970, FrankIin gullmedalje året etter. skiltet for naturreservat. Tilsvarende skilt 
rskning Atomkraften vi mulighetene for produksjon av dette mas Han har også Lomonosov gullmedalje. Si fins også for nasjonalpark, landskapsvern
mye sol Fra en global synsvinkel og på lang sikt er seødeleggelsesvåpnet. den 1967 har han arbeidet ved Department område, naturminne, plantelivsfredning og 
konkur atomkraft unødvendig. Dessuten er den me Det jeg har sagt om atomkraften, refererer of Applied Physics and Information Science dyrelivsfredning. De nye skiltene er innbakt 
ling etc. get farlig for menneskeheten. seg primært til fisjonsenergien. Det er langt ved California universitetet.) i plast. 
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lVANHET 

VANNINORGE 
er glitrende elver og stryk, lysende fosses I 
landskapet det er opplevelse. 
Men vann er også noe mer  forekomsten 
vekster og dyreliv, for alt som gror - og 
jordbruk, husdyrbru k, skog bruk, f iske og fa 

MANGE FARER TRUER VANNET 
i dag. Forsu ring og fo rurensning øker nest 
sikt. Og alle tekniske inngrep i naturen, fø 
å snu opp ned på naturens egen van nhus 
ning siden istiden her i landet. Sporene 
og tørrlagte elver. Det er naturens eget liv 
se i første omgang. 

VI MA DEMME OPPNorges Naturvernforbund har satt i gang en landsomfattende krone- rulling for å skaffe økonomisk grunnlag 
for den faren som truer vann 'og vassdrag, for intensivering av arbeidet med vern om vann og vannressurser. Oppfordring om å delta er i første omgang 
bund nå i gang en krone-rulling. Siktemåle sendt direkte til omkring 15.000 personer. Vi har med overlegg latt medlemskartoteket være i fred, i det vi 
biologiske produksjonsevne og de tradisj 

ikke har ønsket å øve noe press på alle dem som allerede støtter vårt arbeid gjennom den årlige medlems
redde de siste store, ennå noenlunde urø 

kontingenten. På den ann'en side er det klart at alle som vil delta er velkomne! Derfor  alle som vil være med 
krone-rullingen, men som ikke har mottatt direkte oppfordring - skriv, ring eller kom innom og få inn
betalingskort. 
Hva vi vil, og hva du i tilfe lle er m'ed på å støtte, fremgår" av oppropet som er trykt på innbetalingskortet, 
og som gjengis her : 

Saltfjellet Jotunheimen og Hardangervidd 
Vern av vann og vannsystemer i Norge er 
er i dag. Innser du dette 7 Da står du på v 
få sjansen til å gjøre det samme. 



ne-rulling for å skaffe økonomisk grunnlag 

VANNINORGE 
er glitrende elver og stryk, lysende fosseslør og blanke sjøer, det er nøkken og fossekallen - vann er liv i 
landskapet, det er opplevelse. 
Men vann er også noe mer  fo rekomsten av vann er avgjørende for naturforholdene, fra fjære til fjell, for 
vekster og dyreliv, for alt som gror - og dermed fo r de grunnleggende næringene som vi alle lever av, 
jordbruk, husdyrbruk, skog bruk, fiske og fangst. 

MANGE FARER TRUER VANNET 
i dag. Forsuring og foru rensning øker nesten umerkelig fra dag til dag - med skremmende omfang på lang 
sikt. Og alle tekniske inngrep i naturen, først og fremst i forbindelse med utbygging av vannkraft, bidrar til 
å snu opp ned på naturens egen van nhusholdning. I vi rke ligheten er vi inne i den største naturomvelt
ning siden istiden her i landet. Sporene etter disse inngrepene er ikke bare nakne strender, neddemt jord 
og tørrlagte elver. Det er naturens eget liv og rytme som rammes - med virkninger langt ut over det vi kan 
se i første omgang. 

VI MÅ DEMME OPP 
. Oppfordring om å delta er i første omgang 
latt medlemskartoteket være i fred, i det vi 
r vårt arbeid gjennom den årlige medlems
r velkomne! Derfor - alle som vil være med 
- skriv, ring eller kom innom og få inn

propet som er trykt på innbetalingskortet, 

for den faren som truer vann ·og vassdrag, og for å skaffe midler til økt innsats setter Norges Naturvernfor
bund nå i gang en krone-rulling. Siktemålet er først og fremst å vekke vilje i befolkningen t il å verne natu rens 
biologiske produksjonsevne og de trad isjonelle bygdenæringene. Samtidig vi l vi intensivere arbeidet for å 
redde de siste store, ennå noenlunde urørte natu rom rådene som i dag er truet, som f . eks. Finnmarksvidda, 
Saltfjellet, Jotunheimen og Hardangervidda. 
Vern av vann og vannsystemer i Norge er ikke en sak som kan vente til i morgen. De ytterste øyeblikk 
er i dag. Innser du dette? Da står du på vår side! Da vil du støtte vår kroner-rulling, og la venner og kjente 
få sjansen til å gjøre det samme. 
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rolle i beslutningsprosessen og Forsøker å viljestyrke har klart å livberge seg og sine - i at ønsket om å opprettholde gode levekår for faret. K, 
stake opp et alternativ til dagens samfunn. nappetak med en oftest karrig og barsk natur. bjørnen er et vikarierende motiv fra forfat prisene.LITTERATUR 
Bokas svakhet er vel at den beskjeftiger seg Han forteller også om hvordan mennes terens side. For den naturlige balansen i skog Elsrud 
litt for lite med alternative energiformer. kene har bøyd seg - i ydmykhet - for den samfunnet, som bjørnen er en del av, må proporsj• om NATUR Styrken ligger i en rekke eksempler og fak mektige naturen og kreftene i den, og om 	 flatehogsten ha negative virkninger, ikke forskere 

Energi - herre 
eller tjener? 

Gunnar Bøe, Rolf Dahl, Jan Eilif 

Guettler, Karl GeO/x Høyer, Dag 

Poleszynski (red.) : 

«Energi - tjener eller herre?» 

Cappelens forlag 1975 

140 s. 


Etter at NNV lanserte sin «Energi, Miljø, 
Samfunn» har energi debatten blomstret opp 
her hjemme. Og godt er det. Stortingets be
handling av Energimeldingen ga ikke nettopp 
oppløftende fremtidsutsikter for dem som 
går inn for en avflating av veksten i energi
forbruket, utvidet vassdragsvern og nei til 
atomkraft. 

I den lange rekken av bøker som nå er 
kommet om detteemnet, har Dag Poleszynski 
(red.) kommet med sitt bidrag: «Energi 
tjener eller herre?» Boka er ment å være en 
mer lettfattelig fremstilling av emnet enn den 
«Energi , Miljø, Samfunn» gir, uten at dette 
har lykkes helt ut. Boka bærer et sterkt preg 
av at den er skrevet av økonomer, fagspråket 
blomstrer, men den er likevel lettlest, og det 
er en vesentlig fordel. 

Poleszynski tar utgangspunkt i dagens 
energiforbruk i Norge, regjeringens energi
politikk og energibrukens samfunnsmessige 
aspekter. Det blir her tatt livet av myten om 
energivekst som grunnlag for trygge arbeids
plasser og at «hensynet til U-land» krever et 
høyere energiforbruk. Senere tar man for seg 
vannkraft, atomkraft og oljekraft, og vur
derer dem mot hverandre og i forhold til den 
vekstpolitikk som det legges opp til i Norge. 
Som avslutning vurderer boka ekspertenes 

tiske opplysninger som er verdifulle argu 
menter i den pågående debatt. Enhver som 
skal diskutere energipolitikk, bør få med seg 
denne boka. Et eksempel på dette er et eget 
avsnitt der man tar for seg boka «Kjernekraft 
og annen energi» en ren PR-bok for atom
kraft, skrevet av J. Døderlein og Roar Rose 
(forskningssjefer på IFA - Jnstituttjor Atom
energi). Punkt for punkt blir påstandene i 
denne boka tilbakevist og manipulering med 
tall, usaklighet, motiver osv. blir avslørt. Det 
skal bli spennende å se hva atomkrafttil
hengerne i IFA og andre steder har å si til sitt 
fu~~. 	 ~. 

Til Åbjøras kilder 
Arvid Sveli: «Til Åbjøras kilder» 

Gyldendal Norsk Forlag 

Pris k.r. 51,-, innb. kr. 65,-. 


Som herredskogmester i Sør-Helgeland i 20 
år har Sveli inngående kjennskap til natur
forholdene i disse strøk av Norge. Han føler 
seg sterkt rotbundet til disse traktene, og 
som han sier: «Det viser seg at det er godt 
for mennesket å ha et lite feste, selv om det 
er i mager grunn. Og vi er visst skapt slik al 
vi aldri helt kan feste rot mer enn en gang i 
livet.» 

Ved å oppsøke gamle mennesker, for inter
ressert å lytte og lære, ved å oppsøke nedlagte 
boplasser og få rede på hvordan hverdagen 
artet seg for de mennesker som holdt til her, 
har Sveli også fått el godt innblikk i disse 
områders kulturhistorie. 

Mange avsidesliggende, ensomme garder 
er fremdeles bebodd. Med dyp respekt for 
teller Sveli om møter med folk som bodde 
der. Han forteller om turer i vil lmark og gir 
eksempler på hvordan et seigt folkeferd , både 
samer og fastboende, ved utrolig livsmot og 

hvordan denne respektfylte holdning har 
styrket menneskene og skjerpet deres sans for 
de virkelige verdier i livet. En klok og lærerik 
bok med verdifull appell til oss alle. r. M. 

Vassfarbjørnen 
Edvard Elsrud: Vassfarbjørnen . 
Grøndahl 1975. 

Edvard Elsrud har en klar hensikt med sin 
bok om Vassfarbjørnen. Han vi l påvise at 
bjørnestammen i Vassfaret på det nærmeste 
er avhengig av at det drives kontinuerlig 
skogdrift etter moderne prinsipper, det vil 
bl.a. si med flatehogster. Hvis denne skog
dalen ikke «k ulti veres» på denne måten, vi l 
det bli «lite mat for bjørnen». Dessuten vil 
det, etter forfatterens oppfatning, ha positiv 
virkning på bjørnestammen om forskere hol
der seg unna. 

Forfatterens hovedpoeng er at det har vært 
drevet intens skogsdrift, med flatehogster, i 
Vassfaret de siste 300 år, og at denne men
neskelige aktiviteten har skapt livsgrunnlag 
og beiter for bjørnen. Skal man ta Elsrud på 
ordet ryddet øksa vei for bjørnen, som så å 
si ble til ved en slags mystisk metamorfose 
da skogsarbeiderne for alvor rykket inn i 
Vassfaret i 1600-årene. 

Nå omtaler forfatteren også, helt riktig, at 
skogbranner og stormfellinger til alle tider 
har skapt naturlige foryngelsesflater. Denne 
natUimetoden må etter all alminnelig oppfat
ning ha vist seg forholdsvis brukbar, etter 
som den har holdt liv i den østnorske bar
skogen, og dermed også i bjørnen, gjennom 
noen tusen år. At menneskenes etterligning 
av naturens egen foryngelsesmetode i skogen 
skulle være å foretrekke fra bjørnens syns
punkt er så urimelig at man fristes til å tro 

minst fordi stoffer fjernes fra næringskrets
løpet. 

For bortimot 40 år siden skrev 21 av 
Elsruds sambygdinger et brev til Turistfor
eningen, der de ba om at planene om en 
turistkoie i Vassfaret måtte skrinlegges. 
brevet heter det bl.a. at «alle eiendomsbe
siddere her vil gjøre sit til at den (Vassfar
dalen) får beholde sit urgamle preg». Grunn
eierne erklærte videre at «Vi vil gjøre vort til 
at denne uberørte natur far være mest mulig 
i fred for menneskers inngrep». Til slutt i 
brevet anmodes Turistforeningen om å avstå 
fra å bygge koia, og isteden hjelpe til i arbei
det «for å bevare denne lille avgrensede dal i 
naturtilstand fremover i tiden». 

Dette viser at oppfatningene skifter når det 
gjelder graden av naturtilstand og menneske
påvirkning, og ikke minst.. når det gjelder 
hvordan man skal gå fram for å verne Vass-
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viljestyrke har klart å livberge seg og sine - i 
nappetak med en oftest karrig og barsk natur. 

Han forteller også om hvordan mennes
kene har bøyd seg - i ydmykhet - for den 
mektige naturen og kreftene i den, og om 
hvordan denne respektfylte holdning har 
styrket menneskene og skjerpet deres sans for 
de virkelige verdier i livet. En klok og lærerik 
bok med verdifull appell til oss alle. 

T.M. 

Vassfarbjørnen 
Edvard Elsrud: Vassfarbjørnen. 
Grøndahl 1975. 

Edvard Elsrud har en klar hensikt med sin 
bok om Vassfarbjørnen. Han vil påvise at 
bjørnestammen i Vassfaret på det nærmeste 
er avhengig av at det drives kontinuerlig 
skogdrift etter moderne prinsipper, det vil 
bl.a. si med flatehogster. Hvis denne skog
dalen ikke «kultiveres» på denne måten , vil 
det bli «lite mat for bjørnen», Dessuten vil 
det, etter forfatterens oppfatning, ha posi tiv 
virkning på bjørnestammen om forskere hol
der seg unna, 

Forfatterens hovedpoenger at det har vært 
drevet intens skogsdrift, med flatehogster, i 
Vassfaret de siste 300 år, og at denne men
neskelige aktiviteten har skapt livsgrunnlag 
og beiter for bjørnen, Skal man ta Elsrud på 
ordet ryddet øksa vei for bjørnen, som så å 
si ble til ved en slags mystisk metamorfose 
da skogsarbeiderne for alvor rykket inn i 
Vassfaret i 1600-årene. 

Nå omtaler forfatteren også, helt riktig, at 
skogbranner og storm fellinger til alle tider 
har skapt naturlige foryngelsesflater. Denne 
naturmetoden må etter all alminnelig oppfat
ning ha vist seg forholdsvis brukbar, etter
som den har holdt liv i den østnorske bar
skogen, og dermed også i bjørnen, gjennom 
noen tusen år. At menneskenes etterligning 
av naturens egen foryngelsesmetode i skogen 
skulle være å foretrekke fra bjørnens syns
punkt er så urimelig at man fristes til å tro 

at ønsket om å opprettholde gode levekår for 
bjørnen er et vikarierende motiv fra forfat
terens side. For den naturlige balansen i skog
samfunnet, som bjørnen er en del av, må 
flatehogsten ha negative virkninger, ikke 
minst fordi stoffer fjernes fra næringskrets
løpet. 

For bortimot 40 år siden skrev 21 av 
Elsruds sambygdinger et brev til Turistfor
eningen , der de ba om at planene om en 
turistkoie i Vassfaret måtte skrinlegges, r 
brevet heter det bl ,a, at «alle eiendomsbe
siddere her vil gjøre sit til at den (Vassfar
dalen) får beholde sit urgamle preg». Grunn
eierne erklærte videre at «Vi vil gjøre vort til 
at denne uberørte natur får være mest mulig 
i fred for menneskers inngrep», Til slutt i 
brevet anmodes Turistforeningen om å avstå 
fra å bygge koia, og isteden hjelpe til i arbei
det «for å bevare denne lille avgrensede dal i 
naturtilstand fremover i tiden», 

Dette viser at oppfatni ngene skifter når det 
gjelder graden av naturtilstand og menneske
påvirkning, og ikke minst når det gjelder 
hvordan man skal gå fram for å verne Vass-
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faret. Kanskje svinger de i takt med tømmer
prisene. 

Elsruds respekt for forskere er omvendt 
proporsjonal med forskernes nivå, «Bjørne
forskere på det akademiske plan» har ingen 
høy stjerne, og i Elsruds hjembygd sørger 
man nå for a t pålitelige bjørneobservasjoner 
blir hemmeligholdt for denne kategorien av 
forskere. Dette er jo en grei og utvetydig 
holdning. Men igjen må man undre seg over 
motivet. Er dette den rette veien å gå om man 
har et oppriktig ønske om å fremskaffe 
størst mulig faktisk viten om bjørnen - til 
beste for bjørnestammen i Vassfaret på lang 
sikt? 

«Vassfarbjørnen» er en polemisk bok, 
Edvard Elsrud har et syn å forsvare - og 
det gjør han, unektelig' Han gjør det bra 
også - i den forstand at han har laget en 
interessant, underholdende og velskrevet 
bok, med mengder av historiske fakta om 
bjørn og bjørnejakter i Vassfaret. Den sma
ker faktisk ganske godt, bare man tilsetter 
tilstrekkelig mange klyper salt. 
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Østlandets perler - og kampen om dem! 
Naturvernets kamp på Østlandet gjennom seksti år er samlet i ØNVs nye 
hefte «Fra blomsterfredning til økopolitikk», Her kan du hente stoff til bruk 
- og ettertanke om Vassfaret, Oslomarka, øra-området og mye, mye mer. 

Heftet er redigert av Bredo Berntsen, er på 52 sider og koster kr. 15,-. 
BESTILL DEN IDAG GJENNOM 
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kalenderen 
1878 
- det nye årets månedskalender 
- utgitt av Norges Naturvernforbund. 

• 	 -13 gnistrende fargefotos fra norsk natu( 
• 	 Totalformat (med kalendarium) 30 x 40 cm, 

bildeformat 30 x 30 cm. 
• 	 Bildetekster på norsk og engelsk. 
• 	 Noen bedre julehilsen til venner i inn- og utland? Ett år 

i norsk natur for kr. 28,-, og samtidig støtter du natur
vernarbeidet. 

• 	 Leveres i solid kartong som sikrer at kalenderen kommer 
helskinnet fram - hvor som helst på kl,oden. 

• 	 Bruk gjerne bestillingskupongen på nest siste side. 


