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Naturreservater i pakkevis 
I miljøverndepartementet foreligger nå 
omkring et par tusen forslag til natur
reservater av forskjellig slag, og byråsjef 
Jan A brahamsen, har funnet ut at om 
man fortsetter å behandle og fremme de 
enkelte forslagene som enkeltsaker, vil 
han ha mange år som pensjonist bak seg 
når landsplanene for naturreservater en
delig er gjennomført. Abrahamsen er i 
dag 35 år gammel. 

Dette er bakgrunnen for at man nå vil 
gå til sterk rasjonalisering av arbeidet 
med naturreservatene. Etter som regist 
reringsarbeidet i de enkelte fylkene gjøres 
unna, vil reservatforslagene bli fremmet 
som «pakker» - det vil si at f.eks. alle 
forslag til myrreservater i et fylke be 
handles under ett, som en sak. 

F or tiden er registreringsarbeidet i 
gang når det gjelder myr- , våtmark- og 
edellauvskogreservater. I dette arbeidet 
tar man sikte på å finne fram til områder 
som er verneverdige etter loven i lands 
dels-, lands - eller internasjonal sammen 
heng. 

Den første «reservat-pakken» som vil 
bli fremmet inneholder 12 våtmarker i 
Vestfold. For tur står videre plan for 
edellauvskogreservater i Aust-Agder, som 
omfatter 10-15 områder. Naturtyper som 
det senere kan bli aktuelt å utarbeide 
reservatplaner for , er strandenger og næ
ringsrike innsjøer. 

Melding til ØNV's 
medlemmer 
2 styremedlemmer og 3 vararepresentanter 
i Østlandske Naturvernforening står på valg 
ved førstkommen de årsmøte i mars 1978 . 
Forslag nil kandidater skal være valgkomi 
teen i hende senest 31. januar 1978. Kun 
personlige medlemmer er valgbare som til 
litsmenn. Forslagene sendes: 

ØSTLANDSKE 

NATURVERNFORENING 


v/valgkomiteen 

Akersgt. 63 - Oslo 1 


UNDER BEL 

Man kan si hva man vil om tilhengerne av fon 

kraftutbygging, men en ros skal de i alle fa 

holder tappert ut og tviholder på sitt, enten de 

menter eller ikke. En gang for alle har di'sse me 

bestemt seg for at kommende vinter vil den st 

krisen ramme oss, de tusen hjem vil b li liggend 

og vinterforsyn'ingen vil råtne i fryserne. 

I år etter år har vannkraftutbyggIngens trofal 

gere satset på denne dystre spådommen, i tillit 

en gang må gi full klaff: Før eller senere må 

statistisk sikkerhet inD'treJlfe et år som legger all 

til rette for tomme magasiner og stillestående tl 

Mange gode navn kan nevnes blant dem sor 

kert som høsten kommer, står fram i aVIsene ( 

katastrofe. Et av dem er Olav Knudson, stYJ 

i Norges vaossdrags- og elektrisitetsvesen. Med I 

drypper av bekymring har han skrevet et a' 

(oktober 1977) der vi får vite at vi nå går den 

vinternatta i møte, takket være naturvernere i al 

het og Miljøverndepartementet i særdeleshet. 

ikke nevner er at omtrent samtidig som ham 

står på trykk, er vår etter hvert betydelige el 

kraft til Sverige igjen i full gang. 

Men dette, at kraftfantastenes spådomskunst re 

viser seg så mangelfull, er egentlig ikke poenge 

med regelmessige mellomrom, like sikkert som l 
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UNDER BELTESTEDET 

Man kan si hva man vil om tilhengerne av forsert vann

kraftutbygging, men en ros skal de i alle fall ha: De 

holder tappert ut og tviholder på sitt, enten de har argu

menter eller ikke. En gang for alle har di'sse menneskene 

bestemt seg for at kommende vinter vil den store kraft

krisen ramme oss, de tusen hjem vil bli liggende i mørke 

og vinterforsyningen vil rMne i fryserne. 

I år etter år har vannkraftutbyggingens trofaste tilhen

gere satset på denne dystre spådommen, i tillit til at den 

en gang må gi full klaff: Før eller senere må det med 

statistisk sikkevhet innitrefi'e et år 'som legger alle forhold 

til rette for tomme magasiner og stillestående turbiner. 

Mange gode navn kan nevnes blant dem som, så sik

kert som høsten kommer, står fram i avisene og varsler 

katastrofe. Et av dem er Olav Knudson, styremedlem 

i Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen. Med penn som 

drypper av bekymring har han skrevet et avisinnlegg 

(oktober 1977) der vi får vite at vi nå går den virkelige 

vinternatta i møte, takket være naturvernere i alminnelig

het og Miljøverndepartementet i særdeleshet. Hva han 

ikke nevner er at omtrent samtidig som hans artikkel 

står på trykk, er vår etter hvert betydelige eksport av 

kraft til Sverige igjen i full gang. 

Men dette, at kraftfantastenes spådomskunst regelmessig 

viser seg så mangelfull, er egentlig ikke poenget. Når de 

med regelmessige mellomrom, like sikkert som årstidenes 

vekslinger, maner kraftkrisespøkelset på veggen, er det 

ment som skremmeskudd - av frykt for at lammet i fry

seren ikke skal holde seg til påske, skal det norske folk 

i samlet flokk gå inn for å bygge alt vi har igjen av vann 

som renner. 

Men for den som våger å se litt lenger, fremstår det 

som klart ansvapsløst å fremstille en smule økonomisering 

eller rasjonering av energi som et krisetiltak. Alle - bare 

ikke Knudson og hans tirhengere - vet at den globale 

energisituasjonen maner til aU mulig varsomhet, for å 

si det mildt. Og alle - bare ikke Knudson og hans til

hengere - vet at en knapphetssituasjon vil komme under 

enhver omstendighet. 

Og i denne situasjonen bør vi fOl'bli! Vi 'Vet at før eller 

siden vil nye tekni,ske løsninger gjøre det mulig å utnytte 

praktisk talt ubegrensede energimengder. Og det inne

bærer at vi kommer opp i en virkelig krise, for ikke å si 

katastrofe. Jordens varmebalanse vil bli truet - om man 

da ikke vil trøste seg med at før vi kommer så langt, 

vil økt produksjon som følge av økt energitilgang ha 

tømt livsviktige råstoffkilder på rekordtid. 

På denne bakgrunn har vi bare ett å gjøre - vi må 

forberede oss på en omlegging av vår energibruk, for at 

det skal bli noe til aUe. Da vil kanskje frossenmaten i 

fryseren livberge seg vinteren igjenltom likevel, tross alle 

dystre spådommer fra Vassdrags-Norges fiender. 
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I kke alle vil være kjent med hva Tovdals
vassdraget er. En nærmere presenta

sjon synes derfor nødvendig. 
Hovedvassdraget, Tovdalselva (Topdals

elv) har sitt utspring i heiene mellom Setes
dal og Fyresdal i Telemark og renner ut 
i TopdalsOorden litt øst for Kristiansand. 

Vassdraget som helhet er rikt på små og 
middelstore vann og har ellers i seg alle de 
landskaps typer som kan sies å være rep
resentativt for landsdelen. 

Den nær 130 km lange sammenhengende 
elvestrekning er etter sigende den 16. leng
ste i landet og er det siste av større vass
drag på Sørlandet som ikke er regulert i 
den grad at det har taU alvorlig skade. 

I den videre presentasjon kan det være 
naturlig å dele inn vassdraget i tre avsnitt. 

ANDERS FOSSLI 

ET S0RLAN 

øvre vassdragsavsnitt 

(fra Buheii og Bærvassheii i nord, ca. 

l 000 m.o.h., til Dale i syd, ca. 300 m.o.h.) 

er et stort sammenhengende skog- og hei

område som i sin karakter er et godt eksem

pel på det klassiske naturlandskap. 


Den ca. 40 km lange elvestrekning ligger 
langt fra bilveg og er i dag et lukket og 
fredelig område med minimal menneskelig 
aktivitet, som innskrenker seg til jakt, fiske 
og friluftsliv. Tilsynelatende virker land
skapet helt urørt, men de mange gamle 
kultur- og fornminner viser at vassdraget 
har vært intensivt utnyttet i gammel tid. 
Det er påvist boplasser som skriver seg 
6-7 000 år tilbake i tiden og de mange 
jernutvinningsplasser, dyregraver etc. vid

ner om stor aktivitet også i jern- og middel
alderen. Av kulturminner er fremdeles 
mange støler, høybyer og et gårdsbruk 
inntakt, og en finner også rester etter 
kvernhus, sagbruk o.s.v. Disse fornminner 
og kulturminner, sammen med det vakre 
særegne naturlandskap, gir en vandretur i 
dette området til en rik opplevelse. 

Når det tales om naturen i Tovdalens 
øvre del kan en ikke unngå å nevne elve
strekningen, lokalt kalt Årdalen, der vass
draget samler seg før det danner Rjukan
foss og fortsetter i det trange elvejuvet ned 
til Dale. 

Samspillet mellom den flate· dalbunnen 
- elvas rolige løp - gamle mosegrodde 
trær - åpne myrdrag og setervoller - skog
kledde, dels bratte dalsider og forblåste 

Til venstre: Rjukanfossen, Øvre Tovdal. 
Foto H. Eldhuset . 

Til høyre: Fra Tovdals høgheier. 
Foto T . Torkildsen. 

SVASSDRAG 


TOVDALS
VASSDRAGET 
- et nasjonalt ansvar d bevare urørt, 
er titelen på et vel 50 siders orien
teringsskrift som nylig er distribuert 
til ansvarlige myndigheter, utbyg
gingsinteresenten, politikere på alle 
plan samt til berørte grunneiere og 
andre interesserte i Agders byer og 
bygder. 
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SVASSDRAG FRA HAV TIL HEI 


TOVDALS
VASSDRAGET 
- et nasjonalt ansvar å bevare urørt, 
er titelen på et vel 50 siders orien
teringsskrift som nylig er distribuert 
til ansvarlige myndigheter, utbyg
gingsinteresenten, politikere på alle 
plan samt til berørte grunneiere og 
andre interesserte i Agders byer og 
bygder. 

Utgiveren av skriftet er et aksjons
utvalg (utgått av naturvernforenin
gene i Aust-Agder, Vest-Agder og 
Telemark) for vern av Tovdalsvass
draget mot kraftutbygging, 

Skriftet som i hovedsak omhand
ler verneverdiene som er knyttet til 
vassdraget, har allerede skapt en 
allsidig debatt omkring de ensidige 
teknisk -økonomiske utredninger 
som utbyggingsinteresenten (Aust
Agder Kraftverk) har utarbeidet. 

Kraftverket har forøvrig bebudet 
at konsesjonssøknad, for 12 til 14 
nye kraftverk med tilhørende regu

leringer, vil bli innsendt i løpet av 
1971. Dette til tross for at de fore
liggende planer tilsier en meget 
hårdhendt utbygging og uten at de 
miljømessige problemer har vært 
diskutert i noen som helst sammen
heng. 

Det synes derfor å påhvile spesielt 
naturvernforeningene (både lokalt 
og nasjonalt) en stor oppgave i be
strebelsen på å få endret de gamle 
planleggingsprosedyrer der natur
og miljøvernspørsmål bare kommer 
i betraktning på utbyggerenes pre
misser. 
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fJelltopper, gir Ardalen det en i sannhet 
kan kalle identitet og en spesiell natur
opplevelse. 

Midtre vassdragsavsnitt 
Elvestrekningen (ca. 45 km) fra Dale (den 
øverste gårdsbebyggelse i Tovdalen med 
vegadkomst) ned til Herefossfjorden, 79 
m.o.h., er en viktig del av dette kultur
landskap som i sin karakter er typisk for 
de Sørlandske skog- og jordbruksdaler. 
Dalen er øverst smal med steile fjellsider. 
Vider seg senere ut med flere markerte 
tverrdaler. Elva veksler mellom lange, 
smale vann, stille loner, viltre stryk og 
små fossefall. Vassdraget har vært særlig 
fiskerikt, men forurensing via sur nedbør 
har allerede gjort sin virkning. Fiskedøden 
våren 1974 skulle være vel kjent. 

Nedre vassdragsavsnitt 
Herefossfjorden - sjøen med tilhørende 
sidevassdrag. 
Landskapet markerer seg her ved det vide 
hoveddalføre (Topdalen) med rike løsav
setninger som gir gode jord- og skogbruks
områder, mens Digeelv som kommer fra 
det sterkt forgrenede Oggevatn er karakte
ristisk for det mere småkuperte skogs
terreng. 

Ved Herefossfjorden tar Tovdalselva til 
seg Uldalsåna, det største sidevassdrag 
med ca. halvparten av det totale nedbørs
felt. Dette vassdraget ble regulert for kraft
utbygging omkring 1960 og Hanefossen 
(kjent for sine fine jettegryter) ble tørrlagt 
idet fallet (ca. 70 m) ble bygget ut av 
Hanefossen kraftstasjon. Bortsett fra 
skjemmende reguleringer i ovenforliggende 
vann, samt neddemming av Rettestøl
gårdene og den gamle ekserserplassen, har 
Hanefossreguleringen hatt liten innvirk
ning på hovedvassdraget. Nedenfor ligger 
Herefossf)orden vakker og tilsynelatende 
urørt og vannet renner ut i sjøen via små 
fossestryk og stille loner som i fordums 
tider. 

Totalt er vassdraget regulert med knappe 

6 %, så fortsatt er det store variasjoner i 
vannføringen. Den midlere vannføring er 
anslått til ca. 68 m3/s mens normale flom
mer ligger på omkring 400 m3/s. 

Elvevannet er av fin kvalitet helt ned til 
utløpet. Dette til tross for at det i nedslags
feltet bor ca. 5000 personer, dels spredt, 
men med en konsentrasjon i elvas nedre del. 
Ganske bemerkelsesverdig viser senere 
undersøkelser snarere avtagende enn øken
de forurensningsbelastning. Med andre 
ord har vi her å gjøre med et relativt stort 
vassdrag i en tett befolket landsdel som 
fremdeles er inntakt fra hei til hav. 

Kraftutbyggingsplanene . 
Foreliggende planer går i korthet ut på en 
maksimalutnyttelse av vassdraget. Alter
nativt vil en del av Tovdalselv bli overført 
til Skjeggedal, hvilket gir 12 nye kraftverk, 
eller utbygging uten overføriT)g av Tov
dalselv som betyr 14 nye kraftverk. 

Uansett vil disse nye kraftverk med til
hørende reguleringsmagasin, steintipper, 
massetak, veger, kraftlinjer, tørrlagte elve
strekninger etc. , under alle omstendigheter 
bety en total endring av vassdragets karak
ter. Særlig merkbar blir utbyggingen langs 
dalens øvre del, der en får to nye kraftverk, 
neddemming av Ardalen og reguleringer i 
tre større fjellvann. 

Utbyggingen vil i beste fall kunne gi ca. 
800 GWh/år ny kraft. 

Verneverdiene 
I debatten om våre vassdrag er det en 

tendens til kun å trekke frem spesielle unike 
verneverdier. Ikke desto mindre må det 
være en presiserende oppgave også å be
vare representative referanse- og typeom
råder bl.a. for naturvitenskaplig forskning. 
Det er da ikke bare et lokalt, men nasjo
nalt - om ikke et internasjonalt - ansvar 
å bevare regionale refereanseområder, og 
da ikke bare enkelte lokaliteter eller deler 
av et vassdrag, men først og fremst det 
hele system. I denne sammenheng er Tov
dalsvassdraget et godt objekt. 

SNSF-fors kning~p r()sjekt «Sur nedbørs 
virkning på skog og fisk» har valgt Tov
dalselva med en del sideelver som basis 
for sine fiskebiologiske undersøkelser. 
Dette fordi området er representativt for 
Sør-Norge med hensyn til f)ellgrunn, av
setninger og vegetasjon, og at en her har 
oppgaver over utbytte av laks og sjøaure 
tilbake til 1876 og spredte observasjoner 
av PH-tilstand og hårdhet tilbake til 1920
årene. 

Dette forskningsprosjekt er særdeles vik
tig og har nasjonalt sett høy prioritet. 
Ønskeligheten aven oppfølgende over
våkning over den globale forurensing er 
innlysende, men vil neppe være mulig der
som vassdraget blir bygget etter planene. 

Tovdalsvassdraget er sjelden rikt på 
fornminner fra de fleste perioder av for
historisk tid og middelalder samt kultur
minner fra senere tid. Professor, dr.philos 
Sverre Marstrander ved Universitetets Old
saksamling har uttalt: 
«Store verneverdier vil gå tapt ved den 
planlagte utbyggingen. De kulturhistoriske 
verneverdiene i vassdraget kan med rette 
betegnes som uerstattelige. I uberørt stand 
representerer derfor dette vassdraget en 
enestående mulighet som kontrollområde 
for fremtidig forskning.» 

Det er her nevnt to forskningsgrener, 
men Tovdalen vil kunne tjene som refe
ranseområde for vitenskaplige undersøkel
ser i langt flere sammenheng. 

Når vi ellers vet hva som går tapt av 
jord og skog for primærnæringen, og dess
uten av attraktive områder for friluftsliv 
og rekreasjon for en tett befolket landsdel, 
må det være god grunn for den organisa
sjon vi representerer å kjempe mot denne 
kraftutbyggingen «to o the bitter end». 
Brand's siste ord i Ibsens dramatiske dikt 
vil være en mager trøst i denne sammen
heng. 

«Sjel vær trofast til det siste; 
Seierens seier er alt at miste 
Tabets alt din vinning skabte, 
evig eies kun det tabte» 

FØDT TIL FRIHET? A' 

Fra kontoret var ordren klar: Gå men avs 
ut i naturen, tell, mål, vei, registrer, 
rapporter. 

Forskningssjefens ordre gav ikke 
rom for fortolkninger. Ei heller for 
nøling. Den var født i et system, 
aven systematiker. Skrivebord, re
oler, bøker, arkiv, datamaskin, tids
skrifter, akademi, vitenskap. 

Han gjør seg mange tanker om 
oppdraget sitt, ungdommen fra 
fjellbygda der han hufser seg opp 
gjennom brattskogen. Fin sommer
jobb. God betaling. Mye frisk luft. 
Mosjon. Sunt arbeid. Avkopling. 

Det er liv i skogen nå like før 
dagen kommer. Det riktige tids
punktet for et manntall. Førstemann 
ut er en århane. På orrfugls vis som 
et skudd fra intet til intet. Men den 
etterlater et spor - et svart kryss på 
kvitt papir i rubrikk for orrfugl. 
Og det blir flere kryss. Fugl etter 
fugl forlater nattkvisten for å la seg 
innskrive. Arket fylles. Jerpe, tiur, 
røy, ugle, hønsehauk, fjellvåk, jakt
falk, ørn, rype - - -. 

På eget skjema for firbente er det 
og trafikk. Skogens konge iler til, 
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SNSF-forskningsprosjekt «Sur nedbørs 
virkning på skog og fisk» har valgt Tov
dalselva med en del sideelver som basis 
for sine fiskebiologiske undersøkelser. 
Dette fordi området er representativt for 
Sør-Norge med hensyn til fjellgrunn, av
setninger og vegetasjon, og at en her har 
oppgaver over utbytte av laks og sjøaure 
tilbake til 1876 og spredte observasjoner 
av PH-tilstand og Mrdhet tilbake til 1920
årene. 

Dette forskningsprosjekt er særdeles vik
tig og har nasjonalt sett høy prioritet. 
Ønskeligheten aven oppfølgende over
våkning over den globale forurensing er 
innlysende, men vil neppe være mulig der
som vassdraget blir bygget etter planene. 

Tovdalsvassdraget er sjelden rikt på 
fornminner fra de fleste perioder av for
historisk tid og middelalder samt kultur
minner fra senere tid. Professor, dr.philos 
Sverre Marstrander ved Universitetets Old
saksamling har uttalt: 
«Store verneverdier vil gå tapt ved den 
planlagte utbyggingen. De kulturhistoriske 
verneverdiene i vassdraget kan med rette 
betegnes som uerstattelige. I uberørt stand 
representerer derfor dette vassdraget en 
enestående mulighet som kontrollområde 
for fremtidig forskning. » 

Det er her nevnt to forskningsgrener, 
men Tovdalen vil kunne tjene som refe
ranseområde for vitenskaplige undersøkel
ser i langt flere sammenheng. 

Når vi ellers vet hva som går tapt av 
jord og skog for primærnæringen, og dess
uten av attraktive områder for friluftsliv 
og rekreasjon for en tett befolket landsdel, 
må det være god grunn for den organisa
sjon vi representerer å kjempe mot denne 
kraftutbyggingen «to o the bitter end». 
Brand's siste ord i Ibsens dramatiske dikt 
vil være en mager trøst i denne sammen
heng. 

«Sjel vær trofast til det siste; 
Seierens seier er alt at miste 
Tabets alt din vinning skabte, 
evig eies kun det tabte» 
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FØDT TIL FRIHET? AV S. HOV MOEN 


Fra kontoret var ordren klar : Gå 
ut i naturen, tell, mål, vei, registrer, 
rapporter. 

Forskningssjefens ordre gav ikke 
rom for fortolkninger. Ei heller for 
nøling. Den var født i et system, 
aven systematiker. Skrivebord, re
oler, bl!lker, arkiv, datamaskin, tids
skrifter, akademi, vitenskap. 

Han gjør seg mange tanker om 
oppdraget sitt, ungdommen fra 
fjellbygda der han hufser seg opp 
gjennom brattskogen. Fin sommer
jobb. God betaling. Mye frisk luft. 
Mosjon. Sunt arbeid. Avkopling. 

Det er liv i skogen nå like før 
dagen kommer. Det riktige tids
punktet for et manntall. Førstemann 
ut er en århane. På orrfugls vis som 
et skudd fra intet til intet. Men den 
etterlater et spor - et svart kryss på 
kvitt papir i rubrikk for orrfugl. 
Og det blir flere kryss. Fugl etter 
fugl forlater nattkvisten for å la seg 
innskrive. Arket fylles. Jerpe, tiur, 
røy, ugle, hønsehauk, fjellvåk, jakt
falk, ørn, rype - - -. 

På eget skjema for firbente er det 
og trafikk. Skogens konge iler til, 

men avspises med et 3-tall i rubrikk 
for elg tiltross for at han har tatt 
med hele familien og gir en elegant 
oppvisning i formasjonsterrengløp 
på sakte kino. 

Og så alle de andre: rådyr, ekorn, 
mår, oter, bever, gaupe, jerv. Bare 
to møter ikke opp, bjørnen og ulven 
- aner de uråd - er de blitt tellet 
før og fått svi for det? 

Sommeren går - ark etter ark 
fylles - et arkiv oppstår. Data. Og 
guttens indre øye kan gjennom 
timer i ensomhet kalle frem møtet 
med anda, med beveren med rå
dyret. Det var slik de var - dyr i 
frihet. Liv uten pris. Men samtidig 
føler han seg uendelig fattig - fattig 
på vegne av samfunnet han er en del 
av. Det har degradert naturen. Den 
er blitt en målbar ressurs som skal 
utnyttes til bristepunktet. Som om 
den var en bilmotor med matematisk 
bestemt ytelse. 

Måtte lykken stå dem bi som er 
satt til å forvalte vårt miljø. Måtte 
de forstå at det er fred naturen tren
ger - bare det. Håper gutten. 

a 
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S
amene utgjør bare ca. 50 000 mennes

ker, og lever under arktiske himmel

strøk der temperaturen svinger fra 30 
varmegrader om sommeren til ned mot 50 
kuldegrader om vinteren. De kommer an
takelig fra et område sørøst for Ural, og 
er tydelig blitt presset nord- og vestover. 
Under presset, fra såvel klima og natur 
som politikk og kultur, til dagens tilværelse 
på Nordkalotten, har så samene utviklet 
en egen livsstil. En livsstil å holde ut med. 
En livsstil vi kan lære av. 

Vold og ikke-vold 
Samene er et av de folkeslag som ikke har 
anvendt vold for å løse sine problemer eller 
konflikter. Ordet «krig» eksisterer ikke i 
det samiske vokabular. Alene det er et om
råde for en rekke doktoravhandlinger, sær
lig nå når industrisamfunnene ruster som 
gale for å kunne utrydde hverandre. 

Hva sier samene så? Ett uttrykk illus
trerer det: «Med list og lempe kommer vi 
lengre enn en kjempe. » Så spør den kritiske 
europeer : Hva betyr det? Så svarer samen, 
kanskje med en joik eller med å berette en 
historie. Her nevner jeg bare at når de 
karelske røverne trengte inn i Sameætnam 
og gikk seg vill, så kom en same og 
ledet dem på veien. Og veien gikk, ifølge 
sagnet, utfor et stup. Hvor er det rustnings
gigantene går i dag? 

Varsellyset og tåken 
Vi befinner oss i en storby, sett fra samisk 
synsvinkel. Der er det trafikklys. Så kom
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Samene utgjør bare ca. 50 000 mennes
ker, og lever under arktiske himmel

strøk der temperaturen svinger fra 30 
varmegrader om sommeren til ned mot 50 
kuldegrader om vinteren. De kommer an
takelig fra et område sørøst for Ural, og 
er tydelig blitt presset nord- og vestover. 
Under presset, fra såvel klima og natur 
som politikk og kultur, til dagens tilværelse 
på Nordkalotten, har så samene utviklet 
en egen livsstil. En livsstil å holde ut med. 
En livsstil vi kan lære av. 

Vold og ikke-vold 
Samene er et av de folkeslag som ikke har 
anvendt vold for å løse sine problemer eller 
konflikter. Ordet «krig» eksisterer ikke i 
det samiske vokabular. Alene det er et om
råde for en rekke doktoravhandlinger, sær
lig nå når industrisamfunnene ruster som 
gale for å kunne utrydde hverandre. 

Hva sier samene så? Ett uttrykk illus
trerer det: «Med list og lempe kommer vi 
lengre enn en kjempe.» Så spør den kritiske 
europeer: Hva betyr det? Så svarer samen, 
kanskje med en joik eller med å berette en 
historie. Her nevner jeg bare at når de 
karelske røverne trengte inn i Sameætnam 
og gikk seg vill, så kom en same og 
ledet dem på veien. Og veien gikk, ifølge 
sagnet, utfor et stup. Hvor er det rustnings
gigantene går i dag? 

Varsellyset og tåken 
Vi befinner oss i en storby, sett fra samisk 
synsvinkel. Der er det trafikklys. Så kom

mer det veldressete stressmennesket kjør
ende i sin Mercedes (Mercedes-livsstilen er 
i anmarsj !). Lyset skifter over fra grønt 
og står et øyeblikk på gult. Nærmest auto
matisk, refleksivt tråkker stress mennesket 
på gassen for å komme over. Idet han 
passerer krysset lyser det rødt. Dette 
varsler: Neste gang kan kollisjonen inn
treffe. 

Vi befinner oss på fjellet. Samen rusler 
over lyng, steiner og mose. Tåken kommer 
sigende. Men samen tar ikke til å løpe. 
Hun setter seg i stedet ned, koker kaffe 
over et bål, joiker kanskje. Ser utover. 
Venter. Tenker seg om. Så letner tåken og 
hun vandrer videre. Jeg sier «hun» fordi 
samekulturen er feminin og myk mens 
industri-kulturen er maskulin og hard. 

Tiden er viktig i samenes liv. Tiden er et 
gode. Tiden er så nødvendig og naturlig 
at samen ikke trenger noen klokke. Hun 
orienterer seg etter lyset i naturen. Kjenner 
ikke stresset, jaget, maset, det som hører 
samtidens massemennesker til. Tid er noe 
man trenger, og som alltid vil være til stede. 
Et spørsmål for samen blir: Hva skal du 
med sekundene du sparer inn? 

I naturbalanse 
Ett av tidens moteord er «Økologi». Øko
logien har trengt inn i politikken, og godt 
er kanskje det? Om europeerne vil vite litt 
om hva det vil si å leve «økologisk» skulle 
de kanskje tatt samenes kultur mer al
vorlig. 

AV JOHN GUSTAVSEN 

Samene har hele tiden levd i balanse med 
naturen. Levd av den, og med den. Samene 
har vært et innhøstingsfolk. Samene har 
aldri hatt interesse eller økonomisk og 
teknologisk evne til å ødelegge naturen. Ar 
eller år har moltene blitt høstet på myrene. 
Fisken fanget i elvene. Haren felt i skogene. 

For samene har prinsippet (tÅ klare seg 
med minst mulig» vært nødvendig. Nytel
sen har vandret i takt med ytelsen. Samene 
har tillempet seg det enkle. Når læstadian
ismen slo så godt gjennom i Sameætnam 
var det ikke bare fordi den ville ta et opp
gjør med den verdslige kristendommen og 
dens forakt for samisk kultur. En årsak 
var at Læstadius prekte en lære hvor det 
å leve enkelt var en dyd. Læstadius var i 
så måte en forløper for Schurnaeher som 
nylig skrev: «Small is beautiful» eller 
«Smått er godt», som boka heter på norsk. 
Det beste er gratis 
Det beste i livet koster egentlig ingenting i 
penger. Derfor oppdaget samen fort på sine 
vandringer at ren luft og frisk duft ut
gjorde det høyeste gode - summum· bon
num. Det aller beste og viktigste var kjær
ligheten. To elskende mennesker oppnår 
aldri noe bedre enn kjærligheten. Kjærlig
het kan som kjent ikke kjøpes for penger. 

Den finske komponisten Jean Sibelius 
hvis symfonier mange finner forføreriske, 
skreven gang i forbindelse med et av sine 
stykker: «Der sitter dere nede i Europa med 
deres cocktails. Her kommer jeg med 
klart kildevann.» Samene klarte seg lenge 
uten brennevin. Det var norske, svenske, 

unstelseo 
169 



danske og andre handelsmenn, også kledt 
i prestekappe, som førte brennevinet inn i 
Sameætnam. Brennevin dreper som kjent. 

Swmhet og velvære 
Samen erfarte tidlig at nøkkelen til livet 
består i å ta sin egen helse alvorlig. «Vi har 
bare en helse, men et utall av sykdommer 
lurer rundt oss.» Samen så på sykdommen 
mer som et vesen enn en tilstand. Det 
gjaldt å holde sykdommene på avstand. 
Det gjaldt å beskytte seg mot dem. Krop
pen hadde egne signaler som var viktige 
å forstå. Kroppen var også åndens tilholds
sted. Derfor lå veien til lykken også gjen
nom en godt utrustet kropp. Vern om 
helsen var vern om livet. 

I den samiske livsstilen er derfor også 
den daglige rutinen med god mosjon og 
godt kosthold viktig. Å finne et aJlsidig, til
fredsstillende matforråd tok mye av kreft
ene. Men samene fant hvilke vekster, dyr 
og fisker som ga styrke. Samtidig fant man 
at naturen også hadde et eget apotek. I 
det samiske apoteket inngikk ikke bare ur
ter, men også ingredienser av dyr og ele
menter av naturen for øvrig. En egen medi
sin, fullstendig ulik den vestlige, utviklet 
seg. Samene fant fram egne metoder som 
skulle kurere både sjelelige og kroppslige 
sykdommer. 

Lege- og trolldomskunst 
Et viktig prinsipp kan nevnes. Noaiden 
han som forstod seg på trolldom, legekunst 
medregnet - sørget for at pasienten ble 
holdt i gang. Noaiden drev sykdommen ut 
av kroppen ved å drive den syke opp av 
senga. Samenes folkemedisiner ville aldri 
finne på å legge den syke ned for å stappe 
ham full av medisiner. Samen fant også 
ut at en måtte leve med og ikke mot syk
dommen. Samen fant også at etter et men
talt sammenbrudd kommer et mentalt gjen
nombrudd. Samenes folkepsykiater kom 
altså til samme slutningen som den kontro
versielle britiske psykiateren Ronald D. 
Laing. 

Magi, trolldom og mystikk - alt dette er 
ord som moderne mennesker, velutviklete 
og siviliserte - nærer både respekt og viser 
avsky for. Særlig rasjonelle medisinere har 
lite tilovers for metoder som ikke kan 
stables logisk opp. En viss sans for det 
irrasjonelle kan likevel være på sin plass. 
I samenes medisin spiller slikt en stor rolle. 
Samen har sin tro. Troen kan flytte fjell. 
Den gamle noaiden fortalte lenge før Mao 
Tse Tung om «Den enfoldige gamle man
nen som ville flytte berget». Den gamle 
noaiden fortalte sine etterkommere at det 
gikk an å bli frisk likevel. 

Hvem overlever? 
I de store industriland brer uroen for 
systemet seg. Den eksisterende cowboy
økonomien skal erstattes med en ny øko
nomisk verdensorden, ikke med en revolu
sjon. At krisen kan bli uhyggelig for de 
siviliserte menneskene så vi tydelig det 
døgnet da strømmen gikk i New York og 
panikk og kriminalitet tok over. «Er det 
ikke kriminalitet som styrer verden» ? 
kunne en same undre seg. 

En same som har fått sitt Iivs- og kultur
grunnlag ødelagt ville undrende stille seg 
et slikt spørsmål. Så ville han/hun finne 
en løsning. 

Jeg mener bare å si: De som uroer seg 
for samenes kultur og dens overlevelses
evne, burde egentlig bruke kreftene på å 
uroe seg for den siviliserte verdens over
levelsesevne og ødeleggelsestrang. 

Den dagen den store katastrofen måtte 
slippe løs, ville vise at det var den vesle, 
primitive kulturen, drevet fram på randen 
av hva som er nødvendig, som viJle klare 
seg. Sagt slik: Jeg tror samenes kultur 
har mye å lære mennesker som ærlig og 
alvorlig prøver å finne en ny livsstil, ut 
av det uføret som industrisamfunnene er 
inne i. I tusener av år har det primitive 
folket funnet en vei å vandre som fullt ut 
er levelig. Den som i øyeblikket synes å 
være den svake, er egentlig den sterke. :a 

BREDO BERNTSEN 
I 

SKJÆRGÅRDSPAR 

«Skjærgårdsparken» strekker seg drøyt 
regnet fra Risør i øst til Lillesand i vest. 
Hele «parken » ligger innenfor Aust
Agder fylke, og de fem kystbyene i 
fylket hører med til miljøet omkring. 
Byene i midten er Tvedestrand, Aren
dal og Grimstad. I havgapet utenfor 
agderbyene stikker skjær og holmer 
opp av sjøen som en slags steingard 
som beskytter leia innenfor mot vær 
og vind». 

Slik begynner Sigurd Senje sin 
mønsterverdige bok om Sørlandet og 
Skjærgårdsparken. Her er virkelig en 
forfatter som har et levende og varmt 
forhold til det han skildrer, og som 
skriver oversiktlig og lett. 

Han tar oss først med på en båttur 
gjennom det skjærgårdsområdet som 
har gitt boken dens tittel. Vi starter i 
den gode og lune havna i Lyngør, 
farter gjennom sund og kanaler, forbi 
klassiske Sørlandshus og støyende 
ternekolonier, og ender i den vesle, 
hvite idylliske byen Lillesand . 

Det meste av boken ellers er viet 
den naturhistoriske og kulturelle ram
me rundt Skjærgårdsparken. Arkeologi 
og geologi, planter og trær, dyr og 
fugler er skildret først. Siden forteller 
Senje om de lokalhistoriske og kultur
elle trekk ved «den bløde kyststribe» 
den særpregede dialekten og arkitek
turen. Deretter hører vi om skipsfarten, 
fantefolket og kystfiskerens liv og lev
ned; alt sammen med en vrimmel av 
fotografier i svart/hvitt og farger - for
uten tegninger. 

«Torsken er grå og hvillingen hvid 

og enes godt i en gryde, 

og makrellen vandrer fra evig tid 

om våren mod land for at gyde. 

Men laksen er far og laksen er kar, 

han omsvømmer verdens ende, 

mens rognkjeksen ikkun forblir hvor 


hun var 
- så er det indrettet for henne». 

Slik synger Senjes fiskervenn, og 
fiskeren står forfatteren nær. Men her 
er utviklingen trist: det blir mindre og 
mindre fisk - fiskerne må flytte eller 
skifte yrke. På Statens biologiske sta
sjon i Flødevigen gjør imidlertid forsk
erne det de kan for å berge fisket, ikke 
minst mot den tiltagende forurensning. 
Ja, truslene mot miljøet rundt båer og 
holmer er ellers mange og alvorlige. 

Det var på denne bakgrunn at 
tankene om den Skjærgårdsparken som 
ble en realitet i 1977, ble tatt opp fem 
år tidligere. Nå var det ikke fiskernes 
miljø man primært ønsket å verne, men 
friluftsfolkets interesser fordi denne 
kyststripen er så solrik og derfor særs 
populær blant tusenvis av friluftsfolk . 
Målet har vært å trygge almenhetens 
interesser i skjærgården, nå og på lang 
sikt. De gamle bosettingsstrøkene skal 
helst ikke forandre karakter. Hverken 
grunneiere eller staten kan bruke om
rådet til campingplass, bebyggelse, 
havneanlegg eller annen form for uhel
dige inngrep i skjærgården og dens om
givelser. 

Saken om Skjærgårdsparken ble altså 
tatt opp for alvor i 1972, og siden er 
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BREDO BERNTSEN 


SKJÆR 

«Skjærgårdsparken» strekker seg drøyt 
regnet fra Risør i øst til Lillesand i vest. 
Hele «parken» ligger innenfor Aust
Agder fylke, og de fem kystbyene i 
fylket hører med til miljøet omkring. 
Byene i midten er Tvedestrand, Aren
dal og Grimstad. I havgapet utenfor 
agderbyene stikker skjær og holmer 
opp av sjøen som en slags steingard 
som beskytter leia innenfor mot vær 
og vind». 

Slik begynner Sigurd Senje sin 
mønsterverdige bok om Sørlandet og 
Skjærgårdsparken . Her er virkelig en 
forfatter som har et levende og varmt 
forhold til det han skildrer, og som 
skriver oversiktlig og lett. 

Han tar oss først med på en båttur 
gjennom det skjærgårdsområdet som 
har gitt boken dens tittel. Vi starter i 
den gode og lune havna i Lyngør, 
farter gjennom sund og kanaler, forbi 
klassiske Sørlandshus og støyende 
ternekolonier , og ender i den vesle, 
hvite idylliske byen Lillesand. 

Det meste av boken ellers er viet 
den naturhistoriske og kulturelle ram
me rundt Skjærgårdsparken. Arkeologi 
og geologi, planter og trær, dyr og 
fugler er skildret først. Siden forteller 
Senje om de lokalhistoriske og kultur
elle trekk ved «den bløde kyststribe» 
den særpregede dialekten og arkitek
turen. Deretter hører vi om skipsfarten, 
fantefolket og kystfiskerens liv og lev
ned; alt sammen med en vrimmel av 
fotografier i svart/hvitt og farger - for
uten tegninger. 

ÅRDSPARKEN 

«Torsken er grå og hvillingen hvid 

og enes godt i en gry de, 

og makrellen vandrer fra evig tid 

om våren mod land for at gyde. 

Men laksen er far og laksen er kar, 

han omsvømmer verdens ende, 

mens rognkjeksen ikkun forblir hvor 


hun var 
- så er det indrettet for henne». 

Slik synger Senjes fiskervenn, og 
fiskeren står forfatteren nær. Men her 
er utviklingen trist: det blir mindre og 
mindre fisk - fiskerne må flytte eller 
skifte yrke. På Statens biologiske sta
sjon i Flødevigen gjør imidlertid forsk
erne det de kan for å berge fisket, ikke 
minst mot den tiltagende forurensning. 
Ja, truslene mot miljøet rundt båer og 
holmer er ellers mange og alvorlige. 

Det var på denne bakgrunn at 
tankene om den Skjærgårdsparken som 
ble en realitet i 1977, ble tatt opp fem 
år tidligere. Nå var det ikke fiskernes 
miljø man primært ønsket å verne, men 
friluftsfolkets interesser fordi denne 
kyststripen er så solrik og derfor særs 
populær blant tusenvis av friluftsfolk. 
Målet har vært å trygge almenhetens 
interesser i skjærgården, nå og på lang 
sikt. De gamle bosettingsstrøkene skal 
helst ikke forandre karakter. Hverken 
grunneiere eller staten kan bruke om
rådet til campingplass, bebyggelse, 
havneanlegg eller annen form for uhel
dige inngrep i skjærgården og dens om
givelser. 

Saken om Skjærgårdsparken ble altså 
tatt opp for alvor i 1972, og siden er 

planene blitt virkelighet skritt for 
skritt. Staten har sikret seg bruksrett 
til området gjennom avtaler med grunn
eierne og store beløp er betalt ut i 
ersta tninger. 

" 

De regulerte kystarealene strekker 
seg gjennom syv kommuner, regnet fra 
øst: Tvedestrand, Moland, Tromøy, 
Hisøy, Øyestad, Grimstad og Lillesand. 
Tilsammen er området på nær 16 000 
dekar. Noen strøk er bebygget, andre 
tatt ut til regulær hyttebygging. Om 
myndighetene i sine disposisjoner på 
dette punkt har vært for liberale kan 
vel diskuteres. Imidlertid er 11 000 
dekar blitt friluftsområde for almen
heten med hjemmel i friluftsloven . Hele 
området får en enhetlig forvaltning når 
det gjelder tilsyn og pleie. 

Av landets vernede naturarealer har 
Skjærgårdsparken fått en meget spesiell 
forvaltningsmessig karakter. Senje viser 
i sin bok hvor særegent dette området 
er. Vi får glede oss - på friluftsfolkets 
vegne - over at Miljøverndeparte
mentet nå har fått denne saken vel i 
havn. 

Det er - i parentes bemerket - å håpe 
at Miljøverndepartementet også snart 
kommer i gang med arbeidet for å sikre 
deler av vår lange kyst ved opprettelse 
av egentlige nasjonalparker. Disse er 
det klart behov for, og forslag om 
slike foreligger bl. a. for Lindåspollene 
i Nord-Hordland og Vistenfjorden i 
Nordland. 

Sigurd Senje: Skjærgårdsparken 

og miljøet omkring. 191 s. 

Gyldendal, 1976. 
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Tegning av Morten M. Kristiansen. 

Vi kan spare energi 
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AV 
DAG POLESZYNSKI 

N orges Vassdrags· og Elektrisitetsvesen 
(NVE) regner i sine prognoser med 

at bruken av elektrisk energi i hushold
ningene vil fortsette å øke i omtrent 
samme takt som før .l ) I 1972-80 lyder 
en lav prognose på at elforbruket til 
boligoppvarming vil stige med 2,75 % 
per år og til formål utenom boligoppvar
ming med 5 %, mens tallene for 1981
2000 er anslått til henholdsvis 2,5 og 
4 %. Fra et beregnet forbruk på ca. 18 
TWh i 1976 ville dette bety at forbruket 
i 1980 sammenlagt økte til 21,5 TWh, i 
1985 til 25,5 , i 1990 til nesten 29 og i 
år 2000 til over 38 TWh. I den høye 
prognosen vil veksten på 3,5 og 2,75 % 
i periodene 1972-80 og 1981-2000 for 
oppvarming og en vekst på henholdsvis 
6 og 5 % for annet formål føre til et 
samlet elforbruk i år 2000 på nesten 
52 TWh, eller det tredobbelte av det 
som gikk med i 1976. 

I denne artikkelen vil jeg hevde at 
en slik utvikling er fullt mulig å unngå. 
Jeg vil dessuten påstå at de miljømessige 
og samfunnsmessige gevinstene ved en 
konsekvent sparepolitikk er så store at 
det vil være uansvarlig ikke å gjennom
føre et slikt program, selv om det også 
vil kreve litt egeninnsats fra forbrukerne. 

Hva kan vi gjøre selv for å redusere 
energibruken? 

Omkring % av energien i boligene går 
direkte med til oppvarming av luft, mens 
ca. 15 % brukes til vannoppvarming.2) 

Resten av energien går til lys, koking, 
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Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen 
(NVE) regner i sine prognoser med 

at bruken av elektrisk energi i hushold
ningene vil fortsette å øke i omtrent 
samme takt som før .l ) I 1972-80 lyder 
en lav prognose på at elforbruket til 
boligoppvarming vil stige med 2,75 % 
per år og til formål utenom boligoppvar
ming med 5 %, mens tallene for 1981
2000 er anslått til henholdsvis 2,5 og 
4 %. Fra et beregnet forbruk på ca. 18 
TWh i 1976 ville dette bety at forbruket 
i 1980 sammenlagt økte til 21,S TWh, i 
1985 til 25,5, i 1990 til nesten 29 og i 
år 2000 til over 38 TWh. I den høye 
prognosen vil veksten på 3,5 og 2,75 % 
i periodene 1972-80 og 1981-2000 for 
oppvarming og en vekst på henholdsvis 
6 og 5 % for annet formål føre til et 
samlet elforbruk i år 2000 på nesten 
52 TWh, eller det tredobbelte av det 
som gikk med i 1976. 

I denne artikkelen vil jeg hevde at 
en slik utvikling er fullt mulig å unngå. 
Jeg vil dessuten påstå at de miljømessige 
og samfunnsmessige gevinstene ved en 
konsekvent sparepolitikk er så store at 
det vil være uansvarlig ikke å gjennom
føre et slikt program, selv om det også 
vil kreve litt egeninnsats fra forbrukerne . 

Hva kan vi gjøre selv for å redusere 
energibruken? 

Omkring 7) av energien i boligene går 
direkte med til oppvarming av luft, mens 
ca. 15 % brukes til vannoppvarming.2) 

Resten av energien går til lys, koking, 

kjøl & frys, samt diverse husholdnings
maskiner. Men fordi all elektrisitet til 
slutt omdannes til varme, bidrar hus
holdningsapparatene indirekte til bolig
oppvarming, og en vis del varme blir 
igjen i huset når vi bruker varmt vann. 
Det er derfor bare på varme sommer
dagen at brødristeren eller støvsugeren 
betyr «sløsing» med energi - i alle årets 
måneder hvor vi allikevel trenger varme 
i huset, kan vi støvsuge og riste brød 
med god samvittighet. Dette forutsetter 
imidlertid at vi regulerer varmen ned på 
andre varmekilder og at vi ikke åpner 
vinduet. Det enkleste er da å ta i bruk 
termostater i alle rom, slik at all ekstra
varme fra gjester i huset til bruk av 
stearinlys fører til redusert ovnstempara
tur. 

For småhus anslås det at man ved in
stallering av romtermostater eller varme
ovner med termostat kan spare 10-20 % 
energi. Videre betyr en senkning av rom
temparaturen på en grad omkring 5 % 
reduksjon.3) Dette betyr ikke at vi skal 
sitte å fryse inne for å spare energi, 
men at vi ihvertfall ikke skal ha huset 
varmt når det ikke trengs. Dette kan 
vi få til med automatisk regulering, dvs. 
med tidsur som skrur av varmen om 
kvelden og setter den på om morgenen 
før vi står opp. Det varmetapet vi får 
ved for mye ventilasjon kan også regu
leres, automatisk, slik at det luftes mindre 
på kalde dager .4) Poenget blir med andre 
ord å lage husene slik at de passivt sørger 
for å spare energi for oss - vi skal ikke 

hvert øyeblikk behøve å bekymre oss 
om vi bruker for mye og dermed gå 
rundt med konstant dårlig samvittighet! 

Men det viktigste tiltaket er å sørge 
for skikkelig isolasjon. Et velisolert hus 
kan klare seg med brøkdelen av den 
energien som går med i et uisolert hus. 
Når vi vet at en stor del av husene i 
Norge er svært dårlig isolert,5) skulle 
man kunne spare store mengder energi 
på etterisolering . Med rimelige lån fra 
Husbanken vil det i dag stort sett lønne 
seg å øke isolasjonen i vegg til 15 cm, 
i gulv til 20 cm og i tak til 25 cm, spesielt 
hvis man kan utføre det meste arbeidet 
selv. Likeledes vil man tjene på å skifte 
ut dårlige vinduer og heller innstallere 
vinduer med trelags glass eller tilsva
rende,6) evt. sette på et ekstra glass på 
innsiden. 

Skal man bygge nytt hus, er de krav 
som stilles til isolasjon i dag helt util
strekkelige - bl.a. 10 cm mineralull i 
veggene, mens mye skulle tyde på at 
20 cm burde kunne forsvares økonomisk. 
Ihverfall mener en lege i Uppsala at 
isolasjonen bør økes betraktelig.7) Han 
har selv bygd et hus med 30 cm i vegg, 
40 cm i gulv og tak, samt 4-dobbelt glass 
i vinduene. Ved bruk aven varmeveksler 
på ventilasjonsluften og en liten varme
pumpe koplet til vannutslippet (for å 
trekke ut varmen, samt et par andre 
finesser og vedovn for dager med under 
minus 5 ute, klarer han seg med 5 000 
kWh i året totalt energitilskudd, mot 
«normalt» ca. 23 000 kWh.) 
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Men ved siden at det lønner seg rent 
privat å investere i en «lavenergibolig», 
gir slike investeringer også store sam
funnsmessige og miljømessige fordeler 
som samfunnet burde være villig til å 
betale noe for. 

Hva kan det offentlige gjøre for å bidra 
til energisparing? 

Først og fremst må politikerne og plan
leggerne smittes av «konserveringsånden.» 
De må forstå fordelene med å spare og 
ikke gi etter for press fra våre mest en
gasjerte utbyggingsinstitusjoner som NVE 
og Institutt for atomenergi (IFA). Blir 
man grepet av sparetanken, vil man fort 
finne ut at l kWh spart fortjener minst 
like stor subsidie som l kWh økning i 
kraftproduksjonen.8) Altså burde det ikke 
bare gis lån til isolering eller andre ener
gisparetiltak, men en subsidie for hver 
kilowatt-time spart, for eksempel i stør
relsesorden l krone.9) Gjorde man det, 
ville isolering, skifting av vindusglass, 

Referanser og fotnoter: 

l) M.Myrtveit og E. Kindingstad: «Ventet 
etterspørsel etter elektrisitet, alminnelig for
syning. Prognoser for 1980 og 1985 med 
perspektiver videre utover mot århundrede
skiftet.» Revidert utg., NVE, Oslo 26.2.76. 

2) Scandpower: «Energiforbruket i Norge 
frem til år 2000.» Finansiert av NTNF. 
Oslo, september 1976. Det regnes her med 
omtrent uforandret nivå for energibruken 
i boliger fram til år 2000. 

3) Siv.ing. Age Bryhni: «Termostaten kan 
spare strøm.» Forbrukerrapporten, 4/76 . 

4) A lS Norcem leverer en automatisk av
sugningsenhet for eneboliger og rekkehus, 
«Spar-VeID>, som hevdes å spare 1000- 1200 
kWh pr. år i gjennomsnitt. 

5) Iflg. Statistisk Sentralbyrås Folke- og 
boligtelling 1970 var omkring Y3 av boligene 
fra før 1930, Ys fra 1931-50 og resten fra 
1951 eller nyere. Någjeldende bygningslov 
kom først i 1966 og er ikke særli g streng 
når det gjelder krav til isolering. 

6) Et firma i Oslo leverer en type dobbelt
glass kalt «Thermoplus 1.4.» Denne har 
edel glass i mellomrommet og et tynt reflek

installering av automatikk, bruk av sol
varme til oppvarming av vann og luft, 
varmeveksling og varmepumper måtte 
sees i et helt nytt lys. Mange slike tiltak 
ville folk kunne gjennomføre nesten gra
tis, og enkelte ville kunne tjene netto på 
en slik ordning. Derfor burde det settes 
en grense på subsidien som var lik kost
naden eller noe lavere, og subsidien måtte 
regnes ut av fagfolk, slik at man ikke 
fikk misbruk. Teoretiske beregninger har 
vist seg å gi ganske brukbare svar på 
hvor mye energi som går med i en bolig, 
slik at man ikke skulle behøve å basere 
seg på kompliserte utregninger over hva 
folk faktisk har brukt før og etter in
vesteringen.10) For nye hus kunne man 
tenke seg at isolasjonskravene ble meget 
strenge, slik at det ikke lenger ble mulig 
å bygge mindre velisolerte hus, samtidig 
som merkostnadene kunne refunderes 
enten boligsøkeren eller husbyggeren . 

Det er også endel som kan gjøres for 
å planlegge riktig plasering av boligene i 

terende gullbelegg på en flate. Til' sammen
ligning har et 3-dobbelt isolerglass med 12 
mm glassavstand en k-verdi på ca. 2,0 dvs. 
0,4 høyere. Med større glassavstand skulle 
det imidler-tid være mulig å oppnå k-verdier 
under 1 i vinduene, men i dag ville det nep
pe lønne seg. (k-verdien uttrykker antallet 
Watt varme som går tapt pr. grad forskjell 
i inne- og utetemparatur.) 

7) Mats Wolgast: «Lågenergihus - vad ar 
det?» Elkontakten, 1977-1 (utgis av Sud
kraft i Malmø). 

8) En publikasjon fra Det internasjonale 
energi-byrået uttrykker fordelene med in
vestering i energisparende prosesser meget 
klart: «De fleste grundige studiene indikerer 
at investeringer i energisparing vil gi høyere 
avkastning og dermed en mer positiv virk
ning på økonomisk vekst og sysselsetning 
enn mange av de altema-hvene som foreslås 
for å øke tilgangen på energi i IEA-land. 
Dette gjør konservering et billigere alter
nativ enn egen energiproduksjon.» Fritt 
oversatt fra «Energy Conservation in the 
International Energy Agency,» 1976 Review. 
OECD, Paris 1976. Amory B. Lovins siste 
bok, «Soft Energy Paths. T oward a durable 

terrenget. F.eks . bør de største bolig
flatene i et hus være vendt mot sør, og 
boligene bør legges avskjermet mot vind. 
Sjjke momenter bør komme inn i plan
leggingen av nye boligstrøk, slik at for
holdene her legges til rette for installering 
av solvarmeanlegg, som jo bør være rettet 
mot sør. 

Ved siden av å sette i verk energibe
sparende tiltak som er kjent i dag, bør 
energiforskningen i Norge omprioriteres 
fra å være fundamentalt utbyggingsorien
tert til å bli spareorientert. Et minstekrav 
bør være at energisparetiltak og nye ener
giformer som kan erstatte olje/gass eller 
atomkraft, samt kan forhindre en videre 
vannkraftutbygging, gis like stor opp
merksomhet i form av offentlige midler 
som det man i dag bruker på stadig å 
framskaffe mer energi. Samtidig burde 
man sette inn opplysningskampanjer som 
viser folk hvordan videre utbygging kan 
unngås og i hvi lken grad folk selv kan 
bidra. 

Peace, Penguin Books, London, 1977, viser 
med all tydelighet at kostnadene forbundet 
med å øke energitilskuddet nå er raskt på 
vei oppover og at man må regne med langt 
høyere elpriser i framtida , dersom man skal 
sal'se på videre vekst. 

9) Se NVE's «Kostnader for kraftverks
prosjekter. Prifsnivå januar 1976», Oslo, sep
tember 1976. For ikke igangsatte vannkraft
prosjekter ble det her regnet med et gjen
nem snittet på 80 øre pr. kWh midlere årlig 
produksjonsevne i utbygg,ingskostnader. Med 
et betydelig innslag av vassdragsvern vil 
dette tallet kunne bli godt over 1 krone i 
I 976-priser. Tar man med kostnadene til 
kraftoverføring og distribusjon, samt inve
stepinger som påløper boligene i form av 
panelovner osv. , ser vi at en subsidie på I 
krone til sparetiltak på langt nær vil dekke 
det beløp man i framtida vil måtte betale 
for ny kraft levert forbruker. 

l0) Se f.eks. Rapport 81: «Småhusopp
varming,» fra NBI, Oslo 1974 (utført av 
Nils Olav Silum og Ole Andreas Songe
Møller). Det er her gjort en del sammen
likn~nger mellom teoretisk beregnet varme
behov og realisert forbruk. 

Konklusjon 
Om vi regner at Jet finnes omkring 

1,5 millioner boliger i Norge i dag, finner 
vi at hver bolig har tilgjengelig ca 12000 
kWh elektrisk energi ved siden av et stort 
tilskudd av olje og noe kull og ved . Men 
om man ser langt framover mot meget 
godt isolerte hus med soloppvarmet vann 
der dette passer klimatisk og geografisk, 
burde man kunne klare seg godt uten 
tilskudd av ikke fornybare energikilder 
som olje og kull. Istedenfor å framskrive 
trender over historisk utvikling avenergi
bruken, burde man derfor heller vurdere 
hvilke muligheter man har framover til 
å skissere en alternativ politikk, og der
nest arbeide for at det resultatet vi finner 
ut vi ønsker, blir realisert. 

En sparepolitikk satt ut i praksis vi l ha 
store samfunnsmessige konsekvenser som 
vi bør være klar over. Det vil bety at ar
beidsplassene i kraftutbygging vi l bli grad
vis borte, mens en rekke nye arbeidsplas
ser vil bli opprettet. Fra å gi arbeids
plasser til noen få spesialiserte, omstrei
fende anleggsarbeidere vil en sparepolitikk 
bety mange arbeidsplasser i alle lokal
samfunn i hele landet. Glassrnestre, snek
kere, taktekkere, ingeniører, elektrikere 
og aUe slags håndverkere, selvbyggere og 
entreprenører vil finne nye oppdrag. Sam
tidig vil færre kraftlinjer måtte bygges, 
og færre tankbiler vil kjøre rundt med 
fyringsoljer. Luften i byene vil bli renere, 
og folks boliger vil bli sunnere å bo i. 
Dersom en slik politikk ikke gjennom
føres bare for boliger, men også for andre 
bygninger, i industri og landbruk, vil vi 
ha realisert de fleste av de ønskene som 
som miljøbevegelsen står for. nemlig: 
Bevaring av natur og miljø , desentrali
sering av makt, styrking av nærmiljøet, 
økt helse og trivsel, og mindre avhengig
het aven vekstøkonomi som i det lange 
løp undergraver sin egen eksistens En 
redusert bruk av energi i våre boliger vil 
bidra til at disse målene kan oppfylles. 
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terrenget. F.eks. bør de største bolig
flatene i et hus være vendt mot sør, og 
boligene bør legges avskjermet mot vind. 
Slike momenter bør komme inn i plan
leggingen av nye boligstrøk, slik at for
holdene her legges til rette for installering 
av solvarmeanlegg, som jo bør være rettet 
mot sør. 

Ved siden av å sette i verk energibe
sparende tiltak som er kjent i dag, bør 
energiforskningen i Norge omprioriteres 
fra å være fundamentalt utbyggingsorien
tert til å bli spareorientert. Et minstekrav 
bør være at energisparetiltak og nye ener
giformer som kan erstatte olje/gass eller 
atomkraft, samt kan forhindre en videre 
vannkraftutbygging, gis like stor opp
merksomhet i form av offentlige midler 
som det man i dag bruker på stadig å 
framskaffe mer energi. Samtidig burde 
man sette inn opplysningskampanjer som 
viser folk hvordan videre utbygging kan 
unngås og i hvi lken grad folk selv kan 
bidra. 

Peace , Penguln Books, London, 1977, viser 
med all tydelighet at kostnadene forbundet 
med å øke energitilskuddet nå er raskt på 
vei oppover og at man må regne med langt 
høyere elpriser i framtida , dersom man skal 
saPse på videre vekst. 

9) Se NVE's «Kostnader for kraftverks
prosjekter. Prlisnivå januar 1976», Oslo, sep
tember 1976. For ikke igangsatte vannkraft
prosjekter ble det her regnet med et gjen
nemsnittet på 80 Øre pr. kWh midlere årlig 
produksjonsevne i utbyggingskostnader. Med 
et betydelig innslag av vassdragsvern vil 
dette tallet kunne bli godt over I krone i 
1976-priser. Tar man med kostnadene til 
kraftoverføring og distribusjon, samt inve
stevinger som påløper boligene 1 form av 
panelovner osv., ser vi at en subsidie på 1 
krone til sparetiltak på langt nær vil dekke 
det beløp man i framtida vil måtte betale 
for ny kraft levert forbruker. 

10) Se f.eks. Rapport 81: «Småhusopp
vanning,» fra NBI, Oslo 1974 (utført av 
Nils Olav Silum og Ole Andreas Songe
Møller). Det er her gjort en del sammen
likn~nger mellom teoretisk beregnet varme
behov og reaJoisert forbruk. 

Konklusjon 
Om vi regner at det finnes omkring 

1,5 millioner boliger i Norge i dag, finner 
vi at hver bolig har tilgjengelig ca 12000 
kWh elektrisk energi ved siden av et stort 
tilskudd av olje og noe kull og ved . Men 
om man ser langt framover mot meget 
godt isolerte hus med soloppvarmet vann 
der dette passer klimatisk og geografisk, 
burde man kunne klare seg godt uten 
tilskudd av ikke fornybare energikilder 
som olje og kull. Istedenfor å framskrive 
trender over historisk utvikling av energi 
bruken, burde man derfor heller vurdere 
hvilke muligheter man har framover til 
å skissere en alternativ politikk, og der· 
nest arbeide for at det resultatet vi finner 
ut vi ønsker, blir realisert. 

En sparepolitikk satt ut i praksis vil ha 
store samfunnsmessige konsekvenser som 
vi bør være klar over. Det vil bety at ar
beidsplassene i kraftutbygging vil bli grad· 
vis borte, mens en rekke nye arbeidsplas· 
ser vil bli opprettet. Fra å gi arbeids
plasser til noen få spesialiserte, omstrei
fende anleggsarbeidere vil en sparepolitikk 
bety mange arbeidsplasser i alle lokal· 
samfunn i hele landet. Glassmestre, snek
kere, taktekkere, ingeniører, elektrikere 
og alle slags håndverkere, selvbyggere og 
entreprenører vil finne nye oppdrag. Sam· 
tidig vil færre kraftlinjer måtte bygges, 
og færre tankbiler vil kjøre rundt med 
fyringsoljer. Luften i byene vil bli renere, 
og folks boliger vil bli sunnere å bo i. 
Dersom en slik politikk ikke gjennom· 
føres bare for boliger, men også for andre 
bygninger, i industri og landbruk, vil vi 
ha realisert de fleste av de ønskene som 
som miljøbevegelsen står for. nemlig: 
Bevaring av natur og miljø, desentrali
sering av makt, styrking av nærmiljøet, 
økt helse og trivsel, og mindre avhengig
het aven vekstøkonomi som i det lange 
løp undergraver sin egen eksistens En 
redusert bruk av energi i våre boliger vil 
bidra til at disse målene kan oppfylles. 

ff 

SPRAYBOKSER 
OG MILJØ 
AV EIGIL HESSTVEDT 

Sprayboksene har vært i skuddlinjen i 
nærmere fire år nå. Da Rowland og 

Molina i begynnelsen av 1974 utpekte dem 
som vår sannsynligvis største miljøtrussel, 
var fagkollegene til å begynne med skep
tiske. Dette var da for fantastisk! Men det 
varte ikke lenge før forskerne samlet seg til 
et frontalangrep mot det stadig økende for
bruk av visse klorholdige gasser, som bl. a. 
brukes som drivstoff i spraybokser. Mot 
forskerne stod selvsagt den industri som 
produserer de omstridte stoffene. Det er 
neppe overraskende at forskningsresultatene 
fra industrien ikke stemte overens med dem 
som kom fra de etablerte forskningsmiljøer 
ved universitetene rundt om i USA. Kon
frontasjonene på konferanser, i media og i 
fagpresse ble ganske opphetet. Ser en på 
det hele i et mer historisk perspektiv, vil jeg 
karakterisere utviklingen som en kamp fra 
skanse til skanse. Egentlig kjempet indu
strien helt fra starten en tapt kamp. Men 
etter disse kritiske bemerkninger til indu
striens ofte tvilsomme argumentasjon, vil 
jeg også i rettferdighetens navn fremheve 
at det samtidig har vært bevilget betyde
lige forskningsmidler til «motparten», den 
uavhengige forskning. 

Striden om sprayboksene opptok ikke 
bare forskere og industri. Problemet ble 
straks fulgt med kritisk oppmerksomhet 
av myndighetene i USA, noe de mange 
«hearings» i Senatet vitner om. Også pub
likum må ha reagert nokså spontant, det 
reduserte forbruk av spraybokser tyder på 

det. En av årsakene til dette er sikkert at 
det i tiden forut var fattet en økende 
interesse for osonlaget gjennom diskusjonen 
om stratosfæreflyvningens mulige virkning 
på osonlaget. 

Vi som arbeider med atmosfærens og 
spesielt stratosfærens kjemi, blir ofte spurt 
om hvordan vår beskjedne, lille deodorant
spray under morgentoalettet kan ha noen 
innflytelse på osonlaget i 20 km høyde. Et 
rimelig spørsmål, selv fagfolk så til å ' be
gynne med på dette som noe usannsynlig, 
inntil de studerte problemet nøyere. I denne 
artikkelen vil jeg forsøke å gi en forenklet, 
faglig forklaring på årsakssammenhengen. 

Det vanligste drivstoff i spraybokser er 
såkalte klorftuormetaner (CFM). I daglig
tale bruker man ofte betegnelsene freoner 
eller frigener, som er fabrikasjonsnavn inn
ført aven amerikansk og en europeisk stor
produsent. For straks å gi en forestilling 
om problemets omfang vil jeg her nevne at 
årsproduksjon i 1973 lå på om lag 0,8 mill. 
tonn, hvorav over halvparten ble brukt til 
spraybokser. Freonene er kjemisk sett 
ytterst stabile og vil derfor kunne utbre 
seg jevnt over hele troposfæren uten at de 
brytes ned. Troposfæren, som er ' atmo
sfærens nederste sjikt, strekker seg opp til 
tropopausen, hvis høyde varierer fra ca. 
8 km på høye bredder til ca. 18 km over 
ekvator. Blandingen i troposfæren foregår 
relativt raskt innenfor hver halvkule; ut
vekslingen mellom halvkulene er noe lang
somme. Tidsskalaen for spredningen til 
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hele troposfæren er av størrelsesorden et år. 
Imidlertid vil freongassene etter hvert 

trenge gjennom tropopausen og opp i 
stratosfæren. Spredningen i dette sjiktet er 
relativt effektiv i horisontal retning. Imid
lertid skjer det fortsatt lite med gassene før 
de er transportert opp til ca. 20 km. Dette 
tar år, den vertikale utveksling i strato
sfæren er nemlig langsom. Som en vil for
stå, er det en betydelig forskjell i tid, flere 
år, fra utslippene i bakkenivået og til gassen 
når det nivå (ca. 20 km) hvor den blir 
kjemisk aktiv. Aktiviseringen skyldes ultra
fiolett sollys, som i slik høyde også omfatter 
bølgelengder korte nok til å spalte freon
molekylene. Derved dannes kloratomer, 
som reagerer meget effektivt med oson. 
Nedbrytningen av oson skjer ved en såkalt 
katalytisk syklus (dvs. uten forbruk av 
nitrogenoksyder) 

Cl + 03 -> CIO + O2 


CIO + O -> Cl + O2 


Netto O + 03 -+ 2· O2 

Som en ser vil det ikke forbrukes klor
atomer ved denne reaksjonskjeden. Klorets 
virkning vil derfor vedvare inntil det enten 
er fjernet ved transport videre oppover i 
atmosfæren, eller til det har reagert med 
andre stoffer og dannet «ufarlige» klor
forbindelser. Den viktigste av disse er salt
syre (HCl) som dannes når kloratomer rea
gerer med metan (CH4)z, som alltid er til 
stede i atmosfæren. Saltsyren vil igjen rea
gere med hydroxyl (OH) og gi fritt klor 
tilbake, men ikke raskere enn at om lag 
90 %av tilgjengelige kloratomer lagres som 
saltsyre. I tillegg vil en del av de resterende 
10 % lagres som andre inaktive klorfor
bindelser (den viktigste er CIONOz). 

Oson i stratosfæren dannes ved at ultra
fiolett sollys spalter luftas oksygen mole
kyler til atomer som straks reagerer med 
andre oksygen molekyler og danner oson. 
Denne osonproduksjonen balanseres til
nærmet aven nedbrytning ved reaksjoner 

Tegning av Morten M. Kristiansen 
med nitrogenoksydene NO og NOz, som 
er naturlig til stede i stratosfæren (også 
denne nedbrytningen skjer katalytisk, dvs. 
uten forbruk av nitrogenoksyder). Økt inn
hold av nitrogenoksyder vil derfor føre til 
redusert osonnivå. Dette ville f. eks. kunne 
skje ved omfattende flytrafikk i stratosfæren 
eller ved økt forbruk av nitrogenholdig 
kunstgjødsel. Imidlertid vil disse antropo
gene (skapt av mennesker) tilførsler være 
små sammenlignet med hva de naturlige 
kildene gir. Slik er det ikke for klor. Den 
naturlige klorkilden er liten og er allerede 
i dag overskygget av det antropogene til
skudd. Imidlertid er virkningen av klor 
liten sammenlignet med den nedbrytning 
som skyldes nitrogen oksyder. Beregninger 
tyder på at klortilførselen hittil har redu
sert osonlaget med om lag I %. Dette 
ligger under hva man kan fastslå ved 
statistisk bearbeidelse av osondata opp 
gjennom tiden. 

Det hersker neppe noen uenighet om at 
klorgassene påvirker oson laget og derfor 
representerer et problem. Det striden gjel
der er størrelsen av denne påvirkningen og 
hvilken usikkerhet som ligger i prognosene. 
En vanlig metode i forurensnings- og klima
studier er å gå til observasjonene og se om 
man kan spore en utvikling. I vårt tilfelle 
er dette ikke noen farbar vei, og av to 
grunner: osonmålinger , som enkelte steder 
går et halvt sekel bakover, er dessverre be
heftet med feil. Dessuten varierer oson
mengden sterkt geografisk og fra dag til 
dag. Disse variasjonene slår også ut i års
midlene i en slik grad at en eventuell på
tvungen osonreduksjon på en eller noen få 
prosent ikke vil kunne fastslås. I tillegg 
kommer at tidsforskjellen mellom freon
utslippet i dag og den maksimale virkning 
på osonlaget er lang, 10 år eller litt mer. 
Det siste momentet utpeker teoretiske simu
leringsmodeller som den eneste akseptable 
framgangsmåte. Slike modeller tar hensyn 
til meteorologi ved at man innebygger en 
vertikal transportmekanisme, som i sterkt 
forenklet form gjenspeiler utvekslingen i 
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den virkelige atmosfære, i den utstrekning 
den har relevans for vårt problem. Videre 
inneholder modellene utslippsmengder for 
freoner, t.o.m. 1973 basert på oppgaver 
over produksjonen, for senere år basert på 
ulike antakelser om framtidig forbruk. 
Sist, men ikke minst, inneholder modellene 
alle kjente kjemiske reaksjoner som tenkes 
å være av betydning. En slik modell er der
for en meget komplisert sak, og det står 
ikke til å nekte at mange antagelser og for
enklinger er beheftet med usikkerhet. 

I 
Imidlertid kan modellene kontrolleres ved 
at beregnede gassmengder sammenlignes 
med observerte verdier. Slike tester har falt 
så vidt heldig ut at modellene antas å gi 
et realistisk speilbilde av den virkelige 
atmosfære. 

Hva forteller så modellene om klor
gassens virkning? Ja, her vil resultatene av
henge av hva som antas om det fortsatte 

, 	 forbruk av freon. En av beregningene, ba
sert på et foretatt forbruk på 1973 nivå 
(0,78 millioner tonn), gir en osonreduksjon 

på 7 %. 
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den virkelige atmosfære, i den utstrekning 
den har relevans for vårt problem. Videre 
inneholder modellene utslippsmengder for 
freoner, t.o.m. 1973 basert på oppgaver 
over produksjonen, for senere år basert på 
ulike antakelser om framtidig forbruk. 
Sist, men ikke minst, inneholder modellene 
alle kjente kjemiske reaksjoner som tenkes 
å være av betydning. En slik modell er der
for en meget komplisert sak, og det står 
ikke til å nekte at mange antagelser og for
enklinger er beheftet med usikkerhet. 

l 
Imidlertid kan modellene kontrolleres ved 
at beregnede gassmengder sammenlignes 
med observerte verdier. Slike tester har falt 
så vidt heldig ut at modellene antas å gi 
et realistisk speilbilde av den virkelige 
atmosfære. 

Hva forteller så modellene om klor
gassens virkning? Ja, her vil resultatene av
henge av hva som antas om det fortsatte 
forbruk av freon. En av beregningene, ba

' sert på et foretatt forbruk på 1973 nivå 
(0,78 millioner tonn), gir en osonreduksjon 

på 7 %. Denne osonreduksjon fører til 
12 % økning i skadelig ultrafiolett stråling 
ved jordoverflaten, med helsemessige kon
sekvenser i et omfang som ikke kan tole
reres. Usikkerheten i beregningene er an
slått til en faktor 3 (opp eller ned), men 
selv med utgangspunkt i det gunstigste 
tall er det nødvendig med en politisk styring 
av produksjonen. Her har USA gått i 
spissen, og restriksjoner er umiddelbart 
forestående. I første omgang vil en forby 
<<U1lyttig» (non-essential) bruk av freon, og 

med dette mener man deodorant og hår
lakk på sprayboks. For tro det eller ei, 
57 % av totalforbruket, altså ca. 0,45 
millioner tonn, går til disse to produktene. 
Jeg tror de fleste vil si seg enig i at savnet 
neppe vil være større enn at prisen for et 
bedre miljø i framtida må sies å være 
høyst rimelig. De økonomiske konse
kvenser for industrien (og for sysselset
tingen) bør ikke være altfor store, i og med 
at man har fått fire år på seg til å legge om 
produksjonen. Dersom USA kan få resten 
av verden til å slå inn på sin linje, vil for
bruket komme ned på et nivå som skyve] 
problemene adskillige år fram i tiden. Det 
vil gi oss tid til fortsatt forskning, slik at 
vi kan eliminere de viktigste usikkerhets
momentene i de prognoser man opererer 
med i dag. 

I mars i år ble det holdt en konferanse i 
Washington i regi av United Nations En
vironment Programme (UNEP). Hensikten 
var å klarlegge hva vi vet og hva vi ikke vet, 
for på dette grunnlag å enes om et aksjons
program. Paradoksalt nok var man enige 
på alle punkter bortsett fra konklusjonen. 
USA's syn kan kort formuleres slik: det er 
meget vi ikke vet, men vi vet nok til å 
kunne si at en aksjon er på trengende nød
vendig. De største europeiske produsent
landene hadde en litt annen vri: det er 
meget vi ikke vet, vi må derfor øke bevilg
ningene til forskning. 

Av artikkelen om spraybokser i Norsk 
Natur nr. 3, 1977 (hentet fra FN's «Devel
opment Forun1»), virker det som om den 
norske representant (som var undertegnede) 
var imot USA's syn. Det faktiske forhold 
er motsatt. Jeg og mine kolleger i vår lille 
forskningsgruppe, som også har gitt et 
bidrag til belysning av problemet, har et 
klart standpunkt: strenge restriksjoner er 
nødvendige. Vi mener derfor at Norge 
snarest mulig bør følge USA's eksempel. 
At vårt forbruk er ubetydelig i global sam
menheng er mindre vesentlig. Det skulle jo 
bare gjøre saken enda enklere for oss. "& 
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I «Norsk Natur» nr. 3-1977 legger Tore 
Slagsvold fram noen resultater av sin ut

merkede vitenskapelige undersøkelse over 
fuglelivet på plantefeltet som enten er 
sprøytet eller ryddet mekanisk. 1 tillegg 
framholder han imidlertid sitt personlige 
syn på skogbruk og sprøyting generelt. 

Som deltakere i samme vitenskapelige 
undersøkelse ser vi oss nødt til å imøtegå 
den kritikk han har reist mot oss. Slags
volds personlige syn på skogbruk, sprøyt
ing og forgiftningsfare vil vi ikke kommen
tere utover å uttrykke skuffelse over at det 
brukes til å tilsløre de oppnådde resultater 
aven undersøkelse som vi trodde skulle bli 
gjennomført og tolket fordomsfritt av alle. 

Det er Slagsvolds påstand: «I sprøyte
feltene ble derimot en del partier glemt 
igjen, slik at skogforvaltningen i Valdres 
senere faktisk fant å måtte rydde her; dette 
til tross for argumentet som har vært fram
hevet at ved sprøyting slipper man med en 
behandling i motsetning til ryddingen. Ved 
en misforståelse ble det også i sprøytefelt
ene satt igjen en del store, gamle bjørke
trær.» som vi har bemerkninger til-

For å utelukke hold i en slik påstand ut
førte vi sprøytingen sjølv over to dager 
sammen med to av våre erfarne teknikere. 
Sprøytingen er utført fullt ut i overens
stemmelse med vår mangeårige praksis og 
tilrådning. Følgelig er feltene fullverdige 
sammenligningsgrunnlag. Slagsvolds ønsker 
om mekanisk felling av gamle bjørker på 
sprøytefeltene tok vi i 1971 ikke så alvorlig. 
For oss gjaldt det å presentere en reell 
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sammenligning mellom mekanisk rydding 
og sprøyting. Dessuten ville etter vår me
ning felling også komme i strid med grunn
prinsippene for hva som betraktes som 
«ugras». Ingen plante er ugras med mindre 
den gjør skade. Det vil ikke vi si om disse 
bjørkene. «Å gå på akkord» med viten
skapelige grunnprinsipper var vi og er vi 
ikke villige til. 

For at den mekaniske ryddingen skulle 
være representativ ble den utført av skogs
vante arbeidere ved Valdres skogforvalt
ning. 

En kan derfor slå fast at sammenlignings
grunnlaget er i orden. Følgelig er kurven 
for det totale fuglesamfunn i figur 2 til 
Slagsvold et korrekt uttrykk for de to 
ryddemåters innvirkning. Den sier uttrykt 
i ord at mekanisk rydding har hatt mer 
reduserende virkning enn sprøyting. I et 
fortrykk til «Symposium om miljøvirk
ninger av pesticider og enkelte beslektede 
stoffer» arrangert av de tre forskningsom
rådene på Lifjell Turisthotell i 1973 ut
trykte Slagsvold det slik: «Sprøyting ga en 
tilbakegang totalt på omkring 15 % av 
den stasjonære hekkende bestand og ryd
ding en tilbakegang på 25 %.» 

For å sjekke Slagsvolds påstand om be
hovet for rydding på sprøytefeltene inspi
serte Bylterud feltene sammen med den nye 
skogforvalteren. Det viste seg at til nevnte 
rydding hadde skogforvaltningen brukt 4 
dagsverk, men alt vesentlig utenfor sprøyte
feltene. 
Arne Bylterud Kåre Lund-Høie 

Svar til Bylterud 
fra Tore Slagsvold 

Bylterud tar igjen opp stridsøksa etter at 
jeg trodde vi hadde gjort oss ferdige med 
saken muntlig og skriftlig tidligere (jfr. 
Adresseavisen juni-august 1975). Som sist 
ligger skytset til Bylterud lavt. Det er be
skyldninger om «tilsløring» av resultater», 
og «å gå på akkord med vitenskapelige 
grunnprinsipper», et ordvalg som skulle 
være helt unødvendig og som raskt får 
debatter som denne til å skli ut. Slike per
sonlige angrep er ingen tjent med, å de
battere vitenskapelig kompetanse og 
grunnholdning skulle ikke behøves. At jeg 
har tilstrebet en mest mulig objektiv under
søkelse og fremstilling er selvsagt. 

Istedenfor å kaste ballen tilbake med til
svarende personlige angrep skal jeg for
søke å holde meg til saken. Den er at 
Bylterud har kommet til en annen kon
klusjon enn meg, han mener at nedgangen 
i fuglebestanden etter løvtrebekjempelse 
generelt er mindre ved sprøyting enn ved 
manuell rydding. 

Det beklagelige er at Bylterud har holdt 
seg til en «foreløpig» og foreldet rapport 
om undersøkelsen (1973) og ikke til den 
endelige versjon i det engelske og inter
nasjonale miljøtidsskriftet Biological Con
servation (1977). Den foreløpige versjon 
tok bare hensyn til sangobservasjoner (en
heten var antall sangregistreringer). Denne 
meto de (min private) er beheftet med store 
feilkilder (se Norwegian Journal of Zoo

logy 1973, s. 163 - 170). En anerkjent og 
sikrere met ode cr å beregne fuglenes terri
torier og bruke dem som enhet. Men dette 
er svært arbeidskrevende og nok materiale 
til slik analyse ble bare samlet inn i 1971
72, dvs. rett før og rett etter løvbekjempel
sen. Resultatet etter sistnevnte metode var 
at det ikke var noen forskjell totalt på de 
to behandlingsformene, begge ga en ned
gang på ca. 30 % i fuglefaunaen. Det er 

Fig 1. 

Omdiskuterte store bjørker i sprøytefelt i 
Valdres (fola juli 1975). 

Fig. 2. 

Merker etter gifthogg i store bjørker i 
sprøytefelt i Valdres. (Roggene ble fore
latt i 1971 , foto ble tatt i 1975). De store 
bjørkene ble systematisk hogd ned i 
ryddefeltene. Det var avtale med Bylte
rud fra plantevernet at disse trærne i 
sprøytejeltene også skulle drepes. Delle 
skulle gjøres ved hoggsprøyting, dvs. 
hogg i stammen der det settes til gift. 
Alle de store bjørkene i sprøytefeltene 
bærer slike merker, men merkelig nok 
døde ingen trær. Det hevdes nå at gift
hogg aldri ble p/anlagt eller foretatt! 

Fig. 1. 
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til slik analyse ble bare samlet inn i 1971- stridspunkter, som jeg på nytt må få lov tisk utført - snauet ned for mye - burde 
72, dvs. rett før og rett etter løvbekjempel å svare på. Det var dette med de store heller latt stå igjen mer normalt f.eks . der 
sen. Resultatet etter sistnevnte metode var bjørkene som ble spart i sprøytefeltene. gran mangler». (Fra samme samtale harEN GANG 

logy 1973, s. 163 - 170). En anerkjent og synd at Bylterud ikke konfererte med meg ryddingen. Jeg hadde en telefonsamtale 
sikrere met ode er å beregne fuglenes terri eller med denne artikkelen (som jeg hen med Bylterud (2/10-72) og noterte direkte 
torier og bruke dem som enhet. Men dette viste til i Norsk Natur 3/77) før sitt utfall. ned under samtalen i stikkordsform fra 
er svært arbeidskrevende og nok materiale Bylterud repeterer også et par andre Bylterud, angående ryddingen: «for dras
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Svar til Bylterud 
fra Tore Slagsvold 

Bylterud tar igjen opp stridsøksa etter at 
jeg trodde vi hadde gjort oss ferdige med 
saken muntlig og skriftlig tidligere (jfr. 
Adresseavisen juni- august 1975). Som sist 
ligger skytset til Bylterud lavt. Det er be
skyldninger om «tilsløring» av resultater», 
og «å gå på akkord med vitenskapelige 
grunnprinsipper», et ordvalg som skulle 
være helt unødvendig og som raskt får 
debatter som denne til å skli ut. Slike per
sonlige angrep er ingen tjent med, å de
battere vitenskapelig kompetanse og 
grunnholdning skulle ikke behøves. At jeg 
har tilstrebet en mest mulig objektiv under
søkelse og fremstilling er selvsagt. 

Istedenfor å kaste ballen tilbake med til
svarende personlige angrep skal jeg for
søke å holde meg til saken. Den er at 
Bylterud har kommet til en annen kon
klusjon enn meg, han mener at nedgangen 
i fuglebestanden etter løvtrebekjempelse 
generelt er mindre ved sprøyting enn ved 
manuell rydding. 

Det beklagelige er at Bylterud har holdt 
seg til en <<foreløpig» og foreldet rapport 
om undersøkelsen (1973) og ikke til den ' 
endelige versjon i det engelske og inter
nasjonale miljøtidsskriftet Biological Con
servation (1977). Den foreløpige versjon 
tok bare hensyn til sangobservasjoner (en
heten var antall sangregistreringer). Denne 
meto de (min private) er beheftet med store 
feilkilder (se Norwegian Journal of Zoo-

at det ikke var noen forskjell totalt på de 
to behandlingsformene, begge ga en ned
gang på ca. 30 % i fuglefaunaen. Det er 

Fig. I . 
Omdiskuterte store bjørker i sprøyteleit i 
Valdres (foto juli 1975). 

Fig. 2. 

M erker eller gilthogg i store bjørker i 
sprøytefelt i Valdres. (Hoggene ble fore
falt i 1971 , foto ble tatt i 1975). De store 
bjørkene ble systemafisk hogd ned i 
ryddefeI/ene. Det var avtale med Byl fe
rud fra plantevernet at disse trærne i 
sprøyte feltene også skulle drepes. D elte 
skulle gjøres ved hoggsprøyting, dvs. 
hogg i stammen der det sel/es til gift. 
Alle de store bjørkene i sprøytefel/ene 
bærer slike merker, men merkelig nok 
døde ingen trær. Det hevdes nå at gift 
hogg aldri ble planlagt eller foretatt! 

Fig. 1. 

Hvis det er slik at de vanligvis spares (og 
det er svært viktig for faunaen), burde 
dette også ha vært gjort i ryddefeltene, for 
å få et sammenligningsgrunnlag. Som 
nevnt i min tidligere artikkel er de store 
bjørkene trekkplaster for fuglene - derfor 
den tilsynelatende forskjell i resultatene 
basert henholdsvis på sang og territorier. 
Sprøyte- og ryddefeltene lå nemlig kant i 
kant ( <<annenhver»), og fugl med det meste, 
av sitt territorium i ryddefelt, brukte de 
levende høye bjørkene like innenfor sprøy
tefeltene som næringskilder og sangposter. 
Det ble derfor avtalt mellom Bylterud og 
undertegnede (i 1971) at de store bjørkene 
i sprøytefeltene skulle avlives ved hogg
sprøyting (men ikke felles). Dette ble også 
gjort, samtlige store trær i sprøytefeltene 
(men ikke utenfor) bærer dype hoggmerker 
i stammene. Fargedias foreligger. Bjør
kene overlevde, merkelig nok. 

Til slutt var det dette med den manuelle 

Fig. 2. 

jeg også notert angående sprøytingen: 
«glemt igjen kanskje noe mer (løvkratt) 
enn vanlig».) Jeg var på det tidspunktet i 
ferd med å skrive sammen en foreløpig 
rapport og ville gjerne ha Bylteruds syn 
på løvbehandlingene. Momentene som 
han kom med ble naturligvis tatt med i 
rapporten. 

Angående ryddingen så har jeg testet 
dette punktet i felt, dvs. jeg målte stengel
diameter på planter av bjørk, rogn og vier 
som hadde blitt kuttet i ryddingsfeltene 
«våre» (50 målinger av hver plantes ort i 
løpet av 50 min, .de minste plantene som 
var kuttet) . Resultatene ble sammenlignet 
med målinger (samme metode) i et felt i 
nærheten som var blitt ryddet av skogfor
valtningen. For alle plantesortene var 
snittene i «våre» felter mindre. (statistisk 
holdbart; tversnittareal under det halve). 
Jeg burde således ha dekning for min (og 
Bylteruds tidligere) konklusjon. 
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Sol energisk landsby 
I samarbeid med FN planlegger det 
algirske vitenskapelige institutt å 
bygge en landsby basert på solenergi. 
Landsbyen skal reises i Ouargla-ørke
nen, og man regner med at den skal 
stå ferdig om to år. 

Bærplukking dyrt for skogbruket! 
Skal man tro den svenske Skogshog
skolan, er bærpellere og soppsankere 
en trusel mot skogbruket. Man har 
regnet ut at den fri adgangen til den 
slags matauk koster skogbruket en 
milliard kroner årlig. Dette vil skog
eierne nå kreve kompensasjon for. 
Årsaken til tapet skal være at skog
eierne er tvunget til å bøye seg for 
«friluftsfolkets» krav, bl.a. ved inn
skrenkninger når det gjelder gjødsling, 
sprøyting og snauhogster. 

«Norsk Natur» tillater seg å antyde 
en løsning på problemet: Bærpellere, 
soppsankere, osv. krever kompensa
sjon, anslagsvis en milliard kroner 
årlig, for tap aven uskyldig nyttesrett 
som dessuten bidrar til en allsidig ut
nyttelse av naturressursene. Resultatet 
av dette bør bli full enighet om at 
skogen eier en mangfoldighet av ver
dier som bør brukes. Det er ille når 
folk ikke ser skogen for bare bær, 
men kanskje enda farligere når man 
ikke får øye på den for bare kubikk
masse. 

Dannmark inn for våtmarksvem 
Danmark vil med det aller første rati
fisere den internasjonale konvensjo
nen om vern av våtmarker (Ramsar
avtalen). I den forbindelse vil 26 
danske våtmarksområder bli oppført 
på listen over vernede våtmarker av 
internasjonal betydning. Blant disse 
er et større område, ca. 10 000 mål, 
på øya Skallingen, som er innkjøpt 
av staten. 

Trafikk og dyreliv 
Naturvernfolk, jegere og tekniske 
eksperter i Alsace, Frankrike, har 
nedsatt en arbeidsgruppe som skal 
prøve å finne løsninger på problemet 
med trafikkdød blant viltet. I dette 
distriktet, som har 20 prosent av 
Frankrikes bestand av hjort og rådyr, 
blir det daglig drept ett stort og 15 
mindre dyr i trafikken. 

Statsskog skal stoppe ørkenen 
I Kenya har staten nå tatt hånd om 
all skog, ettersom man betrakter full 
kontroll over skogbehandlingen som 
en forutsetning om det skal lykkes å 
vinne kampen mot forørkningen som 
nå truer Øst-Afrika. Som bakgrunn 
for beslutningen hevder regjeringen at 
lokale myndigheter og private skog
eiere har vist seg ikke å være kompe
tente til å forvalte landets skoger. Til 
nå er skog og annen vegetasjon blitt 

rasert i faretruende tempo, noe som 
har påskyndet ørkenens fremrykning . 
I dag er 90 prosent av Kenyas befolk
ning avhengig av trær som energikilde. 

Uganda - farlig land for elefanter 
Også elefantene er i faresonen i 
Uganda i dag. I følge det vitenskape
lige tidsskriftet «Nature» er bestanden 
i dag bare 20 prosent av hva den var 
for tre år siden. Jakten på elefanter 
går særlig utover fullvoksne hanner, 
ettersom de har de største og mest 
verdifulle støttennene. For femti år 
siden var elefanten utbredt over 70 
prosent av landets areal. I dag er 
elefantene trengt sammen på 17 pro
sent av arealet. 

Froskens undergang 
Sakkyndige regner i dag med at minst 
13 av 45 amfibiearter og 47 av 110 
reptilarter i Europa er mer eller 
mindre truet av utryddelse. Den vik
tigste truselen er at våtmarker i aksel
lerende tempo dreneres og tas i bruk 

til ymse formål. I Sveits regner man 
f.eks. med at våtmarksarealet i dag 
bare er 10 prosent av hva det var for 
150 år siden. Trusel nummer to er 
trafikken. Hvert år blir myriader av 
frosk, padder og salamandere drept 
når de krysser motorveien underveis 
til yngleplassene. Noen steder har man 
prøvd å sette opp froskesikre gjerder 
langs veien. Her kan man så med 
jevne mellomrom i vårsesongen sanke 
frosk og salamandere og transpor
tere dem sikkert over til yngledam
men. En annen og mer effektiv løs
ning er spesielle tunneler som sørger 
for at amfibiene kan vandre trygt 
under veien. I Sveits har Ingeniør
foreningen publisert tegninger som vi
ser konstruksjon av froskeundergan
ger. 

Danskene vil gjenvinne kvikksølv 
6 000 kilo kvikksølv ble årlig sluppet 
ut i naturen i Danmark, innti'l man i 
fjor begynte med organisert innsam
ling av kvikksølvbatterier - det vil si 
små batteri er som brukes f.eks . .j kame
raer, lysrnålere, lommekalkulatorer og 
høreapparater. Innsamlingen foregår 
på den enkle måten at det i forret
ninger som selger batterier er satt opp 
esker der folk slipper fra seg det 
gamle batteriet når de kjøper et nytt. 
De innsamlede batteriene blir senere 
sendt til importøren eller til en tek
nisk institusjon der de vi'l bli lagret 
inntil det, forhåpentligvis i en ikke 
altfor fjern fremtid, blir lønnsomt å 
gjenvinne kvikksølvet. De danske mil
jøvernmyndigheter har videre, i sam
arbeid med batteribransjen, gitt ut 
en brosjyre som gjør rede for kvikk
sølvets egenskaper, og som man håper 
vil sette fart i innsamlingskampanjen. 
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rasert i faretruende tempo, noe som 
har påskyndet ørkenens fremrykning . 
I dag er 90 prosent av Kenyas befolk
ning avhengig av trær som energikilde. 

Uganda - farlig land for elefanter 
Også elefantene er i faresonen i 
Uganda i dag. I følge det vitenskape
lige tidsskriftet «Nature» er bestanden 
i dag bare 20 prosent av hva den var 
for tre år siden. Jakten på elefanter 
går særlig utover fullvoksne hanner, 
ettersom de har de største og mest 
verdifulle støttennene. For femti år 
siden var elefanten utbredt over 70 
prosent av landets areal. I dag er 
elefantene trengt sammen på 17 pro
sent av arealet. 

Froskens undergang 
Sakkyndige regner i dag med at minst 
13 av 45 amfibiearter og 47 av 110 
reptilarter i Europa er mer eller 
mindre tI'Uet av utryddelse. Den vik
tigste truselen er at våtmarker i aksel
lerende tempo dreneres og tas i bruk 

til ymse formål. I Sveits regner man 
f.eks. med at våtmarksarealet i dag 
bare er 10 prosent av hva det var for 
150 år siden. Trusel nummer to er 
trafikken. Hvert år blir myriader av 
frosk, padder og salamandere drept 
når de krysser motorveien underveis 
til yngleplassene. Noen steder har man 
prøvd å sette opp froskesikre gjerder 
langs veien. Her kan man så med 
jevne mellomrom i vårsesongen sanke 
frosk og salamandere og transpor
tere dem sikkert over til yngledam
men. En annen og mer effektiv løs
ning er spesielle tunneler som sørger 
for at amfibiene kan vandre trygt 
under veien. I Sveits har Ingeniør
foreningen publisert tegninger som vi
ser konstruksjon av froskeundergan
ger. 

Danskene vil gjenvinne kvikksølv 
6 000 kilo kvikksølv ble årlig sluppet 
ut i naturen i Danmark, innti'l man i 
fjor begynte med organisert innsam
ling av kvikksølvbatterier - det vil si 
småbatterier som brukes f.eks. ·i kame
raer, lysrnålere, lommekalkulatorer og 
høreapparater. Innsamlingen foregår 
på den enkle måten at det i forret
ninger som selger batterier er satt opp 
esker der folk slipper fra seg det 
gamle batteriet når de kjøper et nytt. 
De innsamlede batteriene blir senere 
sendt til -importøren eller til en tek
nisk institusjon der de viq bli lagret 
inntil det, forhåpentligvis i en ikke 
altfor fjern fremtid, blir lønnsomt å 
gjenvinne kvikksølvet. De danske mil
jøvernmyndigheter har videre, i sam
arbeid med batteri-bransjen, gitt ut 
en brosjyre som gjør rede for kvikk
sølvets egenskaper, og som man håper 
vil sette fart i innsamlingskampanjen. 

LITTE 
• om NATUR 
Les en bok - plant et tre 
Aksjonen «Plant et tre», med sentrum 
i Det norske hageselskap, har utfoldet 
atskillig aktivitet det siste året, og alt 
tyder på at den vil sette nokså varige 
spor etter seg - trær blir gamle. Men 
forutsetningen er at man planter med 
omhu og steller og verner treet etter 
oppskriften. Og den finner man i Andreas 
Vevstads bok «Plant et tre», som avgjort 
er et av aksjonens fineste påfunn. Her 
får man vite en god del om trær i 
alminnelighet og enda mer om planting 
og stell av trær. En fin og nyttig bok! 

Andreas Vevstad: «Plant et tre. » 
Gyldendal 1977. 

r. f. 

Blomster fra hav til hei 
«Ville blomster i skog og mark» heter en 
fargefotografisk flora der vi får stifte 
bekjentskap med plantelivets mangfoldig
het, inndelt etter voksested. Hvert avsnitt 
i boka innledes med beskrivelse aven 
naturtype, f.eks . barskogen, lauvskogen, 
myra, innsjøen, fjellet, og deretter følger 
omtale (med ett eller flere fotografier) 
av plantene som hører hjemme i ved
kommende naturtype. De fleste artene 
har fått en hel side, og alle er utstyrt 
med bl.a. utbredelseskart. Illustrasjonene 
er gode og teksten ganske omfattende. 
For de fleste alminnelig interesserte vil 

en flora av dette slaget antagelig være 
mer brukbar enn en som er inndelt etter 
mer tradisjonelle prinsipper. 

Rolf Jonsson : «Ville blomster 
i skog og mark.» Fotografier av 
Ake Lindau. Norsk utgave ved 
Birger Grenager. Gyldendal 
1977. 

r . f. 

Skog og fjell fra nord til sør 
Ikke alle vet at staten eier en tredjedel 
av Norges areal, og at statens tredjedel 
omfatter så å si alle de mest attraktive 
fjellområdene fra sØr til nord i landet. 
I Ragnar Frislid: «Skog og villmark» er 
vi med på et streifetog gjennom disse 
skog- og fjellviddene, vi får et innblikk 
i økologiske forhold i norsk skog- og 
fjellnatur, og vi får en mengde mer prak
tiske opplysninger om statens eiendom
mer og vårt forhold til dem. På statens 
grunn er det til nå opprettet 51 skog
reservater, noen av dem ganske små are
aler med urskog, andre på atskillige tusen 
mål. Alle disse reservatene er beskrevet i 
boka, ved hjelp av tekst, kart og fotogra
fier. Boka er gjennomillustrert i svartl 
hvitt og farger. 

Ragnar Frislid: «Skog og vill
mark.» Luther Forlag i sam
arbeid med Direktoratet for 
statens skoger 1977. 

Tass 
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Ny naturserie 
J. W. Cappelens Forlag lanserer i år en 
ny serie naturhåndbøker, der det foruten 
artsbeskrivelse er lagt vekt på stoff som 
f.eks. økologiske forhold, atferd, spor 
o.S.V. Blant de hittil utkom ne bøkene i 
serien er «Fiskene i Nordsjøen», som vi 
gjengav et kapitel fra i siste nummer av 
«Norsk Natuf». Andre bind er «Nordens 
orkideer» to om fugler. Fuglebindene er 
inndelt etter naturtype, og de to som 
foreligger tar for seg fuglelivet i skog
park-hage og hav-kyst. Alle bøkene er 
gjennomillustrert i farger, og utstyrt med 
bl.a. utbredelseskart. 

Bøkene er utgitt ved nordisk samar
beid, og omfatter dels nordiske arter, 
dels arter som forekommer fra Mellom
Europa og nordover. 

Bo Mossberg/Sven Nilsson: 
«Nordens orkideer.» Norsk ul
gave ved Nils Petter Thuesen. 
Lars Jonsson: «Fugler i naturen. 
Skog, park og hage.» og «Fugler 
i naturen. Rav og Kyst.» Norsk 
utgave ved Olav Rogstad. Cap
pelen 1977. 

Ved en elv som ikke fins 
Arvid Sveli, som for et par år siden gav 
ut boka om Abjøra, har denne gangen 
diktet opp en elv. «Ved den lange elva» 
heter hans nye bok, og her forteller han 
om natur og mennesker i elvedalen, fra 
kildene inne i nakne fjellet og til mun
ningen nede ved fjorden. Forfatteren har 
møtt og opplevd både menneskene og 
naturen han skriver om, han har bare 
tatt seg den frihet å dikte det hele sam
men i en elvedal som strengt tatt ikke 
fins på noe kart, men som likevel eksi
sterer mange steder i landet. Dette er 
levende skildring med sterk naturvern
appell. 

Arvid Sveli: «Ved den lange 
elva.» Gyldenda11977. 

r. f. 

Alle slags trær - nesten 
«Trær i skog og hage» er en meget om
fattende, fargeillustrert håndbok som 
presenterer omkring 700 ulike treslag 
som forekommer i Nord-Europa. Den 
som nå innvender at så mange treslag 
ikke hører hjemme i vår verdensdel har 
fullstendig rett. For i boka er tatt med 
også de aller fleste trær som er innført 
til Europa fra andre verdensdeler, og som 
en hos oss bare kan støte på i hager eller 
parker. Boka har en mengde svart/hvitt 
tegninger og fine fargeplansjer som viser 
forskjellige detaljer, f.eks. blad, blomster 
og frukter. 

Alan Mitchell: «Trær i skog og 
hage». Norsk utgave ved Inger 
Gjære voll. Tiden 1977. 

r. f. 

Det store samspillet 
For mange er økologi et moteord uten 
særlig innhold , til bruk når passende 
anledning byr seg. Men nå settes det 
i gang et storstilet prosjekt som skal rette 
på dette. Med i prosjektet er de lands
omfattende studieorganisasjonene (repre
sentert ved Samnemnda for studiearbeid), 
Norsk Brevskoleforbund og NRK, som 
i løpet av tiden fra januar og til over 
påske skal lansere seks programmer i 
radio og fjernsyn om «Det store sam
spillet». 

«Det store samspillet» er også titelen 
på boka som skal danne grunnlaget for 
kursvirksomheten, og som er skrevet av 
Ragnar Frislid. Forutsetningen for hele 
prosjektet er at det skal kunne nå alle, 
også folk uten forkunnskaper. Og også 
for boka, som foreligger allerede i høst, 
gjelder det at den er populær i beste 
forstand. En viss viten om naturen, et 
visst innblikk i det store samspillet som 
er en forutsetning for livet på kloden, 
må være det selvfølgelige fllf)damentet 
for alt natur- og miljøvernarileid i dag. 
Uten et grunnlag av økologis\ocC> forståelse 

vil selv den mest helhjertede innsats for 
vern og natur og ressurser ha lett for 
å bli hengende i løse luften. Derfor kan 
et opplysningsfremstøt som dette få den 
aller største betydning, om bare natur
verninteresserte slutter mannjevnt opp 
om det. Det kan være noe å hente både 
i boka og i NRK-programmene - selv 
for dem som tror at de vet det meste! 

Ragnar Frislid: Det store sam
spillet. NKl-Forlaget. 1977. 

Tass 

OLJE 
ELLER 
FISK? 
Helge Ingvar SoLheim: «Olje eller 

fisk? » setter søkelyset på de farer 

som truer havet langs norskekys

ten - som biologisk ressurs og 

som arbeidsplass. 

Boka er utgitt ved samarbeid 

U niversitetsforiagetj N aturvernfor

bundet. Bokhandlerprisen er kr. 

32,-, mens medlemspris ved kjøp 

direkte fra forbundet er kr. 26,-. 

Landskap og miljø 
i skogbruket 

Oppland 
fin liten 
skap og 
det mye 
ikke fi 
Men det 
hovedsa 
forutset 
seg som 
når det 
for dyre 

Brosjy 
mester 
ken har 
tegningel 
bildeteks 
rabber o 
Nesten 
trent sa 
vår fre 
vendigh 
hente tø 
utilgjeng 
brukere 
skapsplei 
skogen 
kommer. 

«Den åpne anleggsv 

kaller Norges Reindriftsamers Landsfore
ning det faktum at anleggsveier blir lig
gende åpne for almen motorisert ferdsel. 
En slik ferdsel betyr en stor belastning 
for reindriftsnæringen i områder der 
vassdragsreguleringer er gjennomført. 
Den trafikk, uro og naturslitasje som 
erfaringsmessig følger med åpne anleggs
veier opp i fjellet kommer som en til
leggsbelastning for reindriften i området, 
i en på forhånd vanskelig situasjon der 
reindriftsutøverne strever med å tilpasse 
driften til de nye og vanskeligere forhold 
som følge av naturinngrepene ved regu

leringene 
til Milj 
parteme 
marksvi 
sel og c 
bidrar t 
redusert 
ofte bet 
og dens 

Norge. 
krever d 
på denn 
sel. Det 
forhold 
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i beste 
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illet som 
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'd i dag. 
orståelse 

vil selv den mest helhjertede innsats for 
vern og natur og ressurser ha lett for 
å bli hengende i løse luften. Derfor kan 
et opplysningsfremstøt som dette få den 
aller største betydning, om bare natur
verninteresserte slutter mannjevnt opp 
om det. Det kan være noe å hente både 
i boka og i NRK-programmene - selv 
for dem som tror at de vet det meste! 

Ragnar Frislid: Det store sam
spillet. NKl-Forlaget. 1977. 

Tass 

OLJE 
ELLER 
FISK? 
Helge Ingvar So~heim: «Olje eller 

fisk?» setter søkelyset på de farer 

som truer havet langs norskekys

ten - som biologisk ressurs og 

som arbeidsplass. 

Boka er utgitt ved samarbeid 

U niversitetsforiagetj N aturvernfo r

bundet. Bokhandlerprisen er kr. 

32,-, mens medlemspris ved kjøp 

direkte fra forbundet er kr. 26,-. 

Landskap og miljø 

i skogbruket 

Oppland skogselskap har gitt ut en 
fin liten brosjyre med titelen «Land
skap og miljø i skogbruket». Der står 
det mye bra - og enkelte ting som vi 
ikke finner absolutt lettfordøyelig. 
Men det skal vi ikke hefte oss i her 
hovedsaken er at brosjyren bør ha 
forutsetninger for å gjøre nytte for 
seg som «veiledning for skogeieren 
nå r det gjelder landskapspleie og tiltak 
for dyrelivet». 

Brosjyren er skrevet av fylkesskog
mester Torstein Dahl, og Olav Bek
ken har laget en mengde fine strek
tegninger. Den vi gjengir her har 
bildeteksten: «Lavproduktive koller, 
rabber og åser bør vi ikke snauhogge». 
Nesten patetisk er det når avisene om
trent samtidig bringer uttalelser fra 
vår fremste skogteknokrat om nød
vendigheten av maskiner som kan 
hente tømmeret ned nettopp fra de 
utilgjengelige liene og rabbene. Skog 
brukere som tror på verdien av land
skapspleie og allsidig utnyttelse av 
skogen kan få problemer i årene som 
kommer. 

«Den åpne anleggsveis politikk» 

kaller Norges Reindriftsamers Landsfore
ning det faktum at anleggsveier blir lig
gende åpne for almen motorisert ferdsel. 
En slik ferdsel betyr en stor belastning 
for reindriftsnæringen i områder der 
vassdragsreguleringer er gjennomført. 
Den trafikk, uro og naturslitasje som 
erfaringsmessig følger med åpne anleggs
veier opp i fjellet kommer som en til· 
leggsbelastning for reindriften i området, 
i en på forhånd vanskelig situasjon der 
reindriftsutøverne strever med å tilpasse 
driften til de nye og vanskeligere forhold 
som følge av naturinngrepene ved regu

leringene, sier Reindriftsamene i et brev 
til Miljøverndepartementet, Industride
partementet og Ressursutvalget for Finn
marksvidda. Biltrafikk, menneskelig ferd
sel og opphold og ikke minst hunder 
bidrar til en dårligere beiteutnyttelse, 
redusert næringsopptak, økt kalvetap og 
ofte betydelig merarbeid for næringen 
og dens utøvere. 

Norges Reindriftsamers Landsforening 
krever derfor bom for anleggsveiene for 
på denne måten å unngå motorisert ferd
sel. Det at myndighetene ikke tar slike 
forhold i betraktning under konsesjons-

GAUPA 

- Nordens store katt 

i full størrelse 

og fire farger for 


50 kroner 

Se en liten smakebit 
på side 184 og bestill 

den gjerne ved hjelp av 
kupongen på side 191 

behandlingen av vassdragsregulerings
saker vil i realitet bety en alvorlig under
graving av den nye lov om motorisert 
ferdsel i utmark og vassdrag. Det er i dag 
en alment akseptert politikk å begrense 
den motoriserte ferdsel til det nødvendige 
i våre utmarks- og fjellområder sier Rein
driftsamene. Norges Reindriftsamers 
Landsforening vil derfor be Industri
departementet og Miljøverndepartementet 
om alvorlig å overveie den praksis som 
følges i dette spørsmål. 
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EN FULLT UTVOKST GAUPE 

er vårt forslag til alternativ julegave i år. 


Vår nye firefargeplakat er tegnet av 

Eivind Struksnes og har format 123x83 cm. 


En av dem sitter klar til å ta spranget 

hjem til deg for kr. 50,-. 
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VIL DU VERNE, sA VERV! 

Alle som tegnes som medlem i oktober, no 

vember og desember får den STORE fordelen 

at medlemsskapet OGSA gjelder for 1978, 

Disse medlemmene får nr. 5 og 6 av «Norsk 

NatUr» for i år samt hele årgangen for 1978, så 

det er fordeler å høste, og gode verveargu

menter, 
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VIL DU VERNE, sA VERV! PREMIERING 
Alle som tegnes som medlem i oktober, no Vi ønsker å gi en liten påskjønnelse til alle som 

vember og desember får den STORE fordelen verver ett eller flere medlemmer. «Premiene» 

at medlemsskapet OGSA gjelder for 1978. er: 

Disse medlemmene får nr. 5 og 6 av «Norsk 1 nytt medlem: Forbundets sølvnål 

Natu n> for i år samt hele årgangen for 1978, så 2 nye medlemmer : Forbundets gullnål 

det er fordeler å høste, og gode verveargu  3 )} » Plakat «Perleugle» 

menter. 4 » » Plakater «Perleugle» 


og «Oljeferden» 
5 » » Plakater «Perleugle», 

«Oljeferden» og 
prospektkortserie 
«Nasjonalparker» 

'" 


http:E~"",o.Qi


Nedenstående personer er interessert i naturvern, og kan tenkes 
å ville bli medlemmer av forbundet : 

Navn : 

Adresse: 

Poststed: 

Navn : 

Adresse : 

Poststed : 

Navn : 

Adresse : 

Poststed: 

Navn : 

Adresse : 

Poststed : 

Navn : 

Adresse : 

Poststed : 

Navn : 


Adresse: 


Poststed : 


Flere navn enn det er plass til her? Send egen liste! 


MEDLEMMENE ER FORBUNDETS RYGGRAD 


og medlemskontingenten utgjør den vesentligste delen av de 
årlige inntektene som er en forutsetning for virksomheten , 
Men like vik tig er det at et høyt medlemstall i seg se lv gir økt 
slagkraft Derfor er se lvet passivt medlemsskap en aktiv innsats 
for naturvernets sak. 

M EDLEM MENE GIR 

Jeg har vervet følgende nye medlemmer. Årskontingent for 
1978 (kr 50,- pr medlem) tils, kr. sendes over 
Postgiro 5094602 
Bankgiro 6001 -05-70835 

Navn: , , 

Adresse : 

Poststed: 

Navn: 

Adresse: 

Poststed : 

Navn : 

Adresse: 

Poststed: 

Navn: 

Adresse : 

Poststed: 

Navn : 

Adresse : 

Poststed : 

Navn : , . 

Adresse: 

Poststed: 

MEDLEMMENE FÅR 

"a utomatisk medlemsskap i den fylkesforening , eventuelt også 
lokallag, som man sogner til. 

• tidsskriftet «Norsk Natur» som kommer ut med 6 nummer årlig 
(ca, 200 sider) , 
• kj øpe forbundets publ ikasjoner t il medlemspris. 

KONG 
NEPTUNS 
S.O.S. 

Forvirret fra mitt dype rike: 
Skal jeg gråte eller skrike 
over tilstander her vest 
fra min plattform i protest. 

Bad jeg om å få det sånn? 
Føler meg nå helt på bånn 
i en verden full av skrot 
- trygghet er bare rotl 

Skal vi fortsette på risk 
- fordøye Bravo-Ekofisk? 
Skumme fløte - skumme olje, 
hva med langtidssei og kolje? 

Skalldyr og ferskfisk til føde 
er min våtmarks beste grøde. 
Hvis ikke sjøen respekteres 
- må jeg førtidspensjoneres! 

Hold fingrene fra oljefatet 
på hav i nord som er matet 
med ressurser vi må verne 
- eller: Er vi spenna gærne? 

Laila Sørlie. 

Dian 
Kleh 
Kr. 1 

BIL 

Mf 
få 
NA' 


Ake 


Dia 

Stoff 

Kr. 

oss mulighet til å påvirke landets naturvern- og ressu rspolit ikk i en 
retning vi mener er riktig , 



Merker du kan 
få kjøpt hos 
NATUR OG UNGDOM 

Akersgt. 63 - Oslo 1 

NATURVERNET 

RUNDT på 80 SIDER 


har vervet følgende nye medlemmer. Arskontingent for 
3 (kr. 50,- pr. medlem) 
:giro 5094602 
kgiro 6001 -05-70835 

til s. kr . sendes over 

n: 

~sse : 

tsted : 

n: 

~sse : 

tsted : 

'n : .. 

esse : 

tsted : 

' n: 

esse : 

,tsted : 

m: . . 

'esse : 

,tsted : 

m: 

'esse: 

,tsted: 

DLEMMENE FAR 

tomatisk medlemsskap i den fylkesfo ren ing, eventuelt og så 
Illag, som man sogner til. 

jsskriftet «Norsk Natur» som kommer ut med 6 nummer årlig 
200 sider) . 

øpe forbundets publikasjoner til medlemspris. 

1- og ressurspolitikk i en 

KONG 
NEPTUNS 
S.O.S. 

Forvirret fra mitt dype rike: 
Skal jeg gråte eller skrike 
over tilstander her vest 
fra min plattform i protest. 

Bad jeg om å få det sånn? 
Føler meg nå helt på bånn 
i en verden full av skrot 
- trygghet er bare rot! 

Skal vi fortsette på risk 
- fordøye Bravo-Ekofisk? 
Skumme fløte - skumme olje, 
hva med langtidssei og kolje? 

Skalldyr og ferskfisk til føde 
er min våtmarks beste grøde . 
Hvis ikke sjøen respekteres 
- må jeg førtidspensjoneres! 

Hold fingrene fra oljefatet 
på hav i nord som er matet 
med ressurser vi må verne 
- eller : Er vi spenna gærne? 

Laila Sørlie. 

En av naturvernets veteraner her i lan
det, professor Ulf Hafsten, gir her, så 
og si i et nøtteskall, en innføring i natur
vernets utvikling, med hovedvekt på vårt 
århundre. 

Bokas tittel er «Naturvernets århun
dre», og prisen er 14 kroner. 

Diam. 3,5 cm 
Klebemerke 
Kr. 1,

' . -'tiI-' Diam. 3 cm Nel. . 
Klebemerke 
Kr. 1, IEA, 

Diam. 3 cm 
BILFRI BY Klebemerke 

Kr. 1,

NATURVERNTANKEN 
-FODTIGÅR 

Fremdeles er det noen som tror at na
turverntanken ble født i går. Men i sin 
bok «Naturvernets historie i Norge» kan 
Bredo Berntsen fortelle noe annet. Natur
vernet har en fortid i Norge, og dagens 
vern har et solid fundament å bygge på. 
Boka er utgitt ved samarbeid G røndah l/ 
Naturvern forbund . Bokhandlerprisen er 
kr. 78 ,- mens medlemsprisen ved kjøp 
direkte fra forbundet er kr. 65,-. 

Diam. 6 cm 

Stoff 

Kr. 4, 

~~ 

~J ,..~4 .~ 

......:..,I 

~~T;~~' 

Diam. 3,5 cm 
Klebemerke 
Kr. 1,

NATURPERLENE 
Ragnar Frislids bok «Perler i norsk na
tur», som ble utgi tt ved samarbeid mel
lom J. W. Cappelen og Naturvernåret 
1970, er forlengst utsolgt. Men Natur
vernforbundet har et li te restopplegg i 
bakhånd, og selger nå boka for 40 kroner 
(bokhandlerprisen var kr. 72,-). Og det 
kan neppe være noel1 upris for 10 utvalgte 
naturperler, presentert bl. a. ved hjelp av 
150 fotografier i farger og sva rt/hvitt I 
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Olje ferden i Hardanger 
Firefargeplakat i format 60 x 60 cm etter Roll 
Gravens "Oljemaleri. Fritt etter Tidemann og 
Gude » Pri s kr. 20.-. 

Olje eller fisk? 
Ak sjonsplakat fra «Alternativ oljedebatt » . 
Tegnet av Rune J. Andersson. Firefargetrykk. 
Format 50 x 50 CIll. Pris kr. 15,-. 

Ny refleks ... 
med vaktsom ugle i brunt på gul bunn , har 
en di ameter på 6.5 cm og koster kr. 20,
Car et sett il 5 stk. 

A 
W 

... og den gode gamle 
«Unna meg»-refleksen i advarende rødter 
fremdeles å få. Den måler 8,5 x l 0,5 cm, 

l -_._~ _.~_. , koster kr. 18.- for et sett a 5 stk. 

latur- ø 
kalenderen 
1878 
Et godt råd som du vil være på den sikre siden -
Bestill nå ! - Duftende ferske kalendere ligger klar 
til utsendelse - så langt opplaget rekker. Og prisen 
er kr. 35,-. 

ULF HAFSTEN : 

Naturvernets århundr 
Når fikk du sist så mye naturvern for 14 kroner? En b 

BREDO BERNTSEN: 

Naturvernets historie i 
Grøndahl og Søn Forlag i samarbeid med Norges Nat 
Er du en av dem som ennå ikke vet riktig alt om natur 
til medlemspris kr. 65,-. 

RAGNAR FRISLID: 

Perler i norsk natur 
Det fins mange perler i norsk natur. Her er ti av dem s 
Naturvernforbundet - til spesialpris kr. 40,-. 

Stikk innom, ta en telefon, send et kort, eller bruk bes 



'edebatt » . 

rgetrykk . 

VEGGPRYD? 
Naturvernforbu ndets 
fotoplakater i firefar
getrykk og stort for
mat (vel 60 x 90 cm) 
venter på en plass 
på din vegg. Moti
vene er «Svale
stjert», «Perleugle», 
«Rådyrkalv» og 
«Fjellbakkestjerne». 
Du finner dem i mi
niatyr til venstre. 
Pris pr. stk. kr. 20,-. 

Ny refleks ... 
med vaktsom ugle i brunt på gul bunn, har 
en diameter på 6,5 cm og koster kr. 20, & 
for et sett a 5 stk. W 

...og den gode gamle 
«U nna meg»-refleksen i advarende rødt er 
fremdeles å få. Den måler 8,5 x I0,5 cm, 
koslerkr.18.-foretsettaSstk.e --.----.--- > 

latur- ~ 
kalenderen 
Et godt råd som du vil være på den sikre siden -
Bestill nå' - Duftende ferske kalendere ligger klar 
til utsendelse - så langt opplaget rekker. Og prisen 
er kr. 35,-. 

ULF HAFSTEN : 

Naturvernets århundre 
Når fikk du sist så mye naturvern for 14 kroner') En bok til å bruke! 

BREDO BERNTSEN: 

Naturvernets historie i Norge 
Grøndahl og Søn Forlag i samarbeid med Norges Naturvernforbund. 

Er du en av dem som ennå ikke vet riktig alt om naturvern i Norge? Da anbefaler vi denne, 

til medlemspris kr. 65,-. 


RAGNAR FRISUD: 

Perler i norsk natur 
Det fins mange perler i norsk natur. Her er ti av dem samlet i bokform. Og du får den bare i 
Naturvernforbundet - til spesialpris kr. 40,-. 
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Nasjonalparkene 
- nå også på prospektkort. Ni 
forskjellige kort i vanlig postkort
format. 

Pris pr. serie (9 kort) kr. 12,-. 

Stikk innom, ta en telefon, send et kort , eller bruk bestilJingskupongen på nest siste side I 

1978 



Ilenoeren 
-, 
,,~; 

det nye årets månedskalender 

utgitt av Norges Naturvernforbund. 


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

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

i norsk natur for kr. 35,-, og samtidig støtter de natur
vernarbeidet. 

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

• 	 Bruk gjerne bestillingskupongen på nest siste side. 

KILOEN TIL KILOENE I NATURVERNET 

«Litteratur om natur» er de t selvskrevne hjelpemidlet for a lle so 

seg en all sidig orientering om natur- og miljøvernproblemene 

foredragsholdere og artikkelforfattere. Bibliografien gir en kort 

tikk av h ver enkelt bok , og er a ltså mer enn en snau bokliste. 

Bredo Berntsen: «Litteratur om natur». 

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


HVEM GJØR HVA'? H ER ER SVARET! 

I «H vem gjø r hva i natu r- og miljøvernet'!» presenteres 300 n 

ni sasjoner og institusjoner og deres bctatning med natur- og r 

mene. Et grunnleggende verk , uunnværlig for alle som søker 

naturvernarbeidet. 

Alf-Inge Jansen: «Hvem gjør hva i natur- og mi~iøvernet?» 252 si 

A4. Pris kr. 72. ,-. 


DET REG NER FORTSATT SVOVEL 

...l)g ve ien til løsning er al de t reises en opinion. Men opinio ne 

på viten - og her kommer anledningen til å o ri entere seg om 

i forbindelse med sur nedbør, om årsaker og virkninger. 

Oddvar Skre: «Sur nedbør. Årsa ker og verknader». 50 sider. 

Pris kr. 13,-. 

FINNMARKSVIDDA I FARE 

«Finnmarksvidda - for h ve m ?» gjør rede for plane ne om kraftu 

for de problemene som knytter seg ti l dette unike natu rområd 

En brennaktuell bok om e t brennaktuelt tema . Illus tre rt med f, 

Øystein Dalland : «Finnmarksvidda - for h\'em '!» 48 sider. Forn 

kr. 12,-. 

ALLE SNAKKER OM ØKOLOGI 

- men ikke alle vet hva det er. Denne publik asjonen gir k 

«Økologi» er en kortfa ttet, le ttl est og oversiktlig innfø rin g i det 

som er se lve grunnlage t for a lt natur- og miljøvernarbeid . 

forkla ring av faguttrykk . For selvs tudium og fo r undervisni 

høye re skole trinn . 


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


MED TA NKE PÅ DE NEST MINSTE 

har N orges Naturvernforbund utgitt «Den første natu'j'boka», e 

røring i økologi, bygd på tegneseriep rinsippet. Hensikten med 

barn på de laveste skoletrinn forståelse for naturens t'unksjon 

problemene menneskene skaper for sitt eget miljø . H efte t inne 

enkle oppgaver, og veilednin g for lærere og/eller forel d re. 

Segnestam/Helin: «Den første naturboka». 16 siders hefte. Forn 

kr. 10,-. 


DET GÅR RU NDT OG RUNDT 

i naturen og miniutstillingen «Sirkelen» gir en enkel leksjon i h 

- tekst og fargeglade tegninger. Ltstillingen består av fire plak< 

62 x 89 cm. Til undervisning pa lavere skoletrinn - og for mu 

tek, orga nisasjoner m .v. i forb indelse med utstill ingsarrangeme 

se r. 

Miniutstillingen «SIRKELEN». Pris kr. SO,-. 


OLJE ELLER FISK'! 

er boka som setter søkelys på de farer som truer li vet lan 

kysten - som biologisk ressurs og som arbeidsplass. 

Helge Ing\'ar Solheim : Olje eller fisk? 108 sider. Format 15,2 

Medlemspris kr. 26,-. 
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t 
natur. 
x 40 cm, 

Inn og utland? Ett år 
Hidig støtter de natur

at kalenderen kommer 
å kloden. 

o 

nest siste side. 

KILDEN TIL KILDENE I NATURVERNET 

«Litteratur om natur» er det se lvskrevne hjelpemidlet for alle som vi l skaffe 

seg en all sidig orientering om natur- og miljøvernproblemene - S0111 lærere, 

foredragsholdere og artikkelforfatte re. Bibliografien gi r en kort ka rakteri s

tikk av hver enkelt bok, og er al tså mer enn en sna u bokliste. 

Bredo Berntsen : «Litteratur om natur». 

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


H VEM GJØR H VA,? H ER ER SVARET! 

l «H vem gjør hva i na tur- og miljøvernet ?» presentere:; 300 norske orga
ni sasjoner og in stitusjoner og deres befatning med natur- og miljøproble

mene. Et grunnleggende verk , uun nværl ig for a ll e som søker kon takter i 

na lu rvernarbeidel. 

Alf-Inge Jansen: «Hvem gjør hva i natur- og miljøvernet'!»· 2S2 sider. Format 

A4. Pris kr. 72.,-. 


DET REGNER FORTSATT SVOVEL 
.Llg veien til løsninger at det reises en opinio n. Men opinionen må bygge 

på viten - og her kommer a nledn ingen til å o rientere seg om problemene 
i forbinde lse med sur nedbø r, om årsaker og virkninger. 
Oddvar Skre: «S ur nedbør. Årsaker og \'erknader». 50 sider. Format AS. 
Pris kr. 13,-. 

FINNMARKSVIDDA I FARE 

«Fin nmarksvidda - for hvem 'i), gjø r rede for planene om kraftutbygging og 

for de problemene som kn ytter seg ti l de tte unike naturomriidets fremtid. 

En brennaktuell bok om et brennaktuelt tema . Il lustrert med fotos og kart. 

Øystein Dnlland : «Finnmarksvidda - for hvem?,) 48 sider. Format AS. Pris 

kr. 12,-. 

ALLE SNAKKER OM ØKOLOGI 


mcn ikke a lle vel hva del er. Denne publikasjonen gir klar beskjed . 
«Økologi» er en kortfattet, leItlest og oversik tli g innføring i det fagområdet 
so m er selve grunnl age t for all natur- og miljøvernarbeid Ordliste med 
fo rklaring av faguttrykk . For selvs tudium og for undervisningsbruk på 
høyere sko letrinn. 

Pcravid Skoog: «Økologi». 48 sider. Format AS. - Pris. kr. IS,-. 


MED TANKE PÅ DE NEST MINSTE 

har Norges Na turvernforbund utgitt «Den første natu'rbo ka», en enkel in n

føring i økologi, bygd på tegneserieprinsippel. Hensikten med boka er å gi 

barn på dc laveste skoletrinn forståelse for naturens funk sjoner og for de 

problemene menneskene skaper for sitt eget miljø. Heftet inneholder også 

enkle oppgaver, og ve il edning for lærere og/eller foreldre . 

Segnestam/Helin: «Den første naturboka». 16 siders hefte. Format A4. Pris 

kr . 10,-. 


DET GÅR RUNDT OG RUNDT 

i naturen og miniutstillingen «SirkeJem) gir en enkel leksjon i hva som skjer 

- tekst og fargeglade tegn inger. Utstill ingen består av fire plaka tel' i formal 

62 x 89 cm. Til undervisning på la ve re skoletrinn - og for museer, biblio

tek, organisasjoner m.v. i fo rbindelse med utstillingsarrange menter og kur

se r. 

M iniutstillingen «SIRKELEN». Pris kr. 50,-. 


OLJE ELLER FISK? 

er boka som se tter søkelys på de fa rer som truer li vet langs N orske

kysten - som biologisk ressurs og som arbeidsp lass. 

Helge Ingvar Solheim : Olje eller fisk? 108 sider. Format 15,2 x 21 ,8 cm. 

Medlemspris kr. 26,-. 


TIL 
NORGES NATURVE RNFORBUND 
POSTBOKS 8268 HAMMERSBORG - OSLO 1 
PO STGIRO 5094602 - BANKGIRO 6001.05.70835 

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

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

d s « l) l ushanelcik» li tognl r, elV Vivian Za hl O lse n il kr. ~OO.· ti ls. kr . 

eks. p lakat «G,IUPC» (EI VInd SlruksnC:S) ;l kr. 50. til s. kr . 

Helge SolhclIll : «Oljl! elle r fisb> ~I kr. 26 . til s. kr. 

eks «Na turbtlcnderen 1978» cl kr . 15,' til s kr. 

eks. plaka t «O!.I~rn : lI e r))) . Fri tt ~tler Ticlcmunn og G ude (Rolr G roven) 

a kr. 20,- til s. kr. 

ek s. plnbt ~( Oljc eller ri sb ) (R une Andersson) i, kr. 15,' li ls. kr. 

d s. Prospektkortserie « Ni:l sjo mdparkcr,) i, kr. 12.- ti\:.. kr . 

eks. plaka t «Fjcl lbllkkcstjcrnc»'-, kr . 20,- til s. kr. 

eks. plakat «S v.des ljcrt» it kr. 20,- til s. kr. 

eks . plakat ((rcr!cug!c~) ,\ kr. 20,- 111 5. kr. 

eks. p!<Ikat ccRc'iu yr kalv» ;:, kr. 20.- tib. kr. 

eks . B. Berntsen «Naturvernets hrS-lorie i No rg.e» ,', kr. 65.· lils. b . 

eks U. H<ir:-. lcn : (eN<lwrvcrncts århundre» ;:, kr 14,- ti Is. kr . 

eks. R. Frisliu : ((Perler i norsk natuDI;" kr . 40,- ti Is. kr. 

eks . M. Segnes tam ((Den rØrSle naturboka» ~l kr . 10,- li Is. kr . 

eks. P. Skog: «Øko logi» ~I kr. I S,- tds. kr. 

å s. ø Dalland . ((Finnmarksvidda for hvt:m ?» it kr 12" li\:. kr . 

ds . Oddvar Skre: {(Sur nedbøn) il kr. 13.· til s. kr. 

eks. Bredo Bcrn t$cn « Lilt~ratur o m nil tuD) <J kr. 16,- tds. kr . 

ek s. A.- 1. Jcnsen (cHvem gjør hv'l i n<tlUr- og miljøvernet» li kr. 72,- til s. kr . 

d s. minillt st iliingc ll «SIRKELEN» å kr. 50 ,- lJIs. kr 

se il ~I 5 Slk. sy-p" -rcneks «U nna mcg» ~ kr. IS,· lil ~ . kr . 

se il ~ 5 slk. :-.y -på-rcrh::b (( rund) il kr . 20,- pr. sd t lils . kr 

S('·II il 4 s tk . klcbl.:lllcrkct (s uckcrs) (cDu skite.': Ild ») ,:, lr . 10,· pr. sel! lils. kr . 

ek s lllt:d lemsnå l i sø lv i, kr. 10,- his. kr 

e ks medlcmsn:d i gul! å kr. 20,- til s . kr 

Navn 

Adresse' 

Poststed 

O Det samlede beløp i kr. (inklusive eksp.gebyr) sendes vedlagt i sjekk/ 

sendes samtidig pr. bankgiro/postgiro/postanvisning . 

(Stryk det som ikke passer! ) 

O Jeg/vi ønsker å betale mot oppkrav, og må da betale oppkravsgebyr og 

pono i tillegg . 

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

riktig ekspedering er avhengig av at bestilleren har tydelig navn og adresse. 
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BRUSHANELEIK 
pA VARMYRA 

Fargelitografi av 

NA KAN DU PYNTE DEG 
- eller bilen eller båten eller barnevognen el ler bag'en eller 
ryggsekken eller sykkelen eller postkassen eller hva som 
helst med forbundets emblem. Klebemerker (stickers) selges 
i sett å 4 stk . (2 stk. i glatt viny l 8,5 cm diameter, 2 stk. i 
sat in cloth 3,8 cm) trykt i grønt og brunt kr . 10,- . 

Vivian Zahl Olsen 

Opplag: 250 eks. (nummererte 
og signerte) 
Format : 60 x 40 cm 
PRIS: kr. 300.-
Brushanen er en typisk våt
marksfugJ. Den hekker over 
hele landet på våt gressmyr, 
særlig i fjell trakter. Farger og 
mønstre i hannens prektige 
krave varierer fra individ til 
individ. Og som nesten alltid 
i dyrelivet har hunnen ingen 
fargemessige fortrinn. Brusha
nen overvintrer i mellom
Afrika og er til og med obser
vert så langt syd som ti l Kapp
staden. 

MEDLEMSNALEN 
med Forbundets emblem i 

to utgaver - begge i for

mat 9 x 9 mm. 

I forgylt sølv kr. 20,

I nysølv kr. 10, 


