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FOLKEKRAV OM 
VERN AV 
HARDANGERVIDDA! 
Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN) 
som består av representanter for Den Norske 
Turistforening, Norges Jeger- og Fisker
forbund og Norges Naturvernforbund, har 
fått stor oppslutning om sin uttalelse om 
vern av Hardangervidda og om videre vass
dragsutbygging i Norge. 26 organisasjoner 
støtter kravet om vern av Hardangervidda. 
Av disse har 18 gi tt hele uttalelsen sin ufor
beholdne støtte. De øvrige har reservert seg 
på mindre punkter eller valgt sin egen for
mulering. Samarbeidsrådet legger særlig vekt 
på at samtlige poli tiske ungdomsorgani
sasjoner (unntatt Kommunistisk Ungdom) 
har gitt sin fulle ti lslutning til hele felles
uttalelsen. Kommunistisk Ungdom har be
grenset sin tilslutning til hovedkonklusjo
nene om vern av Hardangervidda. 
Foruten de politiske ungdomsorganisasjoner 
har følgende organisasjoner sluttet seg til 
fellesuttalelsen : 

Organisasjoner som har gitt full tilslutning: 

Folkeaksjonen Fremtiden i våre hender. For

eningen til Norske Fortidsminnesmerkers be

varing. Høgfjellskolen Norsk Alpincenter. 

Noregs Mållag. Noregs Ungdomslag. Norsk 

Botanisk Forening. Norsk Ornitologisk For

ening. Norsk Speiderpikeforbund . Norsk 

Tindeklub. Norsk Zoologisk Forening. Til

litsmannsutvalget for frilufts- og naturvern

konsulentene . 


Organisasjoner som har gitt begrenset til

slutning: 

Norsk Målungdom. Samarbeidsgruppene 

for natur- og miljøvern (snm). 


Organisasjoner som har kommet med egen 

uttalelse: 

Natur og Ungdom. Norges Bygdeungdoms

lag. Norges Idrettsforbund. Norges KFUM

speidere. Norges Reindriftsamers Landsfor

ening. 


OSLOMARKA 

TILSKOGBRU 

M iljøverndepartementets forslag til «Lov o 
Oslomarka» har møtt sterk motstand og ha 
signal til full mobilisering blant dem som rep 
de tradisjonelle skogbruksintere~sene . 

Dette er ikke til å undre seg over. Det er k 
som, i egenskap av eiere eller fagfolk, har an 
at landets skoger gir et rimelig og nødvendig 
form av trevirke, har plikt til å reagere mot ti 
kan svekke næringen og sette skogproduksjon 
Og her er det ikke bare snakk om snevre 
interesser, å opprettholde virkesproduksjonen i , 
en grunnleggende samfunnssak. 

Men de menneskene som er knyttet til sk 
næringen har et ansvar som går langt videre e 
fordi skogen rommer andre verdier enn trefibe 
sjonen om vernelov for Oslomarka viser at svæ 
av skogbrukets folk ikke aksepterer dette ansvar 
er heller ikke til å undre seg over, ettersom 
duksjonen tradisjonelt har vært skogbrukernes 
skyggende oppgave. Dette har også vært alminOl 
kjent. Først i våre dager stilles det med full st 
og mer vidtrekkende krav til skogbruket. At d 
uten videre blir akseptert av alle skogbruket~ 
forståelig, ettersom det krever en ganske bety( 
skyvning i selve grunnsynet på de verdiene sk 
presenterer. Det er altså snakk om en orr 
prosess. Og den er aldri lett. 

Derfor har argumentasjonen mot særlov for O: 
til dels gått svært langt, ofte så langt at man s 
lovforslaget innebærer forbud mot hogst i Os 
med det resultat at skogen vil bli ufremkommel 
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FOLKEKRAV OM 
VERN AV 
HARDANGERVIDDA! 
Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN) 
som består av representanter for Den Norske 
Turistforening, Norges Jeger- og Fisker
forbund og Norges Naturvernforbund, har 
fått stor oppslutning om sin uttalelse om 
vern av Hardangervidda og om videre vass
dragsutbygging i Norge. 26 organisasjoner 
støtter kravet om vern av Hardangervidda . 
Av disse har 18 gitt hele uttalelsen sin ufor
beholdne støtte. De øvrige har reservert seg 
på mindre punkter eller valgt sin egen for
mulering. Samarbeidsrådet legger særlig vekt 
på at samtlige politiske ungdomsorgani
sasjoner (unntatt Kommunistisk Ungdom) 
har gitt sin fulle tilslutning til hele felles
uttalelsen. Kommunistisk Ungdom har be
grenset sin tilslutning til hovedkonklusjo
nene om vern av Hardangervidda. 

Foruten de politiske ungdomsorganisasjoner 

har følgende organisasjoner sluttet seg til 

fellesuttalel sen : 


Organisasjoner som har gitt full tilslutning: 

Folkeaksjonen Fremtiden i våre hender. For

eningen til Norske Fortidsminnesmerkers be

varing. Høgfjellskolen Norsk Alpincenter. 

Noregs Mållag. Noregs Ungdomslag. Norsk 

Botanisk Forening. Norsk Ornitologisk For

ening. Norsk Speiderpikeforbund. Norsk 

Tindeklub. Norsk Zoologisk Forening. Til

litsmannsutvalget for frilufts- og naturvern

konsulentene. 


Organisasjoner som har gitt begreffiet til

slutning: 

Norsk Målungdom. Samarbeidsgruppene 

for natur- og miljøvern (snm). 


Organisasjoner som har kommet med egen 

uttalelse: 

Natur og Ungdom. Norges Bygdeungdoms

lag. Norges Idrettsforbund. Norges KFUM

speidere. Norges Reindriftsamers Landsfor

ening. 


OSLOMARKA - EN UTFORDRING 
TIL SKOGBRUKET 
M iljøverndepartementets forslag til «Lov om vern av 
Oslomarka» har møtt sterk motstand og har vært et 
signal til full mobilisering blant dem som representerer 
de tradisjonelle skogbruksintere~sene. 

Dette er ikke til å undre seg over. Det er klart at de 
som, i egenskap av eiere eller fagfolk, har ansvaret for 
at landets skoger gir et rimelig og nødvendig utbytte i 
form av trevirke, har plikt til å reagere mot tiltak som 
kan svekke næringen og sette skogproduksjonen i fare. 
Og her er det ikke bare snakk om snevre nærings
interesser, å opprettholde virkesproduksjonen i skogen er 
en grunnleggende samfunnssak. 

Men de menneskene som er knyttet til skogbruks
næringen har et ansvar som går langt videre enn dette, 
fordi skogen rommer andre verdier enn trefiber. Disku
sjonen om vernelov for Oslomarka viser at svært mange 
av skogbrukets folk ikke aksepterer dette ansvaret. Dette 
er heller ikke til å undre seg over, ettersom virkepro
duksjonen tradisjonelt har vært skogbrukernes alt over
skyggende oppgave. Dette har også vært alminnelig aner
kjent. Først i våre dager stilles det med full styrke nye 
og mer vidtrekkende krav til skogbruket. At dette ikke 
uten videre blir akseptert av alle skogbrukets folk er 
forståelig, ettersom det krever en ganske betydelig for
skyvning i selve grunnsynet på de verdiene skogen re
presenterer. Det er altså snakk om en omstillings
prosess . Og den er aldri lett. 

Derfor har argumentasjonen mot særlov for Oslomarka 
til dels gått svært langt, ofte så langt at man skulle tro 
lovforslaget innebærer forbud mot hogst i Oslomarka, 
med det resultat at skogen vil bli ufremkommelig, for til 

slutt å gå til grunne, bokstavelig talt. Men i virkelig
heten forutsetter loven selvfølgelig at det fortsatt skal 
drives virkesproduksjon i Oslomarka ! Riktig nok vil av
virkningen bli noe redusert, uten av det foreligger noe 
endelig om prosent. På den annen side er det over
veiende sannsynlig at antall arbeidsplasser i Oslomarka 
vil bli opprettholdt eller øke. Dette burde glede Norsk 
Skog- og Landarbeiderforbund i en tid da antall skogs
arbeidere stadig går ned i landsmålestokk. Restrik
sjonene på skogbruket er i det hele tatt aven slik 
karakter at bare ta av de ca. 2000 skogeierne i området 
vil merke dem i praksis. Ikke minst motstanden mot 
lovforslagets forbud mot videre anlegg av skogsbilveier 
(med adgang til dispensasjon) viser klart hvor lett det har 
vært å skyte over målet i denne debatten. Man har tatt 
inntrykk av at Oslomarka er veiløs villmark, mens vei
tettheten i virkligheten er 0,9 kilometer pr. kvadrat
kilometer. Et mer utbygd nett av skogsbilveier i et til
svarende stort skogområde fins ikke noe sted i landet. 

Det lovforslaget innebærer er først og fremst krav til 
en mindre skjematisk skogbehandling i de ta store skog
eiendommene innenfor de 1,7 millioner dekar som for
slaget omfatter. Man skulle tro at skogbrukets folk innen 
området ville se dette som en utfordring til fantasi og 
faglig dyktighet - ikke minst fordi de på den måten kan 
gjøre en innsats for å verne om fremtidige verdier for en 
femtedel av landets befolkning. 

Etter det som foreligger i dag kan vi bare slå fast, 
og beklage, at utfordringen ikke er mottatt - foreløbig. 

ø 

n. 
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JAN ABRAHAMSEN 

a skjer med 

NASJONALPA 
 ENE? 

·verdens 1. nasjonalpark var Yellowstone 
i USA som ble opprettet i 1872. Om

kring århundreskiftet hadde ideen nådd Eu
ropa og de Nordiske land, og på dette tids
punkt opprettet svenskene sin 1. nasjonal
park. 

I Norge kom den første naturvernloven i 
1910, men den første naturvernlov som ga 
hjemmel for å opprette nasjonalparker kom 
først i 1954. 

Selv om det i hele dette tidsrommet var 
syslet med tanken om å opprette natur- eller 
nasjonalparker i Norge, ble arbeidet først 
igangsatt for alvor da Naturvernrådet i 1955 
tok til med å utarbeide en landsplan for na
sjonalparker. 

Vi fikk vår første nasjonalpark, Rondane, 
i 1962. I 1964 fremla Naturvernrådet sin inn
stilling om en landsplan og denne ble med 
visse reservasjoner bifalt av Stortinget i 
1967. Planen inneholdt også en prinsipp
erklæring for nasjonalparkene i form av al
minnelige bestemmelser. På grunnlag av 
disse og den nye naturvernloven av 1970, er 

de spesielle vernebestemmelsene for de en
kelte nasjonalparker utformet. 

Av de 16 nasjonalparkene Naturvernrådet 
i sin tid foreslo , er 12 nå opprettet. Dessuten 
ble Rago nasjonalpark som ikke var på den 
opprinnelige listen opprettet i 1971. Vi har 
nå altså 13 nasjonalparker på det norske 

. fastlandet. I tillegg til disse er det opprettet 
3 nasjonalparker og 2 større naturreservater 
på Svalbard. De 13 nasjonalparkene omfat
ter ca. 5 000 km 2 med Nordøst-Svalbard na
turreservat på ca. 15000 km 2 som det stør
ste fredningsområdet i Norge. 

For tur står nå Hardangervidda, Jotun
heimen og Saltfjellet fra den opprinnelige 
landsplanen. 

Arbeidet med opprettelse og 'forvaltning 
av nasjonalparkene går imidlertid ikke uten 
visse konflikter. En del av disse er grunnen 
til at opprettelse og forvaltning av nasjonal
parkene har blitt et stadig tilbakevendende 
tema i naturverndebatten. Vi skal i det føl
gende se på noen av de mest sentrale spørs
mål. 

1. Nasjonalparker i Norge ligger på sta
tens grunn. Fordi det hos oss er et gammelt 
system som ofte gir lokalsamfunnet bruks
rettigheter som hogst og jakt på statsgrunn 
og fordi de lokale samfunn i en del tilfeller 
kan se seg tjent med annen bruk av nasjo
nalparkområdene enn fredning, f.eks. på 
grunnlag av økonomiske vurderinger til
knyttet vassdragsreguleringer. malmuttak 
etc. kan det allerede i opprettelsesfasen opp
stå forholdsvis markerte interessemotsetnin
ger. Dette kan innvirke på avgrensningen av 
den enkelte nasjonalpark, men har gjerne li
ten betydning for de spesielle bestemmelser 
for områdene som tas med i nasjonalpar
kene. 

Det er dermed lykkes å holde en forholds
vis høy standard på våre nasjonalparker og 
det er lite sannsynlig at et område med re
gulerte vassdrag eller andre større inngrep i 
det hele tatt ville blitt akseptert i befolknin
gens oppfatning som nasjonalpark. 

I korthet er fredningsopplegget at alle tek

niske inngrep, oppføring av bygninger og 
anlegg skal være forbudt. Det kan imidlertid 
tillates oppført et begrenset antall oppsyns
hytter og hytter som er tilgjengelig for al
menheten o.l. Likeledes kan eksisterende 
setre, hytter, buer og naust vedlikeholdes. 
Hogst er ikke tillatt, beite er tillatt når dette 
ikke medfører beitedyrking. Jakt og fangst 
på rødrev, mink og småvilt er oftest tillatt 
mens annen jakt i regelen er forbudt. Mili
tære øvelser er ikke tillatt. 

2. Det andre punktet der visse motsetnin
ger jevnlig kommer til uttrykk gjelder tu
risme i forhold til vernehensyn. 

Formålet med nasjonalparkene er både å 
bevare større sammenhengende områder i 
naturlig tilstand og å gi almenheten adgang 
til friluftsliv og rekreasjon i mest mulig urørt 
natur. Mange har pååekt at det ligger et 
motsetnfngsforhold i denne formålsparagra
fen. 

Reglene for nasjonalparkene gir ingen 
hjemmel til begrense eller nekte ferdsel. Be
grepet nasjonalpark forteller at disse områ
dene er hele nasjonens felleseie. Med vår 
hevdvundne og lovfestede frie ferdselsrett i 
utmark er det innlysende at det vi kaller na
sjonalparker må ha en «åpen» ferdselsstatus. 
Bestemmelsene setter imidlertid et generelt 
forbud mot motorisert ferdsel. På den annen 
side åpner de en viss adgang til å oppføre 
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I. Villmarks 	 2. Kombinerte 
nasjonal nasjonal
parker parker 

Øvre Pasvik Stabbursdalen 
Øvre Pasvik Øvre Dividal 
Anderdalen Femundsmarka 
Gressåmoen 
Gutulia 
Ormtjernkampen 
Rago 

(*Ennå ikke opprettet som nasjonalpark. Grytdalen i ~ 
da det er tvil om at området oppfyller kvalitetskrav, 
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I. Nasjonalparker i Norge ligger på sta
tens grunn. Fordi det hos oss er et gammelt 
system som ofte gir lokalsamfunnet bruks
rettigheter som hogst og jakt på statsgrunn 
og fordi de lokale samfunn i en del tilfeller 
kan se seg tjent med annen bruk av nasjo
nalparkområdene enn fredning, f.eks . på 
grunnlag av økonomiske vurderinger til
knyttet vassdragsreguleringer. malmuttak 
etc. kan det allerede i opprettelsesfasen opp
stå forholdsvis markerte interessemotsetnin
ger. Dette kan innvirke på avgrensningen av 
den enkelte nasjonalpark, men har gjerne li
ten betydning for de spesielle bestemmelser 
for områdene som tas med i nasjonalpar
kene. 

Det er dermed lykkes å holde en forholds
vis høy standard på våre nasjonalparker og 
det er lite sannsynlig at et område med re
gulerte vassdrag eller andre større inngrep i 
det hele tatt ville blitt akseptert i befolknin
gens oppfatning som nasjonalpark. 

I korthet er fredningsopplegget at alle tek

niske inngrep, oppføring av bygninger og 
anlegg skal være forbudt. Det kan imidlertid 
tillates oppført et begrenset antall oppsyns
hytter og hytter som er tilgjengelig for al
menheten o.l. Likeledes kan eksisterende 
setre, hytter, buer og naust vedlikeholdes. 
Hogst er ikke tillatt, beite er tillatt når dette 
ikke medfører beitedyrking. Jakt og fangst 
på rødrev, mink og småvilt er oftest tillatt 
mens annen jakt i regelen er forbudt. Mili
tære øvelser er ikke tillatt. 

2. Det andre punktet der visse motsetnin
ger jevnlig kommer til uttrykk gjelder tu
risme i forhold til vernehensyn. 

Formålet med nasjonalparkene er både å 
bevare større sammenhengende områder i 
naturlig tilstand og å gi almenheten adgang 
til friluftsliv og rekreasjon i mest mulig urørt 
natur. Mange har pååekt at det ligger et 
motsetni'ngsforhold i denne formålsparagra
fen. 

Reglene for nasjonalparkene gir ingen 
hjemmel til begrense eller nekte ferdsel. Be
grepet nasjonalpark forteller at disse områ
dene er hele nasjonens felleseie. Med vår 
hevdvundne og lovfestede frie ferdselsrett i 
utmark er det innlysende at det vi kaller na
sjonalparker må ha en «åpen» ferdselsstatus. 
Bestemmelsene setter imidlertid et generelt 
forbud mot motorisert ferdsel. På den annen 
side åpner de en viss adgang til å oppføre 

hytter for almenheten, merke stier, legge 
f.eks . telefonlinjer til turisthytter, vedlike
holde og i spesielle tilfeller oppføre turisthyt
ter. 

Den praksis som har vært ført med å gi 
slike tillatelser har etterhvert blitt mer re
striktiv. Dette skyldes økt press på nasjonal
parkene i de senere år bl.a. som følge av 
ferdsel. Dette har imidlertid også organisa
sjonene med turistinteresser innsett, og en 
kan neppe si at større konflikter har oppstått 
på dette feI tet. 

Ut fra formålsparagrafen for nasjonalpar
kene er det rimelig å føre en forholdsvis til
bakeholdende politikk overfor nye tiltak 
som kan stimulere til ytterligere økning av 
ferdselen. De 12 nasjonalparkene som er 
opprettet etter Naturvernloven dekker bare 
ca. 1,5/;, av landets areal. Skulle en gå langt 
i å tilrettelegge for adkomst til og ferdsel i 
disse områdene, er det åpenbart at preget av 
urørt natur snart ville forsvinne. 

Men nasjonalparkene er av noe forskjellig 
karakter. En kan f.eks . dele opp i tre kate
gorier på følgende måte : 
I kategori l. kan en tenke seg at ytterligere 
tilrettelegging for friluftsliv ikke finner sted. 

I kategori 2. bør dette heller ikke skje der
som tiltakene ikke er knyttet til eksisterende 
anlegg eller har et formål som f.eks . å kana
lisere ferdsel. 

I. Villmarks 2. Kombinerte 3. Nasjonalparker som 
nasjonal nasjonal særlig har vært nyttet 
parker parker friluftsliv tradisjonelt 

Øvre Pasvik Stabbursdalen *Saltfjellet 
Øvre Pasvik Øvre Dividal Børgefjell 
Anderdalen Femundsmarka Dovrefjell 
Gressåmoen Rondane 
Gutulia *Jotunheimen 
Ormtjernkampen *Hardangervidda 
Rago 

(*Ennå ikke opprettet som nasjonalpark. Grytdalen i Sør-Trøndelag er ikke ført opp 
da det er tvil om at området opplylJer kvalitetskravet til en nasjonalpark.) 

I kategori 3. kan en forsiktig tilretteleg
ging for friluftsliv komme på tale når dette 
er nødvendig for å ta hånd om ferdselen i 
områdene, men selv her bør linjen være re
striktiv overfor tiltak som kan øke eller sp. e 
ferdselen vesentlig på sikt. 

Det er et formål med nasjonalparker å ta 
vare på mangfoldet i norsk natur gjennom 
større inntakte økosystemer. Dette gjelder 
de fattige naturtyper like mye som de rikere. 
Det kan neppe ha vært meningen at alle 
nordmenn ved tilrettelegging skal kunne 
komme til nasjonalparkene, men at ferdse
len skal være fri for de som er villige til å ta 
det strevet som bys fra naturens side og 
gjennom dette oppleve en ekte og nær kon
takt med villmarka. Det er viktig at vi også 
innser verdien av at det finnes områder igjen 
der det er stillhet og ensomhet - og hvor ting 
ikke er tilrettelagt på forhånd. Det er rikelig 
anledning til også å oppleve norske fjell un
der tilrettelagt og mer komfortable forhold 
utenfor nasjonalparkene. 

3. Det siste hovedtema er ankepunktene 
som har vært reist fra tid til annen om å ta 
en bedre forvaltningspolitikk, styrket opp
syn og tiltak mot forsøpling og overtredelser 
av bestemmelser for nasjonalparkene. Dette 
er ting Miljøverndeptet nå arbeider med. Vi 
kan regne med nye alminnelige bestemmel
ser for nasjonalparkene og en revisjon av 
grenser og bestemmelser for flere parker i 
løpet av 1977. Styrking av oppsynet er på
begynt og reaksjoner ved overtredelse av be
stemmelsene tas det sikte på å ta skjerpet 
vesentlig. Det er viktig å unngå spredte til
feller av forsøpling, men det er nesten uråd 
å komme slike ting til livs i de mest beferdete 
områdene hvis ikke alle som besøker nasjo
nalparkene går inn for dette, Naturvernlo
ven pålegger oss alle et slikt ansvar i omgang 
med naturen. 

Det må være en overordnet retningslinje 
at nasjonalparkene ikke bare er opprettet for 
vår egen, men også en rekke av fremtidige 
generasjoner, i en verden som stadig blir fat
tigere på områder der en kan oppleve for
holdsvis urørt natur. U 
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BREDO BERNTSEN 

ATOMKRAF"!'MOTSTAND 
verden over 

På et tidspunkt hvor skepsisen til og kritikken mot planer om atomkraft i vårt 
eget land er sterkt økende, kan det være naturlig å se nærmere på hva som skjer med 
kampen mot bygging og drift av atomkraftverk i andre land. I Norge er som kjent 
atomkraftmotstanden blandt natur- og miljøvernorganisasjonene og ute i. folket bastant. 
Ikke minst er ungdommen skeptisk. En egen gruppe - Aksjon mot atomkraft - har fått 

Tegning av 
Morten Kristiansen 

stor tilslutning og flere av våre partier, 
går klart mot denne energiformen. 

Det er gjort forsøk fra atomkrafttekno
kratenes side på å se bort fra dette faktum 
og peke på at andre land bygger atom
kraftverk og at vi må gjøre det samme. Hva 
man hører mindre om er at vi også i en 
rekke andre land finner en voksende beveg
else mot atomkraften, slik at norske atom
kraftrnotstandere langt fra er alene i sin 
skepsis og med sine protester. 

I Finland er si~uasjonen den at flere og 
ser kritisk på planene om kjernekraftut
bygging etter en periode med naiv vel
villi ghet. For å dekke hovedstadens strøm
etterspørsel er det planlagt et stort kraft
verk i kommunen Ingå. Men lokalbefolk
ningen i Ingå (og i nabokommunene Kyrks
latt og Sjundeå) har bygget opp en effektiv 
folkebevegelse mot planene. Av innbyggerne 
stiller 70 % seg negative til kraftverket. 
Kommunestyret har sagt nei og man har 
ellers tatt støtte fra mange hold . Det som 
nå diskuteres er om det er lovstridig fra 
regjeringens side å lokalisere kjernekraft• 
verket til Ingå kommune tross et stort fler
tall der er imot. 

Blant spanierne begynner opinionen mot 
atomkraft å vokse seg sterk som følge av 

blandt dem Senterpartiet, SV og Venstre, 

det mere liberale debattklimaet etter general 
Francos død . Den mest kjente gruppen mot 
atomkraft er «Asociasion Espanola para la 
Ordenacion del Medio Ambiente (Aeroma)). 
Gruppen kaller seg selv for en økologigruppe 
og har engasjert seg sterkt mot atomkraft
stasjonen «Lemonitz» som bygges uten
for Bilbao. Gruppen mener at byggingen av 
dette atomkraftverket er igangsatt mot det 
baskiske folkets vilje. Aeroma-gruppen har 
tatt betraktelig dekning i massemedia, og 
landsomfattende tidsskrifter har flere ganger 
latt den få slippe til i spaltene. 

En spansk statlig bedrift «Empresa Nacio
nal del Uranio» ønsker å bygge en fabrikk 
for behandling av radioaktive stoffer til reak
toren i Juzbado nær Madrid. Til å begynne 
med ønsket lokalbefolkningen prosjektet vel
kommen. Men den voksende opinionen mot 
atomkraft ved provinsens universitet (Sala
manca-Universitetet) har imidlertid nådd 
Juzbado som ikke lenger vil ha noe med 
fabrikken å gjøre. Juridiske prosesser er 
startet for å stoppe den og i slutten av 
februar 1976 demonstrerte 10 000 mennesker 
mot fabrikken. Demonstrasjonene ble ledet 
av kjente lokale størrelser fra Juzbado og 
områdene omkring. 

Portugiserne ser heller ikke med blide øyne 
på atomkraften. Bønder og fiskere drev på 
vårparten 1976 bort folk som gjorde for
beredende arbeid til å reise en kraftstasjon 
nord for Lisboa som skulle drives med 
atomkraft. Senere har befolkningen i egnen 
organisert seg for å bedre å kjempe mot 
planene. Denne protesten har ført til en 
generell debatt om miljø- og energispørsmål 
i Portugal og i juni 1976 gikk miljøvern
ministeren Ribeiro Telles i et TV-program 
mot atomkraft . 

I Canada har i lengre tid en omfattende 
satsing på atomkraft skjedd uten større mot
stand fra almenheten. Men nå begynner en 
kraftig opinion å vokse fram. Motstanden 
ledes aven organisasjon som heter «Coali
tion for Nuclear Responibility». Gruppen 
har nylig besluttet seg for å samle inn en 
million navn mot atomkraft . Leder for or
ganissasjonen er matematikeren Gordon 
Edwards. Han framhever at organisasjonen 
ikke alene er en antiatomkraftgruppe, men 
har begynt å arbeide med atomkraft. Den 
består av 45 grupper spredt over hele Canada. 
Gruppen støttes av sosialdemokratene, en
kelte representanter fra det liberale partiet 
og flere velkjente politikere, slik som stats
ministeren i Nova Scotia. 

De Forente Stater har bygget mange 
kjernekraftverk- et faktum som har med
ført en diskusjon for og imot slike verk 
som ingen land kan vise make til. Som det 
heter i en lengre artikkel i Newsweek 12. 
april 1976 : «Påstandene om kjerneenergi 
som en kilde til ubegrensede mengder av 
sikker, billig, ren elektrisk kraft har ført til 
en voldsom offentlig debatt - med meget 
store politiske, sosiale og vitenskapelige 
implikasjoner». 

På samme måte som i andre land er 
motstanden økende, ledet aven serie verdens
kjente forskere og den utrettelige forbruker
talsmannen Ralph Nader i spissen. Man 
satser i stor grad på å gå rettens vei og å 
bruke folkeavstemningsinstituttet som 
kampmiddel. 

Få nasjoner i verden er mere på vakt 
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det mere liberale debattklimaet etter general 
Francos død. Den mest kjente gruppen mot 
atomkraft er «Asociasion Espanola para la 
Ordenacion del Medio Ambiente (Aeroma)>>. 
Gruppen kaller seg selv for en økologigruppe 
og har engasjert seg sterkt mot atomkraft
stasjonen «Lemonitz» som bygges uten
for Bilbao. Gruppen mener at byggingen av 
dette atomkraftverket er igangsatt mot det 
baskiske folkets vilje. Aeroma-gruppen har 
fått betraktelig dekning i massemedia, og 
landsomfattende tidsskrifter har flere ganger 
latt den få slippe til i spaltene. 

En spansk statlig bedrift «Empresa Nacio
nal del Uranio» ønsker å bygge en fabrikk 
for behandling av radioaktive stoffer til reak
toren i Juzbado nær Madrid. Til å begynne 
med ønsket lokalbefolkningen prosjektet vel
kommen. Men den voksende opinionen mot 
atomkraft ved provinsens universitet (Sala
manca-Universitetet) har imidlertid nådd 
Juzbado som ikke lenger vil ha noe med 
fabrikken å gjøre. Juridiske prosesser er 
startet for å stoppe den og i slutten av 
februar 1976 demonstrerte 10 000 mennesker 
mot fabrikken. Demonstrasjonene ble ledet 
av kjente lokale størrelser fra Juzbado og 
områdene omkring. 

Portugiserne ser heller ikke med blide øyne 
på atomkraften. Bønder og fiskere drev på 
vårparten 1976 bort folk som gjorde for
beredende arbeid til å reise en kraftstasjon 
nord for Lisboa som skulle drives med 
atomkraft. Senere har befolkningen i egnen 
organisert seg for å bedre å kjempe mot 
planene. Denne protesten har ført til en 
generell debatt om miljø- og energispørsmål 
i Portugal og i juni 1976 gikk miljøvern
ministeren Ribeiro Tel/es i et TV-program 
mot atomkraft. 

I Canada har i lengre tid en omfattende 
satsing på atomkraft skjedd uten større mot
stand fra almenheten. Men nå begynner en 
kraftig opinion å vokse fram. Motstanden 
ledes aven organisasjon som heter «Coali
tion for Nuclear Responibility». Gruppen 
har nylig besluttet seg for å samle inn en 
million navn mot atomkraft. Leder for or
ganissasjonen er matematikeren Gordon 
Edwards. Han framhever at organisasjonen 
ikke alene er en anti atomkraft gruppe, men 
har begynt å arbeide med atomkraft. Den 
består av 45 grupper spredt over hele Canada. 
Gruppen støttes av sosialdemokratene, en
kelte representanter fra det liberale partiet 
og flere velkjente politikere, slik som stats
ministeren i Nova Scotia. 

De Forente Stater har bygget mange 
kjernekraftverk- et faktum som har med
ført en diskusjon for og imot slike verk 
som ingen land kan vise make til. Som det 
heter i en lengre artikkel i Newsweek 12. 
april 1976: «Påstandene om kjerneenergi 
som en kilde til ubegrensede mengder av 
sikker, billig, ren elektrisk kraft har ført til 
en voldsom offentlig debatt - med meget 
store politiske, sosiale og vitenskapelige 
implikasjoner». 

På samme måte som i andre land er 
motstanden økende, ledet aven serie verdens
kjente forskere og den utrettelige forbruker
talsmannen Ralph Nader i spissen. Man 
satser i stor grad på å gå rettens vei og å 
bruke folkeavstemningsinstituttet som 
kampmiddel. 

Få nasjoner i verden er mere på vakt 

overfor atomkraft enn Japan p.g.a. de dystre 
historiske erfaringer med dødelig stråling. 
Flere atomkraftverk er likevel bygget fordi 
energietterspørselen har vært så stor. Men 
dette har også ført til stadige konflikter. 
Folk ved universitetet i Fukushima hvor 
det største kjernekraftverket ligger, er gått 
til rettsak for å forhindre bygging av et 
nytt kraftverk som de anser for farlig. Etter 
radioaktive lekkasjer ved et kraftverk i 
Kyushu, fo rlangte en rekke mennesker, ledet 
av et parlamentsmedlem, at det skulle 
stenges. 

Størst rabalder, med internasjonalopp
merksomhet og med god grunn, ble det da 
det oppsto lekkasjer i Japans første skip 
drevet med atomkraft - Mutsu. En armada 
av fiskebåter jaget skipet bokstavelig fra 
landet. 

Men stor iver har den franske regjeringen 
kastet seg inn i kjernekraftutbyggingen - og 
og på tradisjonell vis - over hodet på folket. 
Men folket har engasjert seg meget sterkt i 
problemene, ikke minst etter at det stat lige 
vitenskaplige forskningssenteret CNRS nylig 
hevdet i en rapport at sikkerhetsrisikoen 
ved atomreaktorene ikke er tilfredsstillende 
klarlagt . Ukemagasinet L'Express hevdet at 
en serie om atomkraftverk bragte mere post 
(omtrent 25000 brev) enn noe annet spørs
mål siden Algerie-krigen. Et flertall av brev
skriverne gikk mot regjeringens planer. 

Konkret har planene om å bygge to 
atomreaktorer ved byen Nogent-Sur-Seine 
fatt innbyggerne (4500) til å reagere kraftig 
og til bl. a. å starte en aksjonsgruppe. 
Både aksjonsgruppen og de som vil bygge 
kraftverket har åpnet informasjonskontor i 
byen. Regjeringen frykter at motstanden i 
Nogent skal spre seg til andre områder der 
reaktorer skal bygges eller er i ferd med å 
bygges. 

Også i Vest-Tyskland er .opinionen våken 
og sterkt kritisk når det gjelder atom
kraftspørsmålet. Den mest langvarige og om
fattende miljøverndemonstrasjon som noen 
gang har vært arrangert i Europa (!) har 
angått nettopp bygging av atomkraft - nær

mere bestemt i Wyhl, noen mil nord for 
Freiburg. 

Wyhl er blitt et velkjent begrep i hele 
Vest-Tyskland - som Mardøla ble det i 
Norge. Flere tusen demonstranter aksjonerte 
for første gang i februar 1975 og siden har 
det vært en innbitt kamp mot kraftverk
planene gjennom nesten et år, ledet av 
ingeniøren Hans-Helmut Wusterhagen. 

I april 1976 vant miljøbevegelsen en vir
kelig seier ved at den konservative CDU
regjeringen i Baden-Wurtemberg under 
sterkt press har måttet forplikte seg til ikke 
å gi tillatelse til bygging før tidligst i nov
ember, foruten at nye uttalelser fra uav
hengige sakkyndige skal innhentes. 

Denne korte oversikten viser at i de fleste 
større demokratiske industriland har det de 
aller siste årene reist seg en bred folkelig 
motstand mot atomkraft . 

La oss runde av oversikten med å peke 
på at i vårt naboland Sverige har den 
sosialdemokratiske regjeringens atomkraft
program møtt meget sterk kritikk . Her har 
den kjente miljøvernforkjemperen Bjørn O. 
Gil/berg gjort et betydelig arbeid. Debatten 
har stadig tiltatt og er ikke blitt mindre 
etter at Centerpartiets leder Thorbjørn Fiil/
din har gått sterkt imot regjeringen Palmes 
planer og nå som atomkraftmotstander har 
dannet regjering. 

Ellers har atomkraftmotstanderne i Sve
rige, som riktig er, søkt å vise at atom
kraften er et internasjonalt problem og at 
internasjonalt såvel som nasjonalt mot
standsarbeid er nødvendig. Derfor arrang
erte Bjørn O. Gillbergs Miljøcentrum den 
13-16. mai den første verdenskongressen mot 
atomkraft. Her deltok rundt femti represen
tanter fra nasjonale motstandsgrupper i Dan
mark, Finland, Japan, Norge, New Zealand, 
Sveits, Sverige, De Forente Stater, Vest
Tyskland og Østerrike. Kongressen var 
meget vellykket og det ble bestemt at en ny 
kongress skal holdes i Sveits i 1977. Videre 
er det i Sverige arrangert en internasjonal 
miljø leir ved Malmi:i og en atommarsj til 
atomkraftverket i Barsebiick høsten 1976. 
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Ø kologisk boligbygging er til nå et lite 
brukt begrep som innebærer å bruke 

energi, råvarer og avfall på en best mulig 
måte. Litt mer konkret vil det si å nytte en
ergi til boligen, behandle avfallet fra boligen 
og utnytte tomta på en slik måte at minst 
mulig råvarer og energi går tapt. Ressurs
vennlige boligformer er et like dekkende be
grep. 

Den senere tids dokumentasjon av proble
mer på det økologiske og menneskelige plan 
viser nødvendigheten av et begrenset res
sursforbruk. Dette skulle være en god grunn 
til å se nærmere på en annen boligform. De 
stigende energi- og råvarepriser taler også 
sitt tydelige språk - det begynner faktisk å 
bli lønnsomt for den enkelte å spare og 
kunne unngå sløsende forbruk i boligen. Det 
er ingen tvil om at boligen og det som knyt-

ØKOLOGISK 

BOLIGBYGG 


AV NILS SKAARER 

Skisse til energihus i ÅS, med halvklimatisk sone hvor grønnsaker og 
vinterhage kan få plass. Forslag fra SINTEF, NTH. 

ter seg til den, er en av de virkelig store ut
giftsposter vi borgere har. En reduksjon i 
ressursbruk som også vil gi lavere kostnader 
er alltid aktuell problemstilling. 

Med dette som utgangspunkt skal vi se 
nærmere på noen prinsipper for økologisk 
boligbygging, og avslutningsvis begrensnin
ger for praktisk bruk. 

Energiforbruket til oppvarming av boliger 
sluker ca. 18 pst. av det totale energiforbruk 
her i landet (1973). Det er mye å vinne hvis 
dette forbruket skjæres ned. Hvis man ser på 
hvor varmen i en bolig forsvinner, er det 
særlig gjennom ventilasjon (ca. 25 pst.) og i 
selve konstruksjonen (resten). Ved å ta vare 
på varmen i ventilasjonslufta vil store meng
der energi spares. Dette kan skje enten ved 
hjelp av varmeveksler eller varmepumpe. 
Varmeveksler overfører varme fra brukt 

ventilasjonsluft som strømmer ut, til frisk
lufta som strømmer inn. Varmepumpe vir
ker som det omvendte av et kjøleskap og vil 
kunne nytte varmen i ventilasjonslufta. 

En varmepumpe har den fordelen at den 
nytter elektrisk energi to-tre ganger bedre 
enn en vanlig elektrisk varmeovn, og kan 
nytte uteluft og ventilasjonsluft som varme
kilde. 

Bedre isolering (spesielt eldre boligmasse) 
vil gi besparelser. Særlig vil det være gunstig 
å nytte tre-doble glassruter. Økt tykkelse på 
isolasjon i tak, gulv og vegger vil heller ikke 
være av veien. Energimessig sett trengs det 
ikke mer enn tre-fem års fyring for å bruke 
opp like mye energi som hele boligen inne
holder. 

Hvorfor ikke nytte fornybare ressurser til 

oppvarming? I utkantområder vil ved kunne 
dekke en stor del av oppvarmingsbehovet. 
Pr. i dag er det ca. 3-5 millioner kbm. ved 
som ikke nyttes - det vil til oppvarming bety 
det samme som I mill . tonn olje eller kalo
rier nok til å fyre bortimot 450000 boliger i 
Norge. 

Solenergi er en annen fornybar ressurs 
som det er mye diskusjon om. Det enkleste 
prinsippet går ut på å la sola skinne gjennom 
en dobbel glassrute og inn på en mørk over
flate. Varmen som på denne måten blir fan
get opp transporteres ved hjelp av luft eller 
vann rundt i boligen. Det er til og med mulig 
å lagre slik solenergi ved f.eks. å transpor
tere varmen til en stor vanntank eller ned i 
grunnen under huset - eller for den saks 
skyld, nytte selve konstruksjonen i huset 
som varmelager . Allerede i dag får vi 
kanskje 10-15 pst. av det totale oppvar
mingsbehovet fra sola gjennom vinduene i 
våre boliger. Beregninger gjort for Oslo
området med ca. 40 kvm. solfangerflate viser 
at ca. 40 pst. av det totale energibehov kan 
dekkes av solenergi. Med unntak for vinter
halvå.ret vil det være nok energi til å varme 
opp alt varmtvann det er behov for i en bo
lig. Det er for galt at det nyttes 3500-4000 
kWt. i året i en bolig for å varme vannet når 
sola kan gjøre det samme mye av året. 

Sparing og bedre utnytting av energien i 
boliger kan også skje ved å nytte maskiner 
som er mindre energiforbrukende. Totalt 
sett vil det være mulig å gjennomføre store 
besparelser, og enda er det muligheter til å 
redusere ytterligere ved bruk av f.eks. vind
energi ved den enkelte bolig. 

Avfall fra boligen er et annet felt med mye 
sløsing. Husholdningsavfall som vi ofte for
binder med noe uestetisk og illeluktende er 
aH sammen nyttige råstoffer. Husholdnings
avfall inneholder i grove trekk ca. (i vekt): 
Y3 papir, Y3 organisk materiale og reste
rende Y3 andre produkter som plast, glass, 
metaller m.m. Ved å skille avfallet i hjemmet 
i fire grupper : organisk materiale ; papir, 
glass, metaller og resterende stoffer ville det 
være mulig å resirkulere mange av disse pro
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ventilasjonsluft som strømmer ut, til frisk
lufta som strømmer inn. Varmepumpe vir
ker som det omvendte av et kjøleskap og vil 
kunne nytte varmen i ventilasjonslufta. 

En varmepumpe har den fordelen at den 
nytter elektrisk energi to-tre ganger bedre 
enn en vanlig elektrisk varmeovn, og kan 
nytte uteluft og ventilasjonsluft som varme
kilde. 

Bedre isolering (spesielt eldre boligmasse) 
vil gi besparelser. Særlig vil det være gunstig 
å nytte tre-doble glassruter. Økt tykkelse på 
isolasjon i tak, gulv og vegger vil heller ikke 
være av veien. Energimessig sett trengs det 
ikke mer enn tre-fem års fyring for å bruke 
opp like mye energi som hele boligen inne
holder. 

Hvorfor ikke nytte fornybare ressurser til 

oppvarming? I utkantområder vil ved kunne 
dekke en stor del av oppvarmingsbehovet. 
Pr. i dag er det ca. 3-5 millioner kbm. ved 
som ikke nyttes - det vil til oppvarming bety 
det samme som I mill. tonn olje eller kalo
rier nok til å fyre bortimot 450000 boliger i 
Norge. 

Solenergi er en annen fornybar ressurs 
som det er mye diskusjon om. Det enkleste 
prinsippet går ut på å la sola skinne gjennom 
en dobbel glassrute og inn på en mørk over
flate. Varmen som på denne måten blir fan
get opp transporteres ved hjelp av luft eller 
vann rundt i boligen. Det er til og med mulig 
å lagre slik solenergi ved f.eks. å transpor
tere varmen til en stor vanntank eller ned i 
grunnen under huset - eller for den saks 
skyld, nytte selve konstruksjonen i huset 
som varmelager. Allerede i dag får vi 
kanskje \0-15 pst. av det totale oppvar
mingsbehovet fra sola gjennom vinduene i 
våre boliger. Beregninger gjort for Oslo
området med ca. 40 kvm. solfangerflate viser 
at ca. 40 pst. av det totale energibehov kan 
dekkes av solenergi . Med unntak for vinter
halvå.ret vil det være nok energi til å varme 
opp alt varmtvann det er behov for i en bo
lig. Det er for galt at det nyttes 3500-4000 
kWt. i året i en bolig for å varme vannet når 
sola kan gjøre det samme mye av året. 

Sparing og bedre utnytting av energien i 
boliger kan også skje ved å nytte maskiner 
som er mindre energiforbrukende. Totalt 
sett vil det være mulig å gjennomføre store 
besparelser, og enda er det muligheter til å 
redusere ytterligere ved bruk av f.eks . vind
energi ved den enkelte bolig. 

Avfall fra boligen er et annet felt med mye 
sløsing. Husholdningsavfall som vi ofte for
binder med noe uestetisk og illeluktende er 
att sammen nyttige råstoffer. Husholdnings
avfall inneholder i grove trekk ca. (i vekt) : 
Y3 papir, Y3 organisk materiale og reste
rende Yl andre produkter som plast, glass, 
metaller m,m, Ved å skille avfallet i hjemmet 
i fire grupper: organisk materiale ; papir, 
glass, metaller og resterende stoffer ville det 
være mulig å resirkulere mange av disse pro

duktene og nytte dem igjen i produksjonen. 
Det organiske avfall (kjøkkenavfall av orga
nisk opprinnelse) vil være mulig å nytte på 
egen tomt til kompost, nyttes i biologisk toa
lett eller steriliseres til dyrefor. Altså er det 
helt unødvendig å kaste organisk avfall til 
endelig deponering på fylling. Hvis avfallet 
ble separert på nevnte måte ville nesten alt 
avfallet bli tatt vare på. Dessverre er det slik 
i dag at papir og glass bare så vidt er lønn
somt å resirkulere. Plast, metaller m.m. fra 
husholdningen ser ut til å være helt uøkono
misk å føre tilbake til industrien. For å rette 
på dette må det enten settes en stopper for 
bruk av materialer til husholdningen som 
ikke kan resirkuleres, eller så må det gjøres 
mulig med om bruk av disse verdistoffer. 

Etter å ha «løst» problemet med det faste 
avfall, står bare kloakkvannet igjen. Hva 
kan så gjøres for å ta vare på denne ressur
sen? Det er store mengder næringsstoffer 
som transporteres fra våre boliger og havner 
i et eller annet vassdrag og forårsaker store 
miljøproblemer. På landsbasis er ikke tørr
stoffet i kloakkvann fra renseanlegg mer 
enn ca. 92 pst. av tørrstoffet i husdyrgjødsla, 
men sterk boligkonsentrasjon med tilhø
rende konsentrerte utslipp gjør sitt. Kloakk
avløpet kan deles i to grupper : avløp fra WC 
og resterende avløpsvann fra boligen. For å 
slippe kloakkvann fra WC kan biologisk 
toalett installeres. Et biologisk toalett vil ved 
passe fuktighet og rikelig lufttilgang omsette 
alt tilført organisk materiale (av mikroorga
nismer) samtidig som næringen holdes til
bake, På denne måten spares 30000 liter 
vann pr. år og bolig - og man får godt gjøds
let matjord på kjøpet. 

For å slippe store kostnader til kloakkled
ninger kan alt resterende avløpsvann infil
treres i naturlige grus/sand masser eller i 
kunstige sandfiltergrøfter. Slike filtergrøfter 
vil kreve ca. 2 da. tomt, men fellesanlegg kan 
lages med mindre krav til hver enkelt tomt. 
Et filter av denne type bryter ned tilført ma
teriale og holder næringsstoffene tilbake i 
rensemediet (sanden). Ved bruk av biologisk 
toalett blir belastningen på infiltrasjonsgrøf

tene mindre og driften sikrere. Infiltrering så 
høyt i jordsmonnet at planterøtter tar opp 
vann og næringsstoffer (såkalt resorbsjon) er 
en enda bedre måte å behandle avløpsvannet 
på. Resorbsjon kan bare benyttes i den delen 
av året som er telefri. 

For å få med hele spekteret av prinsipper 
ved økologisk boligbygg må utnyttingen av 
boligtomta være med. Det er gjort beregnin
ger for Norge som viser at dersom alle de ca. 
700 000 boligtomtene i landet ble benyttet til 
produksjon av grønnsaker ville det produse
res seks ganger det Ola Nordmann i dag spi
ser. Store mengder frukt og bær kunne også 
høstes. I langt større grad kunne det brukes 
nyttebusker og trær i stedet for alle pryd
planter vi tror må være i en hage! I dag plan
tes det bare ett nyttetre pr. \O prydtrær, det 
burde være omvendt! 

Nå er det klart at disse skisserte prinsipper 
har sine begrensninger. Uten tvil vil fleste
parten av nevnte forhold egne seg best for 
eneboliger og småhus. For de ca. 30 pst. av 
befolkningen som bor spredt vil prinsippene 
være fullt brukbare . I dag er interessen gått 
i retning av småhusutbygging og for en slik 
bebyggelse vil det være store muligheter for 
mer ressursvennlige boligformer. Hvor store 
tomter som trengs som et minimum kan dis
kuteres, men det kan være mulig å gå heIt 
ned mot 500 kvm., selv om det er ønskelig 
med større tomter (bl.a. forurensningsfare). 
Det vil være en fordel å kunne behandle 
mest mulig avfall på egen tomt. Dette vil 
bl.a. gi reduserte transportkostnader, både 
for avløpsvann og fast avfall. 

Når det gjelder økologiske totalløsninger 
har bl.a. Statens Naturvårdsverk i Sverige 
satt i gang forsøk med opplegg som ligner på 
prosjektet ved Norges Landbrukshøgskole 
(samarbeidsprosjekt mellom Sintef, NBI og 
NLH). I verden har det i lang tid blitt satset 
på forskning og utvikling av ressursbruk bo
ligsektoren. USA hadde f.eks . allerede i 1920 
sitt første solenergihus. Innsatsen har i de 
seneste årene blitt intensivert. Det er å håpe 
at denne innsatsen vil resul tere i et mindre 
forbrukende samfunn. fl! 
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INGGARD ARNE BLAKAR både planteplankton og høgere planter marker s 
kunne vokse tilsvarende djupt. Oligotrofe i strand.sVASSDRAG OG KLAUS HØILAND 

M ed et vassdrag forstår vi innsjøer og 
vatn bundet sammen av elver og 

bekker. Vassdraga utgjør det største arealet 
av våre våtmarksområder. Vi kan jo tenke 
på Glåmavassdraget , Gudbrandsdalsvass
draget , Telemarksvassdraget og de store 
vassdraga i Finnmark. Da mesteparten av 
landet vårt bestå r av harde bergarter som 
forvitrer seint, vil vatnet inneholde lite opp
løst plantenæring. Innsjøene i vassdraga vil 
derfor oftest høre til den oligotrofe typen. 
Der vassdraga går gjennom rikere jordsmonn 
(f.eks . marin leire) vil det kunne dannes 
eutrofe sjøer. Et gcx:lt eksempel på dette 
er de nederste delene av Glåmavassdraget 
(der det også renner ut en god del kloakk). 
Vi skal i denne artikkelen konsentrere oss 
om de oligotrofe innsjøene, og miljøet i og 
omkring elver og bekker ; kort sagt om de 
viktigste delene av et vassdrag. 

Oligotrofe innsjøer 
Som nevnt i artikkel 3, er dette den van
ligste innsjøtypen i Norge. De aller fleste 
av våre største og mest kjente innsjøer: 
f.eks. Femunden, Tyrifjorden, Røssvatn, 
Gjende, Hornindalsvatn (Nord-Europas dju
peste innsjø) og Jiesjavrre på Finnmarks
vidda. Mjøsa kunne for bare få år sida 
også ha blitt rekna med blandt disse, men 
en stadig tiltakende forurensing har etter 
hvert gitt den et mer eutroft preg. Nesten 
alle vatn som fins i fjellet, eller som fore
kommer på Vestlandet og i Nord-Norge er 
oligotrofe. 

I og med at det er lite oppløst plante
næring i vatnet, blir produksjonen av plante
plankton og høgere planter liten . Vatnet blir 
klart og siktdjupet stort. Siktedjupet måles 
ved å senke ei kvi t skive ned i vatnet 
til det djupet en akkurat så vidt skimter 

M ardals/ossen. 

innsjøer tar derfor ei brei prcx:luktiv sone 
i forhold til mer næringsrike innsjøer med 
mindre siktedjup. Av planteplankton domi
nerer grønnalger, gulalger og kiselalger, mens 
derimot blågrønnalger sjelden forekommer. 
Sparsom prcx:luksjon gir liten nedbryting, 
og det blir sjelden oksygensvinn mot djup
laga i oligotrofe innsjøer. 

Sett på avstand har de oligotrofe sjøene 
en blå til blågrønn farge, mens de eutrofe 
innsjøene er gulgrønne, oliven eller brune. 

Det høgere plantelivet er fattig på arter, 
og plantedekket er ganske glissent i oligo
trofe innsjøer. Men fordi sollyset trenger så 
langt ned i vatnet, vil vi kunne finne høgere 
planter på djupt vatn. Torvmoser er obser
vert på ca . 15 m djup . På botnen nærmere 
land dominerer de såkalte kortskudds
plantene. Dette er planter med en svært kort 
hovedakse, og smale blad som danner en 
rosett. Slike kortskuddsplanter er typiske for 
klare vatn. I de uklare eutrofe vatna vil de 
ikke ta nok lys. Stivt og mjukt brasmegras, 
botnegras, tjønngras, sylblad og trådsiv er 
alle mere eller mindre vanlige kortskudds
planter som særlig finnes i de oligotrofe vatna 
langs kysten, vanligvis fra 0-5 m djup. 
Langskuddsplanter og jly tebladsplanter er 
sjeldnere, men vi kan nevne flotgras, fjell
piggknopp, former av trådsiv, vassreverumpe 
tusenblad, vanlig tjønnaks, kvit nøkkerose 
og soleienøkkerose. Vegetasjonen av sump
planter i strandsona er ofte svært glissen, og 
det er særlig elvesnelle og flaskestarr som 
dominerer sammen med trådstarr, bukke
blad og myrhatt. De store sumpplantene 
som er så typisk for eutrofe vatn, ute
blir helt. Disse krever mye næring for å 
kunne prcx:lusere sine kraftige overjordiske 
deler. Omkring vatna vil vi ofte få en 
åpen skog med bjørk og vier-arter. 

Dyrelivet er relativt fattig. Typiske for 
oligotrofe sjøer er åbor, ørekyt og de edle 
fiskene aure og røye. Karpefisker (unt. 
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AV 
INGGARD ARNE BLAKAR 
OG KLAUS HØILAND 

Medet vassdrag forstår vi innsjøer og 
vatn bundet sammen av elver og 

bekker. Vassdraga utgjør det største arealet 
av våre våtmarksområder. Vi kan jo tenke 
på Glåmavassdraget, Gudbrandsdalsvass
draget, Telemarksvassdraget og de store 
vassdraga i Finnmark. Da mesteparten av 
landet vårt består av harde bergarter som 
forvitrer seint, vil vatnet inneholde lite opp
løst plantenæring. Innsjøene i vassdraga vil 
derfor oftest høre til den oligotrofe typen. 
Der vassdraga går gjennom rikere jordsmonn 
(f.eks. marin leire) vil det kunne dannes 
eutrofe sjøer. Et godt eksempel på dette 
er de nederste delene av Glåmavassdraget 
(der det også renner ut en god del kloakk). 
Vi skal i denne artikkelen konsentrere oss 
om de oligotrofe innsjøene, og miljøet i og 
omkring elver og bekker; kort sagt om de 
viktigste delene av et vassdrag. 

Oligotrofe innsjøer 
Som nevnt i artikkel 3, er dette den van
ligste innsjøtypen i Norge. De aller fleste 
av våre største og mest kjente innsjøer: 
f.eks. Femunden, Tyrifjorden, Røssvatn, 
Gjende, Hornindalsvatn (Nord-Europas dju
peste innsjø) og Jiesjavrre på Finnmarks
vidda . Mjøsa kunne for bare få år sida 
også ha blitt rekna med blandt disse, men 
en stadig tiltakende forurensing har etter 
hvert gitt den et mer eutroft preg. Nesten 
alle vatn som fins i fjellet, eller som fore
kommer på Vestlandet og i Nord-Norge er 
oligotrofe. 

I og med at det er lite oppløst plante
næring i vatnet, blir produksjonen av plante
plankton og høgere planter liten. Vatnet blir 
klart og siktdjupet stort. Siktedjupet måles 
ved å senke ei kvit skive ned i vatnet 
til det djupet en akkurat så vidt skimter 

M ardalsfossen. 

skiva. I klare fjellvatn kan siktedjupet være 
20-30 m. Fordi lyset trenger langt ned , vil 
både planteplankton og høgere planter 
kunne vokse tilsvarende djupt. Oligotrofe 
innsjøer får derfor ei brei produktiv sone 
i forhold til mer næringsrike innsjøer med 
mindre siktedjup. Av planteplankton domi
nerer grønnalger, gulalger ogkiselalger, mens 
derimot blågrønnalger sjelden forekommer. 
Sparsom produksjon gir liten nedbryting, 
og det blir sjelden oksygensvinn mot djup
laga i oligotrofe innsjøer. 

Sett på avstand har de oligotrofe sjøene 
en blå til blågrønn farge, mens de eutrofe 
innsjøene er gulgrønne, oliven eller brune. 

Det høgere plantelivet er fattig på arter, 
og plantedekket er ganske glissent i oligo
trofe innsjøer. Men fordi sollyset trenger så 
langt ned i vatnet, vil vi kunne finne høgere 
planter på djupt vatn. Torvmoser er obser
vert på ca. 15 m djup. På botnen nærmere 
land dominerer de såkalte kortskudd.\'
plantene. Dette er planter med en svært kort 
hovedakse, og smale blad som danner en 
rosett. Slike kortskuddsplanter er typiske for 
klare vatn. I de uklare eutrofe vatna vil de 
ikke få nok lys. Stivt og mjukt brasmegras, 
botnegras, tjønngras, sylblad og trådsiv er 
alle mere eller mindre vanlige kortskudds
planter som særlig finnes i de oligotrofe vatna 
langs kysten, vanligvis fra 0-5 m djup. 
Langskuddsplanter og jlytebladsplanter er 
sjeldnere, men vi kan nevne flotgras, fjell
piggknopp, former av trådsiv, vassreverumpe 
tusenblad, vanlig tjønnaks, kvit nøkkerose 
og soleienøkkerose. Vegetasjonen av swnp
planter i strandsona er ofte svært glissen, og 
det er særlig elvesnelle og flaskestarr som 
dominerer sammen med trådstarr, bukke
blad og myrhatt. De store sumpplantene 
som er så typisk for eutrofe vatn, ute
blir helt. Disse krever mye næring for å 
kunne produsere sine kraftige overjordiske 
deler. Omkring vatna vil vi ofte få en 
åpen skog med bjørk og vier-arter. 

Dyrelivet er relativt fattig. Typiske for 
oligotrofe sjøer er åbor, ørekyt og de edle 
fiskene aure og røye. Karpefisker (unt. 

ørekyt) og gjedde er sjeldne. På djupt vatn 
vil vi finne fjørmygglarver og fåbørste
marker som dominerende botndyr. Innover 
i strandsona mellom stein og planter blir 
livet mer variert av små snegler og mus
linger, vårfluelarver, steinfluenymfer, øyen
stikkernymfer, døgnfluenymfer, biller og 
teger. Det er særlig i strandsona at fiskene 
henter føde. 

Fuglelivet omkring disse sjøene er ofte 
fattig. Typiske er storlom og smålom. 
Omkring oligotrofe vatnsamIinger vil vi 
videre kunne se strandsnipe, svømmes nipe, 
rødstilk, grønnstilk, sandlo, kvinand , stokk
and, brunnakke, stjertand, laksand, sivspurv 
og fiskemåke. 

Elver og bekker 
Vi har hittil i denne artikkelen, og i artikkel 
3, bare behandla stillestående vatn, det 
såkalte lentiske miljøet. Elver og bekker 
karakteriseres som et lotisk miljø. Det strøm
mende vatnet medfører mange økologiske 
endringer i forhold til stillestående vatn. 
Først og fremst øver vatnet en mye større 
mekanisk påkjenning på organisme i elver og 
bekker. Plantene må være slitesterke, og 
vegetasjonen er fastsittende. Planktoniske 
former finnes bare i svært stilleflytende elver, 
eller de kan påtreffes som driv fra innsjøer 
lenger oppe i vassdraget. Dyra må ha stor 
sjølbevegelsesevne for å kunne smyge seg 
mellom stein og vegetasjon for ikke å bli 
revet med av vatnet. Den sterke omrøringa 
av vannmassene gjør at det hverken dannes 
større termiske eller kjemiske sjikt. Vatnet er 
normalt svært oksygenrikt, og de fleste orga
nismene i elver og bekker krever mye 
oksygen. Under flomperiodene kan store 
mengder næringssalter tas opp fra elve
kantene og bringes ut i innsjøer og vatn. 
Videre kan næring føres fra innsjø til innsjø. 
Vi må også nevne strø fallet fra den omkring
liggende landvegetasjon. Særlig i bekker som 
renner gjennom skogsområder spiller dette 
strøfallet en enorm rolle for næringsbalansen, 
som mat for botndyr som igjen er viktig 
fiskeføde. 

I sterkt strømmende elver og bekker klarer 
ikke karplantene å finne fotfeste. Stengler 
og blad rives i stykker av strømmen, og 
grunnen er for løs og urolig til at røttene 
holdes fast. Vegetasjon finnes helst på steiner 
i elva, og plantene er mjuke, men samtidig 
seige og slitesterke. Det er særlig moser som 
dominerer; eksempler er elvemose (Font i
nalis antipyretica) , bekkemose (Hygrohyp
nwn luridwn) . bekke-tvebladmose (Scapania 
undulata) og nyremose (Nardia compressa). 
Disse mosene danner ofte tette, mørke
grønne matter av lange skudd. Dessuten kan 
vi finne rødalgene strømtråd (Lemanea jlu
viatile) og slinke (Batrachospermwn spp.). 
Mosene utgjør størstedelen av primærpro
duksjonen i mange elver og bekker. I stillere 
elver vil vi få inn karplanter som flotgras, 
elvesnelle, hesterumpe, tusenblad, trådsiv og 
stor-vassoleie. I mindre skogsbekker vil vi 
finne blomsterplanter mellom stein og tre
rølter. Vanlige er soleihov, grøftesoleie, 
mannasøtgras og maigull. Dette er relativt 
næringskrevende arter som nyter godt av alt 
strøfallet i skogsbekkene. 

Botnfaunaen domineres av insektlarver 
som finner ly i dødvatnsonene mellom 
steinene. Mange er strømlinjeformede eller 
flattrykte (eks. døgnflue- og steinfluenymfer) 
slik at angrepsflatene for strømmen redu
seres. Vårfluelarver øker sin tyngde ved å 
feste steiner til husa de lever i. Mange 
former er fastsittende. Dette gjelder f. eks. 
knottlarver som oppfanger næringspartikler 
fra det strømmende vatnet. Steinfluenymfer 
er typiske for friskt vatn . De trenger svært . 
mye oksygen, og er derfor følsomme overfor 
organiske forurensninger. Botnfaunaen ut
gjør viktig fiskeføde. 

I det strømmende vatnet vil bare fisker 
med så gode svømmeegenskaper at de kan 
bevege seg mot strømmen, finne seg til 
relte. Derfor vil aure, harr, laks og ål 
nettopp prege fiskefaunaen i elver og bekker. 
Mange av fiskene i vassdraga foretar gyte
vandringer. Laks og sjøaure finner sin hoved
næring i havet, men går opp i elvene for å 
gyte. De finner gjerne tilbake til den gyte
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<Sur nedbør» drikkevaJ 
vatnet. Mellomste flomsone mangler deri Deltaområder 

De siste års økende forsuring av vassdraga er likevel 
mot buskaktig vegetasjon. Her er flom Løsmassene som de større elvene fører med 

våre viser tydelig sammenheng mellom luft store inn 
vatnpåvirkninga for stor, samtidig som at seg, vil etterhvert botnfelles og hope seg 

og vassforurensing. Ved brenning av olje og bygging. 
vatnet tilfører mye sand og grus som ofte opp ved elvas utløp i innsjøer eller i havet. 

Elv kull dannes store mengder sure svovel Ved å ' 
legges opp som voller langs elva. Plantene Det blir bygd opp store landtunger av grus 

og nitrogenforbindelser. Utslippene fra neier, tør 
må kunne tåle fuktighet og sandpålegging, og næringsrikt elveslam. På disse land

skorsteiner og fabrikkpiper kan under ugun 'vassførin. 
og det er særlig arter med et vidtgående tungene vil elva flyte stille og gjerne for

Fig. l . stige vindforhold spres 100 - 200 mil. En energibet
rotsystem som klarer seg. Vanlig er tette, greine seg sterkt. Vi får det som kalles 

Skjematisk framstilling av sonene langs elve vesentlig del av luftforurensningene i Sør ingsperio
grønne bevoksninger av starrarter sammen et delta. Disse deltaene representerer kan

kanten . Norge stammer fra røykutslipp i Storbri magasin. 
med smårørkvein og sølvbunke. Nedreflom skje noen av våre mest verneverdige våt

tannia og Mellom-Europa. Sørlandets kalk over vin! 
sone preges av særlig fuktighetskrevende marksområder (eks. Øra og Nordre øyern). 

fattige bergarter har liten evne til å nøy nytta til I 
plassen de ble født på. En regner nå med arter som elvesnelle, evjesoleie og heste Vegetasjonen er svært rik og domineres av 

tralisere de sure komponentene, og virk regulerin. 
at luktestoffer (feromoner) har betydning, rumpe. I Finnmark kan sand- og grus starr og andre sumpplanter. I det stille

ningen har i mange vassdrag, særlig i Agder ner gjenn 
og at fiskene på en måte kan lukte seg til vollene ved elvene bli svært store. Her kan vi flytende elvevatnet vil vi finne tjønnaks

fylkene og Telemark, blitt katastrofal. Lakse uttappin!
bake til elva hvor de en gang ble født. finne mange sjeldne, konkurransesvake plan arter, tusenblad , trådsiv m. m. På de inn

fiskene er særlig utsatt. Fordi egg og yngel Ved ei
Ålen foretar også merkelige vandringer. Den ter som nettopp har funnet sin nisje i disse 

K. skades før voksen fisk , blir snøsmeltings- miskeog
fødes i det Karibiske Hav og driver tvers omgivelsene. Eksempler er tana timian, silke

9'~rioden om våren ofte kritisk (dvs . når tur påvir
15 000over Atlanterhavet før den vandrer opp i nellik og tatarsmelle, som alle har utpreget 

vassdraga fylles opp med surt smeltevatn). holda bå
Europas vassdrag. Idet den forlater vass østlig utbredelse i Norge. Den omkring

Flere tusen innsjøer har blitt fisketomme, og tidligere
draga igjen blir den kjønnsmoden, og slutter liggende skogsvegetasjonen vil domineres 

TOPPOAlSEl VA i sju av de beste lakseelvene på Sørlandet næringssl 
å ta til seg næring. Men den kjønnsmodne av fuktighetselskende treslag som bjørk, 10000 

var utbyttet i 1968 bare 2% av fangsten i vaskes U 
ålen når neppe tilbake til sin fødeplass gråor, svartor, selje og hegg. I elvekant

1885, fig. 2. Marfloa, aurens kanskje vik plankton
igjen. vegetasjonen vil det være et yrende fugleliv. 

tigste næringsdyr, er svært følsom for surt primærpJ
A v fuglene omkring elver og bekker skal Fuglene vil finne hekkemuligheter i skogen 

5000 vatn. En vet ennå lite om forsuringas ganisk m 
vi bare nevne fossekallen som henter føde og i de øvre delene av elvekantvegetasjonen 

virkning på planteliv, botnfauna og dyre gir større 
i elva, og som til og med kan bygge reir samtidig som de henter føde i elva og 

plankton i ferskvatn, men en negativ virk
bak fossefallene. de nederste flomsonene. 

ning fryktes. ~!~~:J 
1880 1900 1920 19 40 1960 og meite 

Fig. 2. Vassdragsreguleringer tilstand ~ 
Elvekantvegetasjon Fosser og stryk Årlig laksefangst i kg i Toppdalselva (etter Som vi har sett varierer vassføringa i et klasser d 
Med elvekantvegetasjon mener vi den vege Ved våre fosser og større stryk vil luft Snekvik ) . vassdrag med årstidene. Den er minst om Men (
tasjonen som tydelig påvirkes av elvas flom fuktigheten øke ved tilførsel av dråper og 

vinteren når nedbøren faller som snø og kortvari~ 
soner. Vår og høst går de fleste uregu skum. Omkring fosser vil vi ha ei sprute erste delene av deltaet kan det etterhvert 

størst i flomperiodene om våren. En hver demte 011
lerte elver og bekker over sine bredder grun sone hvor omgivelsene fuktes av dråper fra gro opp svartor- eller gråor-sumpskoger med 

kunstig forandring av et vassdrags opprinnenet snøsmelting og høstnedbør. Jo høgere lufta. Her vil vegetasjonen være svært frodig, meget rik botnvegetasjon. Elvedeltaene inne
lige, naturlige vassføring kalles vassdragselva flør om året, jo breiere blir elvekant noe vi lett kan se ved våre større fosser holder således et stort utvalg av forskjellige 
regulering. Mindre reguleringer har blitt utvegetasjonen. Ved å måle dens bredde, kan på Vestlandet hvor trærne rett og slett biotoper, som igjen gir grunnlag for et 
ført for å hindre flomskader, lette tømmerman lett finne ut hvor mye elva stiger og syn vokser direkte på det bratte fjellet. Da meget variert dyreliv. Noen av våre aller 
transporten under fløyting, ved forskjellige 

ker. Vegetasjonen karakteriseres ved å være moser og lav mottar mesteparten av sitt fineste vatnfugl-Iokaliteter ligger nettopp på 
åpen, og ved å mangle større trær. Trær tå vatn gjennom lufta, vil nettopp disse plan slike deltaer. Dessverre er våre deltaområder 

Fig. 3.
ler ikke å ha røttene under vatn gjennom tene prege vegetasjonen i sprutesona. Våre sterkt utsatt for oppdyrkning og utbygging 

Skjematisk framstilling av produksjonsforhold 
lengere tid, da det lett skapes oksygen rikeste mose- og lavforekomster finner på grunn av det næringsrike, løse jords

og naringsopptak før og etter ei innsjøregu
mangel i rotsona. Vi deler elvekanten i tre vi derfor nær fosser og stryk. I trange monnet, den jamne fuktighetstilgangen, og 

lering. Fiskenforlater den utarma strandsona 
soner: (fig. 1.) Øvre flomsone karakteri dalfører og gjel kan vi lett skjønne at det flate lende. 

og lever for en vesentlig del av dyreplankton 
seres ved vier-arter. Sjøl om vierene er fossene har mye å si for det lokale fuktig

og landinsekt , seforøvrig teksten. busker, tåler de mer oversvømming enn hetsklimaet. Legges en foss i rør oppstår det A v farer som truer vassdragene våre skal 
Mørk FISk = aure, lys FISk = røye (etter andre trær og busker, samtidig som de tørrere luft som igjen kan påvirke vegeta vi kort omtale «sur nedbør» og vassdrags
Grimås).klarer den mekaniske påkjenningen av flom- sjonen og jordbruket. reguleringer: 
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<<Sur nedbør» drikkevannsaIilegg, O.l. Disse reguleringene etter reguleringa vil en produksjonsnedIgler deri Deltaområder 
De siste års økende forsuring av vassdraga er likevel beskjedne sammenlikna med de settende prosess settes i gang, men denne viler fl om Løsmassene som de større elvene fører med 
våre viser tydelig sammenheng mellom luft store inngrepa i forbindelse med kraftut i begynnelsen kamufleres av den tilsyneig som at seg, vil etterhvert botnfelles og hope seg 
og vassforurensing. Ved brenrung av olje og bygging. latende positive kortidsetTekten. Særlig vilsom ofte opp ved e1vas utløp i innsjøer eller i havet. 
kull dannes store mengder sure svovel Ved å bygge store damanlegg, grave tun reguleringssona, området mellom høgste og. Plantene Det blir bygd opp store landtunger av grus 
og nitrogenforbindelser. Utslippene fra neler, tørrlegge elver og fosser , m. m ., kan lågeste vasstand, påvirkes sterkt. Her vil årpålegging, og næringsrikt elveslam, På disse land
skorsteiner og fabrikkpiper kan under ugun 'vassføringa i større grad tilpasses landets lige frostskader og tørrlegginger ødeleggeidtgående tungene vil elva flyte stille og gjerne for
stige vindforhold spres 100 - 200 rrtil. En energibehov. Overskuddsvatn fra snøsmelt vegetasjonen. Isskuring og bølgeslag utsetter ~ er tette, greine seg sterkt. Vi få r det som kalles 
vesentlig del av luftforurensningene i Sør ingsperioden blir lagra i store innsjø- og elve reguleringssona for økt mekarusk slitasjer sammen et delta. Disse deltaene representerer kan
Norge stammer fra røykutslipp i Storbri magasin. Først når energibehovet øker ut (erosjon), og lausmaterialet vaskes etter'edrejlom skje noen av våre mest verneverdige våt
tannia og Mellom-Europa. Sørlandets kalk over vinteren blir vatnet tappa ut og ut hvert ut og grumser til vatnet. I løpet av få.skrevende marksområder (eks. Øra og Nordre øyern). 
fattige bergarter har liten evne til å nøy nytta til elektrisitetsproduksjon. Derved får år vil reguleringssona forandres til et steinet,og heste Vegetasjonen er svært rik og domineres av 
tralisere de sure komponentene, og virk reguleringsmagasina store vasstandsvariasjo nakent og goldt område som er lite egna forog grus starr og andre sumpplanter. I det stille
ningen har i mange vassdrag, særlig i Agder ner gjennom året, avhengig av darnhøgde og fiskens næringsdyr. Omlagring av lausmasserer kan vi flytende elvevatnet vil vi finne tjønnaks
fylkene ogTelemark, blitt katastrofal. Lakse uttappingsgrad. (sedimenter) til innsjøens djupere parti gjørvake plan arter, tusenblad , trådsiv m . m. På de inn
fiskene er særlig utsatt . Fordi egg og yngel Ved ei vassdragsregulering vil både kje at botnfaunaen også påvirkes utafor regusje i disse 
skades før voksen fisk, blir snøsmeltings miske og fysiske forhold bli forandra og i sin leringssona.lian, silke

Kg 

~~rioden om våren ofte kritisk (dvs. når tur påvirke og forandre de biologiske for Etter hvert som reguleringssona utarmes'5 000r utpreget 
vassdraga fylles opp med surt smeltevatn). holda både kvantitativt og kvalitativt. Når og botnfaunaen reduseres vil fisken i størreomkring-
Flere tusen innsjøer har blitt fisketomme, og tidligere tørt land legges under vatn vil grad presses over på planktondiett, fig. 3.omineres 

TO PPDA LSEL VA i sju av de beste lakseelvene på Sørlandet næringssalter fra det oversvømte området Dette vil som regel medføre redusert vekstID bjørk, 10 000 

elvekant var utbyttet i 1968 bare 2% av fangsten i vaskes ut og gi økt produksjon av plante slik at kjønnsmoden fisk bli mindre. Forut
1885, fig. 2. Marfloa, aurens kanskje vik plankton i magasinets frie vassmasser. Større satt at gyteplassene ikke ødelegges, vil planke fugleliv . 

i skogen tigste næringsdyr, er svært følsom for surt primærproduksjon og økt tilførsel av or tonspisende fisk som sik og røye stort sett 
5000 vatn. En vet ennå lite om forsuringas ganisk materiale fra det neddemte området greie ei regulering bedre enn arter sometasjonen 

virkning på planteliv, botnfauna og dyre gir større bestander av dyreplankton og halv vesentlig lever av botndyr, f. eks . aure.elva og 
plankton i ferskvatn, men en negativ virk planktoniske krepsdyr, f. eks . linsekreps, Mange av innsjøene som reguleres i 
rung fryktes. som sammen med økt tilgang på landinsekt Norge er fjellvatn som tilhører den oligo

1880 19 00 1920 19 40 1960 og meitemark kan bedre fiskens ernærings trofe innsjøtypen. Disse relativt enkle øko
Fig. 2. 

VassdragsreguIeringer tilstand slik at tilveksten øker og rike års- systema hvor auren som regel er eneste
A rlig laksefangst i kg i Toppdalselva (etter 

Som vi har sett varierer vassføringa i et klasser dannes. . fiskeart , er spesielt sårbare for reguleringsvil luft Snekvik) . 
vassdrag med årstidene. Den er minst om Men den gunstige demrrtingsetTekten er inngrep. Sjøl om mer enn 50% av innsjø
vinteren når nedbøren faller som snø og kortvarig, 2 - 5 år, noe avhengig av det ned arealet vårt alt er påvirka av forskjellige 

råper og 
ei ~prute erste delene av deltaet kan det etterhvert 
:!råper fra gro opp svartor- eller gråor-sumpskoger med størst i flomperiodene om våren. En hver demte områdets størrelse og bonitet. Straks reguleringsinngrep, står mange urørte vass

kunstig forandring av et vassdrags opprinnert frodig, meget rik botnvegetasjon . Elvedeltaene inne
lige, naturlige vassføring kalles vassdragsre fosser holder således et stort utvalg av forskjellige FOR REGULERING ETTER REGULERING 
regulering. Mindre reguleringer har blitt utog slett biotoper, som igjen gir grunnlag for et T
ført for å hindre flomskader, lette tømmer REGULERI NGSSONEellet. Da meget variert dyreliv . Noen av våre aller 

,n av sitt transporten under fløyting, ved forskjellige ~ ~ ~ ~s5 '3/fineste vatnfugl-Iokaliteter ligger nettopp på 
isse plan slike deltaer. Dessverre er våre deltaområder i '1:Il,~ ~ .'...::.:"'" \---o-o-+:. ~-W-_-'=--Fig. 3.na. Våre sterkt utsatt for oppdyrkning og utbygging 

Skjematiskframstilling av produksjonsforhold ::.}~", ,\: pA,.. .ø: ti ~ ". . o' o' o .r finner på grunn av det næringsrike, løse jords .o:~~f. ~ .,y . ~ . co:::- ~ ~ og næringsopptak før og etter ei innsjøreguI trange monnet, den jamne fuktighetstilgangen, og o:o o.'~:t:f."V<04 ~ . . •. .-. 
lering. Fiskenforlater den utarma strandsonajønne at det flate lende. o : o:?i:::~:.,. p '~~"_og lever for en vesentlig del av dyreplanktone fuktig

Ol=:,*og landinsekt, se forøvrig teksten.pstår det Av farer som truer vassdragene våre skal -.-::'-::::-. 
e vegeta- Mørk fISk = aure, lys fISk = røye (ettervi kort omtale «sur nedbør» og vassdrags ···~·'.6.'''.'..".~" _._,-..._.,._" ····'!.,.t::~':".P,." ....,..".n".....,." ...t ..."o;•.I:.....

Grimås).reguleringer : 
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drag fortsatt i fare for å bli utbygd, jamfør 
debatten om Masi, Saltfjellet, Hardanger
vidda og Jotunheimen. 

En må også være oppmerksom på at 
vassdragsreguleringer vil kunne få følger for 
den generelle forurensningssituasjonen i 
vassdraget nedafor reguleringsstedet. Den 
store tilførselen av næringsfattig smeltevatn 
til Mjøsa vil f. eks. ha en fortynnende 
virkning på alle kloakkutslipp i området. 
Samtidig vil smeltevatnets låge temperatur 
medvirker til å holde algeproduksjonen nede. 
Ei regulering i Jotunheimen vil redusere vår
flommen (Ottaflommen), et inngrep som vil 
kunne få alvorlige biologiske følger ikke bare 
i Gudbrandsdalslågen, men også i Mjøsa og 
Glåma helt ned til Fredrikstad. Som kjent 
fikk vi et forvarsel om Mjøsas stadig økende 
forurensningsgrad i sommer (1976) i form 
aven kraftig oppblomstring av blågrønn
alger. Og det er klart at en sterk redusert 
Ottaflom ytterligere vil kunne forverre til
standen i Norges største innsjø. ø 

Til høyre : Vassdragsreguleringer medfører 
djuptgripende endringer i miljøet. 

Under: Ved våre større elver finnes ofte 
store sand- og grusvo//er som flomvann et leg
ger opp. Bildet viser Tana i Finnmark. Den 
krypende planten i f orgrunnen er tanatimian. 
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I vår nye prospektkortserie presenteres ni av landets 

parker. Vanlig kortformat 10,5 x 15 cm . Kortene se 

enkeltviS. . 

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


refleks, mens vi ven 
frie byer, trafikksikr, 

Sy-på-refl 
på hvit bu 
Størrelse 
cm. Selge! 
stk. Pris 
kr. 18,-. 

GR0NDAH 
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!,-,: -t~:1~k~:~kalenderen 
1977 	 .~~ -~-~':;'~':;.{:~'/~ . 
Et godt råd - bestill nå! I fjor ble vi utsolgt i løpet 1\ 
av de siste hektiske ukene før jul. I tillit til at interes
sen for Naturkalenderen øker i samme takt som før, har 
vi i år satset på større opplag. Men likevel. for å være " ~ 
på den sikre siden - bestill straks! 

• 	 13 gnistrende fargefotos fra norsk natur 
• 	 Totalformat 30 x 40 cm - bildeformat 30 x 30 cm 
• 	 Bildetekster på norsk og engelsk 
• 	 Leveres i solid kartong som sikrer at kalenderen 


kommer helskinnet fram - hvor som helst på 

kloden 


• 	 Pris kr. 32,
• 	 Bruk gjerne bestillingskupongen på motstående side 

VEGGPRYD? 
Naturvernforbundets fotoprakater 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 «Svalestjero>, 

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

i miniatyr over og til høyre . 

Pris pr. stk. kr. 20,-. 


• 	 NASJONALPARKENE- NA pA PROSPEKTKORT 
I vår nye prospektkortserie presenteres ni av landets nasjonal

parker. Vanlig kortformat 10,5 x 15 cm. Kortene selges ikke 

enkeltvis. . 

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


med Naturnvernforbundets 
refleks, mens vi venter på bil
frie byer, trafikksikre ' veier og 
rent miljø. 

BLI (UGLE)SETT 

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

GR0NDAHL &. S0N 



HVEM GJØR HVA? 
HER ER SVARET! 
I «Hvem gjør hva i natur- og miljøvernet 7» pre
senteres 300 norske organisasjoner og institu 
sjone r og deres befatning med natur- og miljø
problemene. Et grunn leggende verk, uunnværlig 
for alle som søker kontakter i naturvernarbeidet. 

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

miljøvernet ?» 252 sider . Format A4. 

Pri s k r. 72,- . 


nn 

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

FINNMAR KSVIDDA · AlR HVlM7 tema. Ill ustrert med fotos og kart . 

Øystein Dalland : «Finnmarksvidda - f or 
hvem?» 48 side r. Fo rmat A5 . Pris k r. 12,- . 

DET REGNER FORTSATT 	 SUR NEDBØR 
~~'".~~D~~:;:~~~~SVOVEL . . . 

.. og veien til løsning er at det reises en opi 
nion. Men opinionen må bygge på viten - og her 
kommer anledningen til å orientere seg om pro
bleme~ i forbindelse med su r nedbør, om år 
saker og virkninger. 

Oddvar Skre : «Su r nedbør. Arsaker og verk 
naden>. 50 sider. Format A 5. Pris kr . 13,- . 

iinl"'"-.. . 

l.ittl'.rarur 0111 Il. ltllr 	 KILDEN TIL KILDENE I 
NATURVERNET 

----
«Litteratur om natur» er det se lvskrevne hjelpe 
midlet for al le som vi l skaffe seg en allsidig ori 
entering om natur- og miljøvernproblemene 
som lærere, foredragsho ldere og artikkelforfattere. 
Bibliografien gir en kort karakteristikk av hver en
kelt bok, og er altså mer enn en snau bokliste. 

--............
~ 
Bredo Berntsen: «Litteratur om nat ur».111\ 
96 sider. Format A5 . Pris kr. 16,- . 

NA KAN DU PYNTE DEG 

ALLE SNAKKER OM 
ØKOLOGI 
- men ikke alle vet hva det er. Denne 
publikasjonen gir klar beskjed . «Økologi» 
er en kortfattet. lettl est og oversikt lig 
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 . 

Perav id Skoog: «Økologi». 48 sider. 
Fo rm at A 5. - Pris kr. 15,- . 

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

Segnestam/ He lin : «Den første na
t u rbo ka ». 16 siders hefte. Format 
A4 . Pris kr. 10,- . 

DET GAR RUNDT 
OG RUNDT 
i naturen, og miniutstillingen «Sirkelen» gir 
en enkel leksjon i hva som sk jer - i tekst og 
fargeg lade teg ninger. Utstillingen består 
av fire plakater i fo rmat 62 x 89 cm . Til 
underv isning på lavere skoletrinn - og for 
museer, bibliotek, organisasjoner m.v. i 
forbindelse med utstill ingsarrangementer 
og kurser. 

Miniutstillingen «SIR KELE N ». .. 
PriS kr. 50,- . '" 

ALTERNATIV TIL 
VANNKRAFT 
I denne publikasjonen legges det fram 

konkrete fors lag til energisparende tiltak 

og bruk av gass fra Nordsjøen i energi

forsyningen. Heftet er utarbeidet av 

Norges Naturvernforbunds vassdrags

vernråd . 

«Alternativ til vannkraft». 24 s ider. 

Format 18 x 24 cm. Pris kr . 10,- . 


~ØIOLOGI 

NOBOES NATUlln!ltNF0R8UND 

- eller bilen eller båten eller barnevognen eller bag 'en eller 
ryggsekken eller sykkelen eller postkassen eller hva som 
helst med forbundets emblem. K/ebemerker (stickers) se lges 
i sett il 4 stk. (2 stk. i glatt vinyl 8,5 cm diameter, 2 stk. i 
satin cloth 3,8 cm) trykt i grønt og brunt kr. 10,- . 

MEDLEMSNALEN 

med Forbundets emblem i 

to utgaver - begge i for 

mat 9 x 9 mm. 

I forgylt sølv kr. 20, 

I nysølv kr. 10,
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N. BORCHGREVINK 

NATURVERN, SKOGBRUK 
OG FRILUFTSLIV 

V onflikten mellom naturvern/friluftsliv 
~ på den ene siden og skogbruket på den 
annen kan virke forbausende for den som 
ser teoretisk på saken . 

Skogbruk og naturvern har mange berø
ringspunkter. Det samme har friluftsliv og 
naturvern. I prinsipp stå r naturvernet i 
samme forhold til dem begge, som toppen i 
et likesidet triangel. Dette forhold er på en 
glimrende måte blitt illustret ved «de Haa
kenstadske søyler», - se Norsk Natur nr. ... 

I praksis har imidlertid naturvernet enga
sjert seg mest på friluftslivets side. Dette har 
vært nødvendig i en skjev situasjon, hvor det 
har vært gjort for få innrømmelser til fri
luftslivet. Men samtidig har denne situasjon 
vært beklagelig, fordi man lett taper av syne 
de mange aspekter som naturvern og skog
bruk - og også friluftsliv og skogbruk - har 
felles. 

Jo før denne konflikt kan avvikles, jo 
bedre for alle parter. For å avvikle den, må 
den løses. En løsning krever gjensidig for
ståelse. 

Jeg skal ikke her komme inn på sakens 
realiteter, på de mange områder som har 
ført til kritikk. Det er det skrevet meget om 
før. Isteden skal vi se på den måte partene 
har kontakt med hverandre på, og den måte 
de angriper sakene på. 

På skogsiden har det vært en tendens til å 
overdimensjonere problemene, geografisk, 
driftsmessig og økonomisk. 

Denne oppdimensjonering av problemet 
har vært ledsaget aven avvisning av pro
blemstillingen: «Vi er da friluftsfolk vi også 
... jeg synes ung skog er mere trivelig enn 
gammel ... jeg kan ikke skjønne at en vei 
kan genere». Og endelig har denne holdning 
vært fremført i en tone hvorfra det kunne 
siteres mange stygge ord. Det gjør jeg ikke 
her, for jeg vil ikke gyte olje på ilden, men 
bidra til å slukke den . 

Skogbrukerne synes at vi burde være glad 
for skogbrukets målsetning : å bevare og ut
vide skogarealet. Det er vi også. På den an
nen side burde skogbrukerne være glad for 
alle som er glad i skogen, selv om det er 
mange måter å være glad i den på. Her er det 
en opinionskapital som man heller burde 
trekke på enn støte fra seg. 

Det er imidlertid ikke skogbrukerne jeg 
henvender meg til her, men naturvernere og 
friluftsfolk. Hva kan dere gjøre for å bidra til 
å løse konflikten. 

Først kunnskap. Det har forekommet 
overtramp på friluftssiden basert på mang
lende kjennskap til de økologiske og økono
miske realiteter. 

Vi har en omfattende skogpresse . Statens 
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skoger administrer en tredjedel av vårt land, 
og det alene er grunn nok til å følge med i 
deres utmerkede organ Statsskog. Det nor
ske Skogselskap utgir Tidsskrift for Skog
bruk (vitenskapelig), Norsk skogbruk (mere 
praktisk/faglig) og Skogen (medlemsblad). 
Skogeierforbundet utgir Skogeieren. 

I disse organer vil man finne nyttig kunn
skap, som nok bør la innflytelse på det man 
sier og skriver. Man vil også kunne glede seg 
over adskillig naturvernstoff, f.eks . Stats
skogs omtale av reservater. Endelig vil man 
bli kjent med ulike syn og nyanser i synene, 
som ellers kommer lite frem i den nokså ens
rettede front skogbruket viser utad. Der kan 
man finne vann til egen mølle. 

Det var dumt av McCarthy å stemple alt 
som sto til venstre for ytre høyre som kom
munistisk. Det er dumt av venstreradika
lerne å stemple alt som står til høyre for yttre 
venstre som fascistisk. Det er dumt av grunn
eierne å stemple naturvern og friluftsliv som 
romantikk, fanatisme og radikalisme. Vi må 
ikke gjøre samme feil. Vi må ikke skjære 
skogens folk over en kam. 

Av to oppfatninger vil det alltid være en 
som er mere natur- og friluftsvennlig enn en 
annen. Den bør vi støtte, og søke faglig mo
tivering for den innen skogens egne rekker. 

Les skogpressen ! 
Hittil har skogens menn angrepet friluftsfol
ket i sine egne organer, som ikke leses av 
naturvernere og friluftsfolk . Disse innlegg 
har derfor bare tjent til gjensidig opphiss
else. På den annen side har friluftsfolket 
skrevet i sine organer, som kanskje ikke leses 
så meget av forstfolk . På denne måten har 
man skutt forbi hverandre. 

Isteden burde friluftsfolk skrive i skog
pressen, og skogsfolk i friluftspressen, til 
gjensidig orientering. Da vil tonen også let
tere bli mindre outrert, til gagn for begge 
parter. Selv har jeg fulgt denne linje, og man 

sade som kommer til uttrykk i arge innlegg 
er forstfolk alltid hyggelige, for når vi kom
mer innpå hverandre oppdager vi snart at vi 
har så meget til felles at vi finner en felles
nevner å diskutere våre uenigheter med . Vi 
kan nok slåss på barrikadene, men dette bør 
ikke forhindre samarbeid i komiteer. Selv 
har jeg hatt gleden av å delta i lang tid i et 
slikt samarbeid, og resultatet er da også blitt 
en liten bok. 

Det norske Skogselskap ble stiftet for 75 
år siden, som en ideell legmannsorganisa
sjon til støtte for skogsaken, først og fremst 

. skogplantning. Denne side av virksomheten 
er etterhvert kommet i bakgrunnen, etter at 
offentlige organer har overtatt meget av virk
somheten. Samtidig er Skogselskapet blitt 
mere fag- og yrkespreget. Det er lenge siden 
en ølbrygger var formann i Skogselskapet, 
og det er idag vanskelig å øyne forskjellen 
mellem Skogselskapet og skogbrukets inter
esse organisasjoner. 

Skogen har mange aspekter, langt ut over 
virkeproduksjon : klimatisk, estetisk, sosialt, 
biologisk, hydrologisk, limnologisk. Alt 
dette er naturvern, og det er produksjon av 
evigvarende virke også. På disse premisser er 
det naturlig at naturvernere og friluftsfolk 
støtter og deltar aktivt i Det norske Skogsel
skap, både for å støtte skogsaken og for å 
fremme våre egne synspunkter innen ram
men av denne. 

Skogbruket har mange og kraftige yrkes
organisasjoner til å ivareta sine interesser. 
Derfor burde den ideelle organisasjon skog
selskapet innta en mere nyansert og objektiv 
holdning til forholdet mellem skogbruk og 
friluftsliv. Når så ikke kan sies å være tilfelle, 
bør man ikke gi skylden til de fagfolk som 
sitter igjen i Skogselskapet, men til de leg
menn som er uteblitt. På den annen side må . 
det innrømmes at det er stigende interesse og 
forståelse for problemene. På grunn av kom

ET 
NØDROP 
FRA 
HAVET 

I årtusener har havet ligget der, så rent 
og klart, men også lunefullt. Det har alltid 
vært et yrende dyreliv i vannet, og de en
este fiender disse skapningene har kjempet 
imot, var hverandre. Dødsprosenten var lav, 
og den eneste selvmordsmåten var å være 
i vegen for en litt større fisk. En gang for 
lenge, lenge siden utkjempet «haitianerne» et 
slag mot «delfenistene» ved Hawai, et slag 
som ennå ikke er glemt, men lever på fiske
munne. De representerer de to politiske syn 
som eksisterer i det våte element, og siden 
«Hawailoo»-krigen aldri ble helt fullendt, 
er de fortsatt i gjellene på hverandre og 
utkjemper små «feighter». Men for noen 
årtier tilbake dukket det opp en felles fiende 
som truet deres eksistens, og som samlet de 

beskjedent rør, men ikke \e"nge etter ble det 
tusener av dem. De spydde ut uhorvelige 
mengder aven slags masse som både luktet 
og smakte vondt, og den var også død
bringende. Denne felles fienden, som fikk 
uveimer til å grave ned stridsbeinet og opp
rette en midlertidig fredsavtale, var foruren
sing, forårsaket av vesener fra et annet ele
ment. Forurensning som bestod av oljesøl, 
kloakk, siloutslipp og fabrikkutslipp. Det ble 
rent uutholdelig der nede i dypet. Fiskene 
fikk store økonomiske tap som skyldtes syke
opphold grunnet papir i gjellene, tilstopping 
av svelget og fordøyelsesvansker. Skattene 
ble høyere fordi flere måtte ansettes i fiske
statens renovasjon, og prester, kistebyggere 
og gravere skulle lønnes. Betalingsmidlet var 
plankton fra de private planktonfarmene 
som det krydde av der nede. 

Forholdene var forferdelige, og de ble bare 
verre og verre. Tilslutt ble vannet så gru
somt og gjørmet at det var nesten umulig 
å komme fram. Blomstene døde, og det la 
seg en grønn, slimaktig hinne på alt der 
nede, dødt som levende. Fiskene fikk klaus
trofobi, og som om de var i instinktiv 
søking etter luft, begynte de å flyte opp 
og legge seg på overflata etter at døden 
var inntruffet. Renovasjonsverket, som gjor
de en bra innsats med å la søppelet opp 
på strendene der det kom ifra, døde av for
giftning, og de friske, unge havdyrene ble 
ubarmhjertig tatt opp fra havet, og brukt 
som føde for fastlandsboerne. Radiotelegra
fistene prøvde gang på gang å nå landjorda 
med boblesignaler, for om mulig å la hjelp 
derifra, men p.g.a. søle og skitt var det van
skelig for dem å trenge igjennom. Alle for
søk på forbedring var nytteløse. Hva skulle 
fiskene gjøre? Nøytralipus sendte ut en mel
ding som sa at i dette Neptuns år 2000, 
skulle det holdes en hav kongress hvor repre
sentanter fra alle verdens hav måtte være 
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har beredvillig stillet spalteplass og talestol 
til min rådighet. Jeg kan ikke si at jeg alltid 
har møtt en enig forsamling, men jeg alltid 
har møtt en lydhør forsamling. Og en hyg
gelig forsamling. Avkledd den angstbiterfa

munikasjonssvikten går dette naturvernerne 
hus forbi. Hvor mange av dere vet at Skog
selskapet har arrangert en rekke kurser om 
skogbruk/friluftsliv? 

Bli medlem av Det norske Skogselskap! 

to partiene. Lederen var og er «blåhvalisane
reID> Nøytralipus, en eldre, ærbødig hval, 
overhengt med medaljer fra sjøstjerne
ordenen. 

Denne fienden besto først av et eneste 

tilstede. Dette ble slått stort opp i fiskeri
tidende «Havnytt». 

Kongressen fant sted på de store fiske
banker, et sted hvor det ennå var sloirstoff 
nok til å holde en slik samling. Kreps fra 

Tegning 
Morten 
Kristianc 
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I årtusener har havet ligget der, så rent 
og klart, men også lunefullt. Det har alltid 
vært et yrende dyreliv i vannet, og de en
este fiender disse skapningene har kjempet 
imot, var hverandre. Dødsprosenten var lav, 
og den eneste selvmordsmåten var å være 
i vegen for en litt større fisk . En gang for 
lenge, lenge siden utkjempet «haitianerne» et 
slag mot «delfenistene» ved Hawai, et slag 
som ennå ikke er glemt, men lever på fiske
munne. De representerer de to politiske syn 
som eksisterer i det våte element, og siden 
«Hawailoo»-krigen aldri ble helt fullendt, 
er de fortsatt i gjellene på hverandre og 
utkjemper små «feighter». Men for noen 
årtier tilbake dukket det opp en felles fiende 
som truet deres eksistens, og som samlet de 
to partiene. Lederen var og er «blåhvalisane
ren» Nøytralipus, en eldre, ærbødig hval, 
overhengt med medaljer fra sjøstjerne
ordenen. 

Denne fienden besto først av et eneste 

beskjedent rør, men ikke lenge etter ble det 
tusener av dem. De spydde ut uhorvelige 
mengder aven slags masse som både luktet 
og smakte vondt, og den var også død
bringende. Denne felles fienden, som fikk 
uveimer til å grave ned stridsbeinet og 0P{r 
rette en midlertidig fredsavtale, var foruren
sing, forårsaket av vesener fra et annet ele

.r 	 ment. Forurensning som bestod av oljesøl, 
kloakk, siloutslipp og fabrikkutslipp. Det ble 
rent uutholdelig der nede i dypet. Fiskene 
fikk store økonomiske tap som skyldtes syke
opphold grunnet papir i gjellene, tilstopping 
av svelget og fordøyelsesvansker. Skattene 
ble høyere fordi flere måtte ansettes i fiske
statens renovasjon, og prester, kistebyggere 
og gravere skulle lønnes. Betalingsmidlet var 
plankton fra de private planktonfarmene 
som det krydde av der nede. 

Forholdene var forferdelige, og de ble bare 
verre og verre. Tilslutt ble vannet så gru
somt og gjørmet at det var nesten umulig 
å komme fram. Blomstene døde, og det la 
seg en grønn, slimaktig hinne på alt der 
nede, dødt som levende. Fiskene fikk klaus
trofobi, og som om de var i instinktiv 
søking etter luft, begynte de å flyte opp 
og legge seg på overflata etter at døden 
var inntruffet. Renovasjonsverket, som gjor
de en bra innsats med å få søppelet opp 
på strendene der det kom ifra, døde av for
giftning, og de friske, unge havdyrene ble 
ubarmhjertig tatt opp fra havet, og brukt 
som føde for fastlandsboerne. Radiotelegra
fistene prøvde gang på gang å nå landjorda 
med boblesignaler, for om mulig å få hjelp 
derifra, men p.g.a. søle og skitt var det van
skelig for dem å trenge igjennom. Alle for
søk på forbedring var nytteløse. Hva skulle 
fiskene gjøre? Nøytralipus sendte ut en mel
ding som sa a~ i dette Neptuns år 2000, 
skulle det holdes en havkongress hvor repre
sentanter fra alle verdens hav måtte være 
tilstede. Dette ble slått stort opp i fiskeri
tidende «Havnytt». 

Kongressen fant sted på de store fiske
banker, et sted hvor det ennå var sj,lrstoff 
nok til å holde en slik samling. Kreps fra 

det Indiske hav, krabber som hadde brukt 
opptil flere år på reisa fra Stillehavet, hav
hester med konstant hodepine grunnet atom
bombesprengingen ved Aleutene, ja, fisk og 
sjødyr fra 	 alle hav kom ilende til. OP{r 
slutningen 	var stor, og det var riktig et 
høy tidelig møte, forholdene tatt i betraktning. 
Banksjefen som ønsket velkommen leste opp 
dagsordenen, og ga deretter ordet til Nøy
tralipus. Han talte lenge og vel om den 
alvorlige situasjon, ogdet ble enstemmig ved
tatt at dette ikke kunne fortsette. De måtte 
sette en stopper for utslippene. Men havdyra 
stod helt maktesløse. Hvordan kunne de få 
sendt nødsignaler opp gjennom denne grøten 
av anfall ? 

Da var det at Kråkeline fra Mexicogolfen, 
den første kråkebolle med kunstige bein, 
kom med det forslag at de kunne sende 
beskjed med «Flyingfish als», men dette ble 
nedstemt, da dette selskap ikke hadde vært i 
virksomhet siden 1980 grunnet startvansker. 

AV 
TOVE 
KARLSEN 
1sAR 

Tegning 
Morten 
Kristiansen 

Hun foreslo videre at de kunne prøve å 
sende opp en rakett, men det kunne ikke 
realiseres, da de ennå ikke hadde kjennskap 
til denne farkosten . Vannskapningene så sin 
egen død i møte. Det eneste fornuftige forslag 
som ble utarbeidet, var at en frivillig fisk bet 
på kroken til en fisker, for om mulig på 
denne måten å få kontakt med «dyre- og 
friarealsnemda»" og få dem til å titte nær
mere på forholdene. Flere frivillige meldte 
seg, både unge, spreke fisker, samt også 
flere gamle sjø-ulker. 

Kongressen ble opphevet under enighet 
om at den hadde vært nyttig, og derfor vlle en 
ny kongress bli holdt neste år for de som 
ennå levde. Alle ønsket de frivillige heltene 
lykke til. 

Så kjære fastlandsboere, når dere fanger 
fisk , har dere sikkert lagt merke til at den 
beveger munnen helt til den dør. Det er de 
frivillige i forgjeves forsøk på å nå dere 
med sitt nødrop fra havet. 
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Tesen om fellesskapets tragedie 

DERFOR TOK VI BILEN 

AV ROBERT HERENDEEN 

Rik elsker og hater biler. Og det later til at 
de som protesterer aller sterkest mot dem, er de 
som eier bilene. En av de sterkeste kreftene i 
universet er i virksomhet her, og den påvirker 
samfunnet på en frapperende enkel og uimot
ståelig måte. Når jeg ikke slåss med meg selv 
eller familien eller byens myndigheter om bi
ler, trekker jeg meg tilbake og beundrer bilens 
ubannhjertighet og universielle karakter. Aka
demisk objektivitet overfor det absolutte, som 
hos en klatrer som faller, og som har nøyaktig 
6,3 sekunder på seg til en rask grubling over 
tyngdeloven. 

Jeg bor nå i Trondheim, hvor forholdet 
bil/menneske nå er I til 4. Med andre ord, 
Trondheim befinner seg på samme nivå som 
USA i 1948, før The Interstate Highway Sy
stem, før det forelå noen vitenskapelig forkla
ring på fotokjemisk smog, og før folk begynte å 

tenke over hvor energisløsende bilen er. (I 
USA er forholdet bil/menneske i dag I til 2) . 
Omtrent halvparten av Norges befolkning kjø
rer regelmessig med bil. I USA er det 90 pro
sent av befolkningen som gjør det. Norges bi
lende befolkning er fordoblet i løpet av ti år. De 
velkjente ulempene - trafikkork, store konsen
trasjoner av bly, hydrokarboner i luften, skitt, 
støy, skader og dødsfall er hevet over disku
sjon . Men veksten fortsetter, f.eks. med 7, I 
prosent i fjor. Og dette skjer i et land som har et 
godt utbygd nett av kollektive transportmidler, 
samtidig som bensinen koster omkring 2,40 
kroner literen og en folkevogn boble mer enn 
30 .000, det vil si det samme som den gjen
nomsnittlige årsinntekten. 

For å forstå dynamikken i denne prosessen er 
det to ting man må vite: 

For det første: Den dominerende trang hos et 
menneske som er forholdsvis velfødd, er rask 

transport kontrollert av ham selv. Nå kan man 
selvfølgelig spØrre hvorfor det er sånn. Men 
jeg er en eksperimentalist, og iaktagelsen av et 
universielt fenomen er nok for meg inntil jeg 
ser et overbevisende unntak. (Jeg tror at den 
viktigste faktoren er den spontaniteten som bi
len tillater, ikke farten i seg selv.) 

For det andre: Samspillet mellom de fordeler 
og de ulemper bilen medfører, slik den vorden
de bileier oppfatter det, er dirigert av tesen om 
fellesskapets tragedie. Denne ærverdige teori
en ble fremsatt av Garret Hardin i tidsskriftet 
"Science» i 1968. Tesen går ut på at et enkelt
menneske som handler i sin egen interesse 
nødvendigvis må skade en felles ressurs. Har
din brukte et felles beiteområde som eksempel. 
Hver enkelt bonde tenker at hvis jeg skaffer 
meg ei !cu til, vil jeg høste hele utbytte av kua, 
mens belastningen på beitet vil bli fordelt på 
alle bøndene . Når alle opererer på egen hånd på 

denne måten, vil det økende antall beitedyr 
føre til konkurranse, overbeiting og til slutt 
ødeleggelse av beitet. Det viktigste poenget her 
er at bøndene, hvis de opererer hver for seg og 
dermed skaper konkurranse , blir låst fast i en 
utvikling som fører til tragedie i egentlig for
stand. En henstilling om frivillig begrensning 
er dømt til å slå feil, ettersom to uvillige indivi
der i en hel flokk av fornuftige mennesker er 
tilstrekkelig til at forsøket strander. Den eneste 
løsningen, som Hardin ser det, er «gjensidig 
tvang som alle er enige om». 

Så tilbake til spørsmålet om bilene i Trond
heim. Her er to viktige faktorer. 

I. I Norge har du omtrent like gode mulighe
ter til å bli drept aven bil enten du selveier bil 
eller ikke . I 1975 var det 537 dødsfall i forbin
delse med bilkjøring. 45 prosent av de drepte 
var fotgjengere, syklister, skiløpere eller sle
dekjørere (I USA utgjør denne gruppen om
kring 21 prosent). At gruppen ikke-bilende ut
gjøren så stordel av dødsfallene ved bilulykker, 
er selvfølgelig et resultat at bilismen har utviklet 
seg så raskt i Norge- men underenhveromsten
dighet, er det et faktum. 

2. De andre ulempene som bilene fører med 
seg - forurensning, trafikkaos og støy - ram
mer både bilister og ikke-bilister. Konsentra
sjonen av bly i luften er høyest i byens sentrum, 
der de fleste innbyggerne handler og der mange 
arbeider. Det samme gjelder for hydrokarbon 
og skitt. I virkeligheten føler fotgjengere og 
syklister disse ulempene sterkere, ettersom de 
beveger seg langsommere langs de samme tra
fikkårene som bilene. Det fins ingen spesielle 
sykkelstier eller gågater. Dessuten blir bussene 
forsinket i trafikkorker som er forårsaket av 
privatbiler. Det fins ingen spesiellle bussfiler, 
som f.eks . i Chicago. 

Når en Trondheim-boer kjøper bil , betyr det 
enda en i tillegg til de 34.000 bilene som alle
rede fins i byen. Det betyr at han bidrar til å øke 
forurensninger og andre ulemper med 
1/34000. På den annen side har han skaffet seg 
fordeler , han lever renere uten å leve mindre 
sikkert enn før, og han har skaffet seg den 
bevegeligheten som «de sterkeste krefter» re
presenterer. 
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transport kontrollert av ham selv. Nå kan man 
selvfølgelig spØrre hvorfor det er sånn . Men 
jeg er en eksperimentalist , og iaktagelsen av et 
universielt fenomen er nok for meg inntil jeg 
ser et overbevisende unntak. (Jeg tror at den 
viktigste faktoren er den spontaniteten som bi
len tillater, ikke farten i seg selv .) 

For det andre: Samspillet mellom de fordeler 
og de ulemper bilen medfører, slik den vorden
de bileier oppfatter det , er dirigert av tesen om 
fellesskapets tragedie. Denne ærverdige teori
en ble fremsatt av Garret Hardin i tidsskriftet 
«Science» i 1968 . Tesen går ut på at et enkelt
menneske som handler i sin egen interesse 
nØdvendigvis må skade en felles ressurs. Har
din brukte et felles beiteområde som eksempel. 
Hver enkelt bonde tenker at hvis jeg skaffer 
meg ei !<u til, vil jeg høste hele utbytte av kua, 
mens belastningen på beitet vil bli fordelt på 
alle bøndene . Når alle opererer på egen hånd på 

denne måten , vil det økende antall beitedyr 
føre til konkurranse , overbeiting og til slutt 
ødeleggelse av beitet. Det viktigste poenget her 
er at bøndene, hvis de opererer hver for seg og 
dermed skaper konkurranse , blir låst fast i en 
utvikling som fører til tragedie i egentlig for
stand . En henstilling om frivillig begrensning 
er dømt til å slå feil, ettersom to uvillige indivi

" der i en hel flokk av fornuftige mennesker er 
tilstrekkelig til at forsøket strander. Den eneste 
løsningen, som Hardin ser det, er «gjensidig 
tvang som alle er enige om », 

Så tilbake til spørsmålet om bilene i Trond
heim. Her er to viktige faktorer. 

l. I Norge har du omtrent like gode mulighe
ter til å bli drept aven bil enten du selveier bil 
eller ikke. I 1975 var det 537 dødsfall i forbin
delse med bilkjøring. 45 prosent av de drepte 
var fotgjengere, syklister, skiløpere eller sle
dekjørere (I USA utgjør denne gruppen om
kring 21 prosent). At gruppen ikke-bilende ut
gjøren så stordel av dødsfallene ved bilulykker, 
er selvfølgelig et resultat at bilismen har utviklet 
seg så raskt i Norge- men underenhveromsten
dighet, er det et faktum. 

2. De andre ulempene som bilene fører med 
seg - forurensning, trafikkaos og støy - ram
mer både bilister og ikke-bilister. Konsentra
sjonen av bly i luften er høyest i byens sentrum, 
der de fleste innbyggerne handler og der mange 
arbeider. Det samme gjelder for hydrokarbon 
og skitt. I virkeligheten føler fotgjengere og 
syklister disse ulempene sterkere, ettersom de 
beveger seg langsommere langs de samme tra
fikkårene som bilene. Det fins ingen spesielle 
sykkelstier eller gågater. Dessuten blir bussene 
forsinket i trafikkorker som er forårsaket av 
privatbiler. Det fins ingen spesiellie bussfiler, 
som f.eks. i Chicago. 

Når en Trondheim-boer kjøper bil , betyr det 
enda en i tillegg til de 34.000 bilene som alle
rede fins i byen. Det betyr at han bidrar til å øke 
forurensninger og andre ulemper med 
1/34000. På den annen side har han skaffet seg 
fordeler, han lever renere uten å leve mindre 
sikkert enn før, og han har skaffet seg den 
bevegeligheten som «de sterkeste krefter» re
presenterer. 

Etter å ha gått og syklet på isglatte veier 
gjennom en tunnel av forurensninger, etter å ha 
stått på bussholdeplasser og pustet inn døden i 
seks vintermåneder, kjøpte vi oss bil. 

Det jeg først og fremst irriterer meg over er 
problemet biler i byer. Du kan gjerne hevde at 
det er fornuftig å bruke bilen når du skal til 
fjells. Men ikke i byen, i det minste ikke når det 
fins andre brukbare fremkomstmidler. Men 
økonomiske betraktninger, som jeg hittil ikke 
har vært inne på , taler imot dette. Offentlig 
transport er billigere enn privatbilen hvis du 
ikke allerede har bil. Men straks du har kjøpt 
bil, vil marginalomkostningene ved å bruke 
den være mindre enn hva det koster å ta buss . 
Vi kjøpte en ti år gammel Ford. Avskrivninger, 
avgifter, forsikring og vedlikehold skulle belø
pe seg til omkring 4.000,- kr pr. år. Men mar
ginalomkostningene ved å kjøre bilen er bare 
omkring kr. 2,50 pr. mil. Det betyr at en buss
tur frem og tilbake til byen, ialt omkring 2 mil , 
kommer på ca. 5,- kroner, mens bussbilletten 
koster mer enn det dobbelte pr. person. 

De relative lave bensinprisene, sammenlig
net med innkjøpsprisen på en bil og med bil
lettprisene på offentlige befordringsmidler, gir 
et sterkt motiv for al/tid å bruke bil. I USA har 
man en lignende situasjon, bortsett fra at om
kostningene både til bilkj~p , bensin og offent
lig transport ligger på omkring det halve av 
norske priser. En radikal omleggi ng av prissy
stemet ville gi dramatiske effekter på for
bruksmønsteret. Sett f.eks. at alle nordmenn 
fikk en bil i gave på 18 års dagen, men at 
bensinprisen var 15 kroner literen . 

Jeg ser fremdeles folk som venter på bussen , 
eller eldre mennesker på sparkstøtting klemt 
mellom trafikken på motorveien og meterhøye 
snøkanter. Jeg ser til og med voksne menn i 
kontordresser og dokumentmapper på sykkel. 
Men hvor lenge? 

Forrige kveld gikk vi på kino for å se 
«Haisom mer». Det var den første vårdag i Tro
ndheim. Skyene drev over de næ rmeste fjell
toppene som ennå var dekket av meterhøy snø. 
Gatene lå gylne i det skimrende sollyset. Isen 
var borte. Vinden var varm. Vi tok bilen . 

ø 

GENERALSEKRETÆR 
I 

NORGES 
NATURVERNFORBUND 

Norges Naturvernforbunds gene
ralsekretær ønsker permisjon for 
et tidsrom av to år. Engasjement 
av generalsekretær blir derfor 
ledig, med tiltredelse etter av
tale. 

Det reflekteres bare på søkere 
med administrative egenskaper 
og med en holdning til natur- og 
miljøvernspørsmål som er i over
ensstemmelse med forbundets 
formål. Innsikt i lovverk og 
samfunnsforvaltning vil bli til
lagt stor vekt. 

Skriftlig søknad sendes for
mannen i Norges Naturvernfor
bund professor Ragnhild Sund
by, Norges Landbrukshøgskole, 
1430 ÅS . 

Søknadsfrist l. januar 1977. 
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PENGER ER IKKE ALT! 


Forrige gang tok Rumpetrollet for seg boka 
«Katrine ordner opp», og jeg forsøkte å lage 
en ny «Katrine ordner opp og bruker om-igjen 
historie». Samtidig ønsket vi oss bruke-om-igjen 
fortellinger fra dere. Om alt mulig. Ikke bare 
det vi tenker på med vanlig søppel. Men klær 
for eksempel, eller møbler, eller hva som helst 
som brukes hver dag, og som man kanskje har 
tenkt å kaste. Kanskje kan det brukes om igjen. 
Nå lurer du kanskje på hva alt dette om-igjen 
pratet skal være godt for. Er det ikke lovlig å 
kjøpe seg noe nytt om man vil det? Ingen skal 
vel egentlig fortelle deg hva pengene skal bru
kes til. Og det er ganske riktig. Det vil vi ikke. 
Men det vi vil, er å fortelle deg at det ligger 
noe bak pengene. Og dette noe kalles ressurser. 
Ressurser er for eksempel: mat og områder der 
mat dyrkes eller gror av seg sjøl (jorda, havet). 
Ressurser ~r materialer vi bruker til klær (bom
ull, ull, trefiber, olje -) eller materialer som 
brukes til møbler, biler, kjøleskap, fjernsyn, 
skoler, fabrikker, veger (tre, metaller, olje, stein
slag). Ressurser er også områder vi går i og 
som dyr og planter lever i (stranda, enga, sko
gen, fjellet). Ressurser er med andre ord det vi 

må ha for å leve (mat, drikke) og det vi må ha 
for å bo, arbeide, gå på skole, og alle de 
tingene du til daglig bruker eller omgir deg 
med. Som du ser er det stor forskjell på res
surser. Noen fornyer seg sjøl, sjøl om vi bruker 
dem. Dette gjelder planter og dyr. Altså de 
ressursene som vi direkte lever av. Andre res
surser fornyer seg ikke. De vokser ikke på 
samme måte som planter, slik at de kan høstes 
hvert år. Heller ikke blir de født på nytt som dyr 
og mennesker. De er der en gang for alle i en 
bestemt mengde. Olje, granitt og metaller er 
slike ressurser. Dette er ikke-fornybare ressur
ser. Disse ressursene har nåtidens mennesker i 
de rike landene brukt så mye av på så kort 
tid at vi begynner å se slutten på flere av dem. 
Og om riktig lenge, engang når du blir gammel 
som mose på stein, da flyr det kanskje barn om
kring i verden ennå, som også skal ha noe å 
leve av. Da har kanskje du og jeg brukt så 
mye at det blir svært lite igjen til disse barna. 
Kanskje blir det så lite igjen at de lever like 
vondt som de barna som vokser opp i fattige 
land idag? 

~\J\r..'lt"'~-_40"'. 
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Vi støtter naturvernet 
En liten hilsen til Norges Naturvernforbund fra Margit, Anne 
og Trygve i Bykle, Setesdal. Vi bor her om sommeren og her 
var det så pent før, men nå er anlegget kommet og har gjort det 
stygt og trist. Det er felt å se at mange pene gamle gårder blir 
borte. Derfor vil vi hjelpe til og støtte Norges Naturvernforbund 
slik at naturen ikke blir ødelagt. Vi laget butikk og solgte ting vi 
hadde laget selv og vi fikk inn 235 kr. som vi sender. 

Hilsen 
Margit 13 år, Anne 7 år og Trygve 10 år 

.. 

Takk og atter takk til 
Margit, Anne og Trygve for denne fantastiske innsatsen. Vi 
tror det er første gang at barn på denne måten har arbeidet for 

for å leve (mat, drikke) og det vi må ha å støtte naturvernet. Vi håper at dere vil fortsette med arbeid 
bo, arbeide, gå på skole, og alle de for vern om norsk natur. Kanskje kan dere danne landets første 

barneklubb for vern om naturen. Få med venninner og venner. 
La oss høre fra dere (eller andre) dersom dere er interessert i 

e du til daglig bruker eller omgir deg 
Som du ser er det stor forskjell på res

dette . .. Noen fornyer seg sjøl, sjøl om vi bruker 
Dette gjelder planter og dyr. Altså de 
sene som vi direkte lever av. Andre res

• 
~\J\r..~"..~-- ...... v........... \.~'!f Dyrene i dammen 

fornyer seg ikke. De vokser ikke på 
forteller Siri og Merethe om til våtmarkse måte som planter, slik at de kan høstes 
boka vår, og sender med en flott tegning år. Heller ikke blir de født på nytt som dyr 
aven vannløper og en buksvømmer. nnesker. De er der en gang for alle i en 
Merethe og Siri går i klasse 5x pånt mengde. Olje, granitt og metaller er Gommerud skole. 

ressurser. Dette er ikke-fornybare ressur
>isse ressursene har nåtidens mennesker i 
ce landene brukt så mye av på så kort 
vi begynner å se slutten på flere av dem. Vil du lære mer om avfall 
n riktig lenge, engang når du blir gammel 

Da må du lese ei avis som «Natur og Ungdom» nose på stein, da flyr det kanskje barn om
har laget. Her forteller de hva avfall er. Hvori verden ennå, som også skal ha noe å mye vi sløser med mat, klær og ting vi bruker. 

lV. Da har kanskje du og jeg brukt så De forteller og hvorqan man skal lage aksjoner 
for å få istand Papirinnsamling, Loppemarked , lt det blir svært lite igjen til disse barna. 
eller fortelle folk om dårlige avfallsplasser i komkje blir det så lite igjen at de lever like rrlUnen som kan gjøres bedre. Avisen om avfall 

• som de barna som vokser opp i fattige får du hos «Natur og Ungdom», Akersgaten 63, 
Oslo l . dag? 
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ARNE MOKSNES OG JON SUUL 

VERN AV VÅTMARKER I 

TRØNDELAG 

Samlet vurdering og forslag til vern 
Først noen ord om hvilken kjennskap en har til 
strandengforekomstene i Trøndelag. På grunn
lag av en rekke registreringer bl.a. i regi av 
Miljøverndepartementet, vet vi ganske mye 
om de marine strandeng- og gruntvanssområ
dene i landsdelen. Faktisk har vi for d isse na
turtypene bedre grunnlag for å foreta priorite
ring og foreslå vern enn tilfellet er for de fleste 
andre naturtyper. Figur 5 gir en oversikt over 
strand- og skjærgårdsområder i Trøndelag hvor 
det er utført registreringer, og vi ser at dek
ningen er svært god. 

Under vår behandling av de ulike områdene 
har vi forsøkt å gradere dem etter følgende 
subjektive verdiskala fra 1-5: 
Områder med internasjonal verneverdi: .... 5 
Områder med verneverdi i nasjonal/ landsdels
sammenheng: .. . . . . . . .. ............ . .. . .... . .. . . 4 
Områder med verneverdi i fylkes/regions
sammenheng: ... . .. . .. .. . ................... . . .. 3 
Områder med verneverdi i kommunal sam
menheng: ............ . .... . . .............. ....... 2 
Områder av verdi lokalt : ........ . . ........... I 

Etter vår mening bør de mest verneverdige 
områdene (gruppe 5, 4 og delvis 3) være kvali
fisert for vern etter naturvernloven. De fleste 
bør sikres som naturreservater, men også andre 
vernetiltak bør utredes der dette synes naturlig 
(f.eks . kombinasjonsmuligheter mellom natur
reservat og landskapsvern/artsvern eller de 
sistnevnte verneformer for seg) . Andre områ
der (gruppe 2 og l) bør en kunne ta hensyn til 
ved planlegging etter bygningsloven. 

I denne artikkelen vil vi bare behandle de 
viktigste områdene dvs. gruppene 3-5. 

Ut fra en total vurdering av naturverninteres
ser samt pedagogiske , vitenskapelige, kultur
historiske , estetiske og rekreasjonsmessige in
teresser har vi kommet fram til at følgende 13 

områder i Trøndelag bør prioriteres når det 
gjelder vernetiltak (se også fig . 6): 

I. Nisneset, Osen kommune , Sør-Trøndelag 

Området består aven beitepåvi rket engbakke 

med en smal strandengsone med steinstrand. 

Området har en meget artsrik flora og er fore

slått vernet av Kristiansen (1974). Forslag til 

vernebestemmelser er utarbeidet av naturvern

konsulenten i Sør-TrØndelag og oversendt Mil

jøverndepartementet. Verneforslaget omfatter 

140 da. Området prioriteres til gruppe 3 og tas 

med som en representant for de ytre kystområ

der. 


2. Tørrhoggtjønna, Åfjord Kommune, Sør

Trøndelag 

Dette er et brakk vannsområde med artsrik fl ora 

og interessante vegetasjonstyper. Området er 

foreslått som spesialområde av Kristiansen 

(1974) , forslag til vernebestemmelser er utar

beidet av naturvernkonsulenten i SØr

Trøndelag og oversendt Miljøverndepartemen

tet. Verneforslaget omfatter 75 da . Området 

prioriteres til gruppe 3. 


3. Områder på 0rland, 0 rland kommune, 
SØr-Trøndelag 
Det flate 0rlandet ligger strategisk til ved utlø
pet av Trondheimsfjorden , omgitt av store 
sammenhengende strand- og gruntvannsområ
der. 0 rlandets natur har blitt gradvis omdannet 
til moderne jordbruksarealer, og få områder 
utenom deler av strandsonen har beholdt sin 
opprinnelige karakter. De store stran
deng/sumpområdene ved Grandefjæra er del
vis oppdyrket. På grunn av den strategiske be
liggenheten , gunstige temperaturforhold og de 
store strand- og gruntvannsområdene utgjør 
0rlandets våtmarkssystem et meget viktig om-

I «NORSK NATUR» nr. 4 - 1976 
redegjorde de to forfatterne for våt
marksproblemer i Trøndelag. Her av
sluttes artikkelen med en vurdering av 
de konkrete verneforslagene. 

Fig. 5 (Over). Oversikt over våtmarksom
råder der registreringer er utført. 

Fig. 6 (Nedenfor). Områder som bør prio
riteres når det gjelder vernetiltak . 

råde for en lang rekke fuglearter og fungerer 
både som hekkeplass , trekk- og overvintrings
plass, myteplass m.m. De viktigste våtmarks
områdene er tatt med i oversikten over Nord
ens vikt igste våtmarker (Norderhaug et.al. 
1973) . En rekke undersøkelser er blitt foretatt i 
områdene. I denne sammenheng vil en spesielt 
nevne selve Grandefjæra samt deler av de 
gjenværende strandeng/sumpområdene innen
for, deler av Brekstadfjæra/Hoff-fjæra og et 
mindre fjærområde ved Uthaug . Områdene 
prioriteres til gruppe 5. 

4 . Grønningsbukta , Rissa kommune, SØr

Trøndelag 

Dette er et bei tepåvirket strandengområde , fak

ti sk et av de best utviklede strandengområder i 

Ytre Trondheimsfjord . Området har vakker be

liggenhet samt botaniske og ornitologiske ver

neinteresser. Området er foreslått vernet (sær

lig verneverdig) av Baadsvik (1 974) . Området 

som omfatter ca. 200 da. prioriteres til gruppe 

4. 

5. Gaulosen , Melhus og Trondheim kommu
ner , Sør-Trøndelag 
Utløpet av Gaula er en av de få intakte elveoser 
av de større elvene i Sør-Norge . Området lig
ger vakkert til mellom Byneset og Buvika . Ved 
osen ligger et strandengparti med velutviklet 
vegetasjon. De botaniske verneinteressene er 
store og den pedagog iske/v itenskaplige betyd
ning framheves idet avstanden fra Trondheim 
gjør det til et meget velegnet ekskursjonssted. 
Ved utløpet ligger også Leinøra hvor 40 da. 
tindvedskog er fredet som naturreservat. Om
rådet her trenger rehabilitering og bør ses i 
sammenheng med vern av selve osen. Gaulo
sen (Storøra midt i området) ble foreslått med
tatt i Landsplanen for fuglereservater (1965) og 
medtatt i Statens Naturverninspektørs oversikt 
over forslag til naturvernområder (1969). 
Strandengene er foreslått vernet av Baadsvik 
(1974), og en sammenstilling av tilgjengelige 

Rinnleiret utgjør en av de største strand
flatene i Norge. 
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råder der registreringer er utført. 

Fig. 6 (Nedenfor) . Områder som bør prio
rileres når det gjelder vernetiltak. 

råde for en lang rekke fuglearter og fungerer 
både som hekkeplass, trekk- og overvintrings
plass, myteplass m.m. De viktigste våtmarks
områdene er tatt med i oversikten over Nord
ens viktigste våtmarker (Norderhaug eLal. 
1973). En rekke undersøkelser er blitt foretatt i 
områdene. I denne sammenheng vil en spesielt 
nev ne selve Grandefjæra samt deler av de 
gjenværende strandeng/sumpområdene innen
for , deler av Brekstadfjæra/Hoff-fjæra og et 
mindre fjærområde ved Uthaug. Områdene 
prioriteres til gruppe 5 . 

4. Grønningsbukta, Rissa kommune , SØr

Trøndelag 

Dette er et beitepåvirket strandengområde, fak

tisk et av de best utviklede strandengområder i 

Ytre Trondheimsfjord . Området har vakker be

liggenhet samt botaniske og ornitologiske ver

neinteresser. Området er foreslått vernet (sær

lig verneverdig) av Baadsvik (1974). Området 

som omfatter ca. 200 da. prioriteres til gruppe 

4. 

5. Gaulosen, Melhus og Trondheim kommu
ner , Sør-Trøndelag 
Utløpet av Gaula er en av de få intakte el veoser 
av de større elvene i Sør-Norge. Området lig
ger vakkert til mellom Byneset og Buvika. Ved 
osen ligger et strandengparti med velutviklet 
vegetasjon. De botaniske verneinteressene er 
store og den pedagogiske/vitenskaplige betyd
ning framheves idet avstanden fra Trondheim 
gjør det til et meget velegnet ekskursjonssted. 
Ved utløpet ligger også Leinøra hvor 40 da. 
tindvedskog er fredet som naturreservat. Om
rådet her trenger rehabilitering og bør ses i 
sammenheng med vern av selve osen . Gaulo
sen (Storøra midt i området) ble foreslått med
tatt i Landsplanen for fuglereservater (1965) og 
medtatt i Statens Naturverninspektørs oversikt 
over forslag til naturvernområder (1969). 
Strandengene er foreslått vernet av Baadsvik 
(1974), og en sammenstilling av tilgjengelige 

Rinnleiret utgjør en av de største strand
flatene i Norge. 

ornitologiske data fra området fra årene 
1963-1975 med forslag til vernetiltak er lagt 
fram av Suul (1975). Områdene over flomålet 
utgjør tilsammen ca. 200 da (strandengene og 
Storøra). pluss ca. 120 da (aktuelle deler av 
Leinøra). Størstedelen av området utgjøres av 
gruntvannsbanker hvor store fjærområde r ek
sponeres ved fjære sjø. Vern om området betyr 
lite for friluftsinteressene knyttet til badeplas
sen på 0ysand og har ingen innvirkning på 
laksefi sket. 

6. Områder ved Stjørdalselvas utløp, Stjørdal 
kommune , Nord-Trø ndelag 
Som fø r nevnt har områdene ved Stjørdalselvas 
utløp totalt endret karakter i åra etter siste krig 
(se også fig. 2) . Videre har vi nevnt at det 
meget verneverdige våtmarksområdet, Sutte
røleiret, nylig er vedtatt nedbygd. Anleggsar
beidene ble igangsatt høsten 1975. For å få 
sikret noe av den opprinnelige strandengvege
tasjon ved Stjørdal vil vi foreslå at et ca. 300 da 
stort strandengområde ved Sandfærhus blir 
vernet. Dette området er av Baadsvik (1974) 
nevnt som verneverdig ut fra botaniske kriteri
er. Området prioriteres til gruppe 3. Det må 
også nevnes at det i nærheten er flere mindre 
områder som bør sikres av hensyn til friluftsin
teressene. 

7. Eidsbotn, Levanger kommune, Nord
Trøndelag 
Eidsbotn er et grunt fjordbasseng knyttet til 
Trondheimsfjorden med et smalt sund. På 
Eidesøra finnes mindre områder med stran
dengvegetasjon . Området ligger vakkert til ved 
Levanger by. Visse planer om utfylling til in
dustriformål, samt anlegg av riksveg på øst
bredden foreligger og utgjør vesentlige trusler 
mot landskapsbildet og det spesielt rike fugle
livet som finnes i området. E idsbotn er i dag 
hardt belastet av organisk utslipp. Fjordbas
senget som utgjør ca. 2000 da, bør etter vår 
mening sikres som landskapsvernområde med 
dyrelivsfredning . Tidligere er området bl.a. 
foreslått vernet av Levanger Feltbiologiske 
Forening (Schei 1967). Området prioriteres til 
gruppe 4. 

8. Rinnleiret , Levanger og Verdal kommuner, 
Nord-Trøndelag 
0ri n-Rinnleiret utgjør en av de største strand
fl atene i Norge og selv om nå deler av området 
er utbygd til havn/industri, dyrket og brukt til 
øvelsesområde for militære kjøretøyer m.m. 
finnes det fortsatt betydelige og relativt intakte 
områder tilbake hvor en rekke ulike strandve
getasjonstyper er representert. De viktigste og 
største delene er Rinnleiret som utgjør Trønde
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lags største strandengområde på vel 2000 da . 
dette området er undersøkt og foreslått vernet 
av Spjøtvoll (1967) og av Baadsvik (1974). 
Området er også foreslått vernet av NorskOrni
tologisk Forening og Nord-Trøndelag Natur
vern. En antar at naturvern, friluftsliv og jord
bruk må kunne tilpasses en løsning som kan 
tilfredsstille disse parter. Vernetiltak som blir 
iverksatt, må baseres på at det blir mulighet til 
at visse arealer kan dyrkes, andre kan nyttes til 
friluftsformål - imidlertid slik at områdets na
turverdi ikke forringes vesentlig, de viktigste 
delene bør avsettes som naturreservat. Områ
det prioriteres til gruppe 5. 

9. Bukt ved Visetaune, Steinkjær kommune, 

Nord-Trøndelag 

Området består av mudderfjære med innenfor

liggende strandenger, driftvoll og fukteng. l 

bukta ligger det flere holmer. Vegetasjonen er 

artsrik og variert . Området, som er noe kultur

påvirket, representerer det mest varierte stran

dengkompleks i Beitstadfjorden og er foreslått 

vernet av Baadsvik (1974). Faunistiske opp

lysninger mangler. Området som er ca . 300 da, 

prioriteres til gruppe 4. 


10. Utløpet av Ferja, Namdalseid kommune, 

Nord-Trøndelag 

Dette er et stort strandengkompleks med uten

forliggende grunner ved utløpet av elva Ferja i 

Lyngenfjorden . Området er beitepåvirket, og 

delvis oppdyrket i de indre deler. Vegetasjonen 

omfatter de fleste av våre strandengsamfunn. 

Området som er ca. 300 da, er foreslått vernet 

av Kristiansen (1974) . Opplysninger om 

faunaen i området er mangelfulle, men områ

det antas å være av ornitologisk verdi Ufr. Suul 

og Frengen 1974). Området prioriteres til 

gruppe 4 . 


11. Område ved Fjærbotn, Namsos kommune, 

Nord-Trøndelag 

Dette er indre del av et brakkvannsbasseng ved 

Gangsund . Innerst ligger et mindre stran

dengområde på ca. 40 da med spesielle plante

samfunn som ikke er representert i andre områ

der som er foreslått vernet. Opplysningene 


omkring faunaen er sparsomme, men det som 
foreligger, tyder på at området er av ornitolo
gisk interesse bl.a. fordi sangsvaner har fast 
tilhold her. Strandengområdet er foreslått ver
net av Kristansen (1974) og prioriteres til grup
pe 4. 

12. Område ved Landfallvik, Namsos kom

mune, Nord-Trøndelag 

Området består av et mindre strandengområde 

på mudderstrand ved salt/brakkvann. l områ

det finnes en særegen vegetasjon av spesiell 

botanisk verdi. Ingen faunistiske opplysninger 

foreligger. Området er foreslått vernet av Kri

stiansen (1974). Området erca . 80da og priori

teres til gruppe 4. 


13. Kjønsøyhopen, Vikna kommune, Nord

Trøndelag 

Dette er de indre deler aven smal våg på Ytre 

Vikna . Innerst er det et brakkvannsområde 

med strandengvegetasjon ved et lite sumpom

råde. Strandengområdet utgjør ca. 20 da. l de 

grunne arealene i selve vågen ligger noen min

dre holmer. Området haren viss betydning som 

hekkeplass for en del vannfuglarter og har en 

viktig funksjon som trekk- og overvintrings

plass for sangsvaner og en del ender. Området 

er foreslått vernet av Kristiansen (1974) og 

Suul og Frengen (1974). Det prioriteres til 

gruppe 3. 


Av de 13 områdene som her er nevnt, ligger 
3 områder på Ytre Fosen, 3 i Namsenfjordom
rådet, ett i Ytre Namdal (tilsammen 7 områder 
fra ulike deler av kysten av Trøndelag) og 6 
områder i Trondheimsfjorden/indre Trønde
lag. To av områdene er prioritert til å være av 
internasjonal verneverdi - nemlig områdene på 
0rlandet og på Rinnleiret. Videre ansees 7 
områder å være av interesse i nasjonal og/eller i 
landsdelssammenheng og 4 områder angis å 
være av verdi i fylkes- og/eller regionsammen
heng . Det er mulig at det ved ytterligere regi
streringer kan komme til nye områder, men en 
antar at det i så fall vil være få og at det da 
sannsynligvis ikke vil være områder av de to 
høyest priori!erte gruppene. Dersom en tar for 

seg andre marine gruntvannsområder (i skjær
gården, grunne fjordområder, strømmer o.a.) 
vil listen måtte bli komplettert med enkelte nye 
områder i gruppene 4 og 5 - nevnes kan f.eks . 
Froøyene i Frøya (verneforslag under behand
ling i Miljøverndepartementet), Tarva/Været i 
Bjugn (etablert landskapsvernområde med dy
relivsfredning), Tautra/Svaet i Frosta (Norder
haug et.al. 1973) og Ytre Vikna (etablert natur
reservat) . l denne artikkelen har vi imidlertid 
valgt å legge vekt på de strandområder hvor en 
har utviklet strandenger og hvor der eventuelt i 
tillegg er marine gruntvannsområder i tilknyt
ning til disse . 

Vi håper med dette å ha anskueliggjort en del 
av de problemer som er knyttet til vern av 
strandenger og andre våtmarker. Det er vårt 
håp at myndigheter både lokalt og sentralt vil 
være villig til å gjøre en innsats for å sikre et 
representativt utvalg av restene av disse natur
typer både i og utenfor Trøndelag i Våtmark-O 
sområdet 1976. 
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Tegning av 
Morten Kristiansen 

Flere somre har jeg hatt anledning til å følge 
trafikken til Nordkapp - ett av Norges mest 
lokkende og besøkte turistmål . Nordkapp 
denne 307 meter høye klippen ytterst mot 
Nordishavet, denne naturbøyen som liksom 
klyver havet mellom Vest- og 0st-Finmark , og 
som natur mål betraktet er en severdighet og en 
såkalt «perle». Turismen har sitt språk og sine 
klisjeer, turismen som også har sine kulturelle 
og politiske sider, og som kan vurderes både 
med humor og alvor. Strømmen av ferdigpak
kede turister til Nordkapp bli tettere for hvert 
år. I år vil f.eks. over 100000 mennesker ut på 
det så forblåste platået, og de kommer dit i 
storm som i stille, i sol som i regn, med sin 
rastløshet og sin nysgjerrighet, turistene som 
liksom er et symptom på det moderne velferds
samfunnets rotløshet og uferdighet. 
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seg andre marine gruntvannsområder (i skjær
gården, grunne fjordområder, strømmer o,a,) 
vil listen måtte bli komplettert med enkelte nye 
områder i gruppene 4 og 5 - nevnes kan f.eks. 
Froøyene i Frøya (verneforslag under behand
ling i Miljøverndepartementet), Tarva/Været i 
Bjugn (etablert landskapsvernområde med dy
relivsfredning), Tautra/Svaet i Frosta (Norder
haug et. a!. 1973) og Ytre Vikna (etablert natur
reservat), I denne artikkelen har vi imidlertid 
valgt å legge vekt på de strandområder hvor en 
har utviklet strandenger og hvor der eventuelt i 
tillegg er marine gruntvannsområder i tilknyt
ning til disse, 

Vi håper med dette å ha anskueliggjort en del 
av de problemer som er knyttet til vern av 
strandenger og andre våtmarker. Det er vårt 
håp at myndigheter både lokalt og sentralt vil 
være villig til å gjøre en innsats for å sikre et 
representativt utvalg av restene av disse natur
typer både i og utenfor Trøndelag i Våtmark
sområdet 1976. 
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Flere somre har jeg hatt anledning til å følge 
trafikken til Nordkapp - ett av Norges mest 
lokkende og besøkte turistmål. Nordkapp 
denne 307 meter høye klippen ytterst mot 
Nordishavet, denne naturbøyen som liksom 
klyver havet mellom Vest- og 0st-Finmark, og 
som naturmål betraktet er en severdighet og en 
såkalt «perle». Turismen har sitt språk og sine 
klisjeer, turismen som også har sine kulturelle 
og politiske sider, og som kan vurderes både 
med humor og alvor. Strømmen av ferdigpak
kede turister til Nordkapp bli tettere for hvert 
år. I år vil f.eks. over 100000 mennesker ut på 
det så forblåste platået, og de kommer dit i 
storm som i stille, i sol som i regn, med sin 
rastløshet og sin nysgjerrighet, turistene som 
liksom er et symptom på det moderne velferds
samfunnets rotløshet og uferdighet. 

~ . ...... 

~~h 

Masseturismen er blitt en av verdens største 
industrigrener, men mange spør seg: er den en 
velsignelse eller en trusel? Internasjonalt var 
det i 1975 over 210 millioner mennesker som 
dro fra land til land. De brakte samtidig ca. 200 
milliarder kroner hvilket utgjør ca. 6 pst. av all 
verdens handel. Det er regnet ut at denne indu
strien er på størrelse med all verdens tekstilin
dustri og at den er større enn handelen i verden 
med råstoffer, jern og stål, malm og mineraler. 
Bare handelen med motorkjøretøyer, kjemika
lier og olje overgår turistindustrien i størrelse
ifølge journalisten Arild Vollan i Dagbladet. 

Norske borgere ser ikke minst ut til å være 
med på denne rastløse utviklinga. Eksempelvis 
var det en stigning i syden-reiser fra 1974 til 
1975 på over 10 pst. Turoperatørene fraktet i 
1975 over 135 000 norske masseturister med 

charterfly. Utenom dette kommer bølgene av 
individ- og smågruppereisende. Men mest 
merkbar er likevel organiseringa av massetu
risme, stadig flere fra Norge lar seg pakke ned 
for en eller to ukes tur sØrover til sol og sjø 
ifølge reklamen, til synd og skitt ifølge kritiske 
røster. En rekke medisinere hevder at den mo
derne masseturismen er mer til skade enn til 
gavn helsemessig, men det er nå bare en side av 
en interessant sak. 

Jevnt over har verdens masseturisme økt 
med 10 pst. pr år siden 1960, Dette er dobbelt 
Så mye som veksten i verdens landbruksproduk
sjon og bare litt etter veksten i produksjonen av 
ferdigproduserte varer. Den internasjonale tu
rismen var for bare et par desennier forbeholdt 
verdens overklasse. Turisten ble gjerne for
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bundet med en rik amerikaner som kom dam
pende på et flytende hotell , en slags glad og 
rund onkel som kastet mynter til de innfødte. 
Jeg husker selv hvordan vi i 9-IO-årsalderen 
malte Nordkapp på runde stener som vi solgte 
til turistene for 25 Øre, og hvordan vi drømte 
oss av sted til fremmede byer og eksotiske 
land. Jeg minnes hvordan vi gapte av glede og 
vitebegjær når vi en sjelden gang kom oss om
bord i et cruiseskip og hvordan vi følte oss 
sveket når vi ble jagd i land ved landgangen til 
den forgjettede verden - turistbåten på Hon
ningsvåg havn . 

I dag er det mulig for den japanske, europei
ske og amerikanske arbeider å delta i galoppen . 
For ar eiderklassen er fortsatt Mallorca, Kana
riøyene eller Costa del Sol målet , steder som 
for lengst er «over and out » for verdens over
klasse, pletter på kartet som også er forbrukt og 
ifølge flere og flere rapporter i pressen tilskit
net og ødelagt. Vi har lest skremselsreportasjer 
om hvordan stranden ved Torremolinos er en 
flytende søppeldynge av plastkopper, toalett
papir, olje og rotter. 

Men det dukker opp nye , mer lokkende 
reisemål. De som for fire år siden dro til Rho
dos drar nå til Ceylon, de som reiste til Honolu
lu vil nå til Tahiti. Spania avløses av Hellas , 
Finland av Norge . Fjerne mål trekker flere enn 
nære - det er blitt mere penger blant folk. 
Strømmen fra Norge til Afrika gikk således i 
fjor opp med hele 17 pst. I USA er det ikke 
lenger pop å legge seg på Florida-kysten, nå er, 
det Spania-kysten som er «in». I Tyskland er 
det blitt et statussymbol å dra til øyene i Stille
havet. For nordmenn er Gambia nå i skuddet. 
For å finnr er det fjerne områder i Sibir og for 
svensker kanskje Bali. 

Turistindustrien eter nå i seg stadig nye sam
funn . Det bygges opp såkalte «fritidssamfunn » 
som også er konsumsamfunn. Det er steder 
hvor strendene er lange, restaurantene fulle og 
barene mange. Det er byer med giganthoteller. 
Hvem kjenner ikke den karakteristiske «skyli
nen » i Palrna? Hvor mange har ikke prospekt
kort fra palmestrender på Rhodos? Det som nå 
er på topp er «idyllene» eller «paradisene», de 
stedene som ennå ikke er fanget av industritu

rismen. Det gir en slags status også å ha vært 
der først. Slik ble Bali oppdaget , så også med 
Mauritius og Seychellene . Om et par år er de 
kanskje lite ettertraktet. 

Over 200 millioner mennesker ble befraktet i 
fjor. Hvis utviklingen fortsetter på en 10 pro
sentbølge vil det i år 2000 være 2 milliarder 
mennesker som vil ha vært på pakketur, hvilket 
er like mange som det nå bor i USA, Japan , 
Sovjet, India , Bangladesh, Brasil og Kina. Og 
når Kina er nevnt alt - under et besøk i Kina i 
vår fikk jeg vite at kinserne ikke ønsket den 
moderne formen for masseturisme. De ønsket 
venner som kommer dit for å studere , de ønsker 
å kontrollere trafikken av fremmede og de stil
ler seg kritisk til den moderne konsum
turismen. Samtidig hevder kinserne at de Øn
sker flere «vennereiser» , en form for ferdig
pakkete turer hvor en på forhånd har spesifisert 
ønsker og behov og hvor en ledsages av guider 
og møtes av arbeidere, bønder, fiskere og sol
dater. Kina-reisene synes i så måte i sterk kon
trast til den moderne og noe målløse «kjøp og 
salg»-turen . 

Kritikerne av masseturismen sammenlikner 
gjeme masseflukten med de barbariske stam
mene som bl.a. under Djegis Kahn la under 
seg nye landområder. De kalles gjeme for «den 
gyldne horde » eller for «den menneskelige le
men ». Det er slike horder som virker til å løse 
opp lokale kulturer og småsamfunn. Det var 
også denne formen for reise som Knut Hamsun 
raste mot i en av sine artikler på 1930-tallet. 
Dagens kritikere sier også at denne moderne 
formen for barbari overgår fortidens barbari. 

En rekke kritikere har tatt til å tale om «tu
rismens kolonialisme». Med det menes at etter 
som turistindustrien legger under seg nye om
råder så utnyttes folkene i «vertslandene» såvel 
økonomisk som sosialt og kulturelt. Typisk er 
det da også den rike verden som går i spissen 
for denne nye formen for kolonialisme. De 
europeiske kolonimaktene er i ferd med å byg
ge opp sine gamle kolonier i Asia, Afrika og 
Latin-Amerika . Men også amerikanere og ja
panere er på farten , det Samme gjelder de øst
europeiske landene , om enn med andre fortegn 
og i annen målestokk . 

Turistindustrien har vokst på den rike mino
ritetsklassens grunnlag. Vi skal da huske at for 
det store flertall av verdens befolkning er ferie 
et ukjent begrep. Således har 85 pst. av folket i 
turistlandet Portugal aldri mulighet for å ta 
ferie. Noe liknende gjelder for Spania , Europas 
største turistland og mest populære reisemål. 
For mens turistindustrien vokser blir de fattige
re bare fattigere mens de rike blir rikere. 

Studerer vi hvert enkelt av de rike land , er 
det også klart at det bare er den rikeste delen av 
befolkningen som har råd og anledning til å ta 
ferie. For et par dager siden hadde jeg følge 
med en 80 år gammel aktiv fisker som fortalte 
at han nå , for første gang på 65 år, hadde hatt 
ferie. Den ferien varte bare 3 dager' 

Folk må altså over et visst inntektsnivå for å 
kunne feriere på massenivå. En amerikaner må 
tjene minst 10 000 $ og en brite over 1200 f. og 
en nordmann minst 50.000 kr. 

Kritikken av masseturismen konsentrerer seg 
særlig om at den er lite lønnsom (Verdensban
ken har pekt på at halvparten av de pengene 
som forbruke s i et ikke-industrialisert land , 
forsvinner ut av landet), at turene pakkes ferdig 
i hjemlandet , at turistene forsøpler , at kontak
ten mellom ulike nasjoner er umulig , at det hele 
virker fremmedgjørende og at masseturene er 
helseskadelige . En kritiker av reiselivet under 
fylkesmannen i Finnmark sa en gang til meg at 
vi like godt kunne stå ved grensen til fylket å 
dele ut 400 kroner til hver bilfører med beskjed 
om at han bare burde snu. 

Det er ingen tvil om at mye av kritikken av 
masseturismen er på sin plass. Tanzania - for 
få år siden et yndet reisemål - har etter grundi
ge analyser av turismen funnet at den nærings
messig er lite å satse på. En rapport fra Finn
mark fylke har fastslått at turismen i høyden er 
så lønnsom som en middels fiskeindustribe
drift. En film i fjernsynet nylig, om Nordkapp
turismen, produsert av Knut Erik Jensen, viste 
til fulle det komiske i den halseløse strømmen 
til Nordkapp. 

Samtidig fortsetter planleggerne av nye 
reiseprosjekter sin virksomhet inspirert av de 
som tjener på denne industrien . Menervi egent
lig tjent med denne villskapen? ø 

latur
kalendere 

1977 
Vi minner om at mer 
enn 1000 av dem som 
bestil te «Naturkalenderen» 
i fjor måtte finne en 
annen løsning på problemet 
med jul- eller nyttårshilsen. 
De var for sent ute 
- eller rettere sagt, 
opplaget ble for lite. 
Denne gangen har vi prøvd å 
gardere oss. Opplaget er 
øket. Men vi ser nå at også 
etterspørselen øker mer enn 
ventet. 
Derfor - kjøp den straks! 
(Bestillingskupong på 
midtsidene). 

190 



:

å ha vært 
også med 
Ir år er de 

befraktet i 
n 10 pro
milliarder 
Jr, hvilket 
1\, Japan, 
Kina. Og 
k i Kina i 
Il sket den 
)e ønsket 
de ønsker 
)g de stil
konsum
at de Øn
)f ferdig
,pesi fi sert 
av guider 
re og sol
(terk kon
«kjØp og 

nenlikner 
:ke stam
la under 

: for «den 
<elige le
til å løse 
Det var 
Hamsun 
lO-tallet. 
moderne 
barbari . 
om «tu 
S at etter 
nye om
te» såvel 
'ypisk er 

spissen 
. me. De 
d å byg
frika og 
'e og ja
r de øst
fortegn 

Turistindustrien har vokst på den rike mino
ritetsklassens grunnlag. Vi skal da hu ske at for 
det store flertall av verdens befolkning er ferie 
et ukjent begrep. Således har 85 pst. av folket i 
turi stlandet Portugal aldri mulighet for å ta 
ferie . Noe liknende gjelder for Spania, Europas 
største turistland og mest populære reisemål. 
For mens turistindustrien vokser blir de fattige
re bare fattigere mens de rike blir rikere. 

Studerer vi hvert enkelt av de rike land , er 
det også klart at det bare er den rikeste delen av 
befolkningen som har råd og anledning til å ta 
ferie . For et par dager siden hadde jeg følge 
med en 80 år gammel ak ti v fis ker som fortalte 
at han nå, for første gang på 65 år, hadde hatt 
ferie. Den ferien varte bare 3 dager! 

Folk må altså over et visst inntektsnivå for å 
kunne feriere på massenivå. En amerikaner må 
tjene minst 10 000 $ og en brite over 1200 f og 
en nordmann minst 50.000 kr. 

Kritikken av masseturismen konsentrerer seg 
særlig om at den er lite lønnsom (Verdensban
ken har pekt på at halvparten av de pengene 
som forbrukes i et ikke-i ndustrialisert land , 
forsvinner ut av landet) , at turene pakkes ferdig 
i hjemlandet, at turistene forsøpler , at kontak
ten mellom ulike nasjoner er umulig, at det hele 
virker fremmedgjørende og at masseturene er 
helseskadelige . En kritiker av reiselivet under 
fylkesmannen i Finnmark sa en gang til meg at 
v i like godt kunne stå ved grensen til fylket å 
dele ut 400 kroner til hver bilfører med beskjed 
om at han bare burde snu . 

Det er ingen tvil om at mye av kritikken av 
masseturi smen er på sin pl ass. Tanzania - for 
få år siden et yndet reisemål - har etter grundi
ge analyser av turismen funnet at den nærings
messig er lite å satse på . En rapport fra Finn
mark fylke har fastslått at turismen i høyden er 
så lønnsom som en middels fiskeindustribe
drift. En film i fjernsynet nylig, o m Nordkapp
turismen, produsert av Knut Erik Jensen , viste 
til fulle det komiske i den halseløse strømmen 
til Nordkapp. 

Samtidig fortsetter planleggerne av nye 
reiseprosjekter sin virksomhet inspirert av de 
som tjener på denne industrien . Men ervi egent
lig tjent med denne villskapen? Øl 
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- eller rettere sagt, 
opplaget ble for lite. 
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Derfor - kjøp den straks ! 
(Bestillingskupong på 
midtsidene). 
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