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Forsiden .- Førjulsvinter 

HJELP OSS 
OVER 
KNEIKA! 
Vi har fått en overveldende opp
slutning fra medlemmene på vår 
anmodning i «Norsk Natur» nr. 
4 i år om økonomisk støtte til 
forbundet. 

Men ennå er det ikke nok til å 
hjelpe oss over kneika og å gi 
oss et solid økonomisk funda
ment for 1980 - skjebneåret for 
norsk vassdragsnatur. 

Derfor har vi også i dette 
nummeret lagt inn en postgiro
blankett - i håp om at du vil 
bruke den. 

Husk - vi trenger også DIN 
støtte! 
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Kontingent 

Personlig medlem pr. år kr. 50,

Livsvarig kr. 1000,-

Familiemedlem (hovedmedlems ekte

felle eller hjemmeværende barn under 

25 år) kr. 10,-. 

Organisasjoner, bedrifter o.l. minimum 

kr. 500,- år. år. 

Medlem av forbundet er automatisk 

medlem av den kretsforening vedkom

mende sogner til - se neste spalte. 

DAMMEN I ALTA-ELVA 
I «Norsk Natur» nr. 4 viste vi på for vannsystemene går som kjent langt ut 
siden et bilde fra den praktfulle ca over det som er synlig i første omgang. 
nyon'en i Altaelva - en av Finnmarks 
mange og store naturattraksjoner, og i 
seg selv en av de mange gode grunner 
for å kreve vern vassdraget. I billeded
teksten sto det at «her skal dammen 
ligge (om det går som stortingsflertal
let vil)! ». Noen har arrestert oss for \ 

?dette og påpekt at dammen skal ligge 
høyere opp i vassdraget, utenfor bil
det. Dette er riktig, men til forsvar for 
den frihet vi har talt oss i en god saks
tjeneste vil vi anføre: Vi hadde ikke 
tenkt oss at bildet skulle brukes som 
rettledning for anleggsingeniørene. 
Poenget er bare å vise et storslagent 
landskap som blir berørt av alt det som 
en regulering fører med seg. Og virk
ningene av inngrep i de naturgitte 
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ALTA - en milepel 

Foto: Morten Brun 

Uansett det endelige utfallet - enten elva blir bygget ut 
eller ikke - vil Alta bli en milepel i naturvernets historie 
i Norge. Det er flere grunner til dette. En av dem er det 
samspillet av krefter som har virket i nettopp denne sa
ken, og som i første omgang har ført til at regjeringen 
signaliserte våpenhvile eller i det minste tenkepause på 
et tidspunkt da anleggsmaskinene etter oppskriften 
skulle ha lagt kilometervis av fjellbjørkeskog bak seg 
underveis til anleggsområdet. 

Avgjørende for den oppsiktsvekkende vendingen i 
saken var den disiplinerte ulydighetsaksjonen som lo
kalbefolkningen gjennomførte. Og utløsende faktor var 
den håndfull samer som slo seg ned foran Stortinget, 
fast bestemt på å bli der til de fikk høre nye toner fra 
høyere makter. Samtidig har rettssaker mot staten i for
bindelse med utbyggingen vært under forberedelse 
først og fremst Naturvernforbundets, der man på bredt 
grunnlag vil ta for seg mangler ved saksbehandlingen 
som etter forbundets oppfatning har ledet Stortinget til 
å fatte vedtak på sviktende premisser. 

Det er Naturvernforbundets språk - sivil ulydighet er 
ikke vår sak. Men vi vil ikke legge skjul på vår glede 
over at den oppriktige verneviljen og de ofrene som 
ligger bak gjennomføringen av ulydighetsaksjonen i 
Stilla har gitt resultater. Og vi vil understreke at hvis 
AIta- Kautokeinovassdraget blir reddet, da skyldes det et 
samspill av krefter der de spontane aksjonene har ført til 
utsettelse av eksekusjonen i ytterste øyeblikk, mens det 
mer møysommelige arbeidet etter vedtatte spilleregler, 
som blant annet Naturvernforbundet representerer, kan 
gi vern på lengre sikt. 

Selvfølgelig har det hevet seg røster som har ropt på 
politi og etterlyst en besluttsom justisminister. Men disse 
røstene har vært bemerkelsesverdige få, og politiets an
grepslyst har ikke vært overveldende. Dette tolker vi 
som tegn på at folk flest ikke lenger betrakter et stor
tingsvedtak som det eneste, helligste reneste. Kan du og 
jeg ta feil , så kan også de utvalgte gjøre det, i alle fall en 
sjelden gang, og spesielt om beslutningen fattes i dunkel 
belysning. På denne bakgrunnen kan Alta-saken bli nyt
tig lærdom, både for folk flest og for de folkevalgte. lt 
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Ettervinter på Øra - et av landets mest sær
pregede våtmarksområder. Foto: Gunnar 
Lid 

OITAR KROHN 

ENDELIG ØRA-VERN 

I 1971 møttes delegater fra 23 stater 

og 8 internasjonale organisasjo
ner i Ramsar i Iran for å utarbeide 
prinsipper for forvaltning og vern av 
våtmarker og vannfugl. Den 14/6 -74 
undertegnet Norge Ramsarkonven
sjonen. I år har Norge påtatt seg ytter
ligere internasjonale forpliktelser i 
denne sammenheng ved å undertegne 
en europeisk konvensjon om ville 
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planter og dyr og deres leveområder 
(19/ 9 -79) og en global konvensjon 
om vern av trekkende viltarter (23 / 6 
-79). Den 28/9 -79 vedtok regjeringen 
varig vern av Øraområdet ved Fred
rikstad. Dette er viktige begivenheter i 
arbeidet med forsvarlig forvaltning av 
våre våtmarker og vannfugler. 

Øra er et stort brakkvannsområde 
like sør og øst for GI0!TImas munning. 

Det er skapt ved at store mengder 
oppslammet materiale gjennom ti
dene er ført hit med elvevannet. Ved 
sedimentasjon er det bygd opp store 
bløtbunnede gruntvannsområder. Et 
slikt delvis innestengt munningsom
råde hvor det skjer en gradvis uttyn
ning av sjøvann kalles et estuar og er 
en sjelden naturtype hos oss. Også ti
devannskiftningene påvirker vanligvis 

, 
-o 

Q) 

.-
.... 

.!!2E 

, 
.. -o .. 

Q)~ Q) .... 

EQ) E Q)

E E 
E Q) E 

>-Q) >-Q)c_ c
l!) 

.... 
Q) 

o(IJ
Q)E c 

>
Q)Q)c_ G 

(j)c-o 
(j)&Q) ....

~E Q) 



FREDRIKSTAD 
(~ ·-, ORA 
'I -

\ 
\ , 
I I 

naturreservat 

• 
~nsrddbukta .. 

. .' 

......... 

: ...... 
\.. ... .'4..·· 
Orq,~~f\I?"H~fi
\ • ...... . 
\ : , 
\ : .. 
\ . 

I 
I 
I 

• I
'y 

\ : 
\ . , 

•.'.
• o,,· ...... 

, . 

...' il l -,t' 

: I " ~r,: '." ....., ....... ........ 
.. 

· · · ~· ...· · · · e~,· 
\ : 
\ . 
\ .. 
\ : 
\ . ,\ : . 

\ . ,' : 
\ e_ •• 
\ .. 
\." .. I 

I 
I 

..i

J\
: • I 

4 

~ .; 

.I 
· · · · · · ·•·.\~ .. -.'o _. 

''Xl ••,
~~ 
",\<1). 

..-~/ t ./ . 
f •,'/ · ;4 .: 

... 
• ~~, ....4D '"... ~....... ·i·". "" ..... - .....~ ';;, -BORGE 

.... 

•'1 
t, 

~ ... 

G,
-<I 

' ............. .' ......... 

""O co coco .-+ 3~ erj.-+ 
~ Cf) Cf) COG 
co (O Cf) 

O-:::J 
-:::J ~ C c G CO co(0 <"coS" :::J 
3- -<:::::: Q)o 3~ 

~- ~~ t.d 
~ 

Ol ~ ~ 
-:::J -:::J 
co-< co-< t.d 
3 co 3 co 
33 33 ~ 
~ co ~co ~ . . o- . . 0 m 

de biologiske forhold i slike områder. Il i , 

Næringsstoffet blir således tilført både L I \ \. _/... ' --- -, 

med elvevannet og tidevannet, noe 

som gir et meget fruktbart miljø med 

en svært høy biologisk produksjon. 


På grunn av sterk veksling i ulike 
miljøfaktorer er brakkvannsmiljøet 
meget spesielt og et forholdsvis lite an
tall arter av lavere fauna klarer å leve 
her. Det fenomen at artsrikdommen er 
mindre enn i helt fersk og salt miljø 
kalles brakkvannsminimum og Øra
området er typisk i sti måte. Men selv 
om artsantallet er lavt kan individtett- 1V--'IIoo, 
heten være enorm, noe som gir grunn
lag bl.a. for et rikt fugleliv. 

øra-området er særlig blitt kjent for 
betydelige konsentrasjoner av ulike 
vannfugl. Vår og høst raster store 
mengder her under trekket. Trekkfug
lene kjenner ikke landegrenser og de
res eksistens er avhengig av et intakt 
nett av beite- og hvileplasser langs 
trekkrutene. Langs den svenske vest
kyst og Oslofjordens østside fører en 
naturlig trekkledd fram til, og videre 
langs Glommavassdraget. Her er 
øra-området meget strategisk lokali
sert. 

Stedet har også stor betydning som 
overvintringslokalitet for knoppsva
ner, sangsvaner og ender. Det meste 
av den sørnorske bestand av knopp
svaner overvintrer her. 

De varierte naturforhold med 
sumpområder, strandenger, store 
konsentrasjoner av takrør og sivaks 
samt en rekke større og mindre øyer 
tilfredsstiller en rekke arters krav til 
forplantningsmiUø slik at stedet også 
er et viktig produksjonsområde for 
fugl. Flere sjeldne hekkearter fore
kommer og enkelte arter er her ved sin 
utbredelsesgrense slik at stedet også er 
dyregeografisk interessant. Endelig 
tjener området som mytested for an
defugl. 

Foretar man en sammenlikning av 
øra-området med to andre etablerte 
v~tmarksreservat i ytre Østfold.' Are- I 

kilen (Hvaler) og Kurefjorden ~~ 
(Rygge), framtrer klare forskjeller. 
Arekilen med sine frodige vegeta ••••••• Grense for naturreservat 
sjonsbelter, krattskog og svartorbe Grense for f erdseLSforbud 15. april - 15. juli 
stand tjener som viktig rugelokalitet og 15. aug. - l. okt. 
for sumpfugl og sangere, men er uten 
interesse som trekklokalitet. Kurefjor ø yer med ferdselsforbud 15. april - 15. juli 
den, med nakne mudderområder og Kommunegrense * 
~ore grunne arealer uten overvanns- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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vegetasjon, er viktig som raste- og bei
teplass for ender og vadefugl på vår
og høsttrekk, men har derimot liten 
betydning som hekkelokalitet. Øra
området fyller alle disse funksjoner. 

Foruten de ornitologiske vernemo
tiv har øra-området bevaringsverdi 
også ut fra andre naturfaglige krite
rier. Tettheten av den totale fiskebe
stand er meget stor med en spesiell 
artssammensetning idet ferskvanns
og saltvannsfisk opptrer sammen. Her 
kan torsk, hvitting og skrubbe, 
brasme, vederbuk og abbor stå side 
om side i samme garn. 

Det lavere dyreliv representerer, 
som nevnt, et brakkvannsminimum 
som er enestående i norsk sammen
heng, bl.a. er det funnet flere arter som 
er nye i norsk fauna. Og som det 
eneste større bløtbunnsestuar i landet 
er dets verdi for forskning og under
visning umistelig. I tillegg er området 
botanisk, geologisk og hydrografisk 
interessant. En omtale av det høyere 
dyreliv finnes i Norsk Natur nr. 3 

' 1968. 
Innenfor en liten krets av fagfolk 

har øra-områdets kvaliteter vært kjent 
helt tilbake i forrige århundre. Det var 
imidlertid ikke før i 1960-årene at ver
neverdiene ble mer alment kjent og al
lerede tidlig på 60-tallet forelå det før
ste konkrete verneforslag. For Norges 
Naturvernforbund med kretsforenin
gene Østlandske Naturvernforening 
og Østfold Naturvern har nettopp 
Øra-saken blitt viet særlig stor opp
merksomhet og mye arbeid er lagt ned 
for å skape en opinion og få forståelse 
for vernetanken hos politikerne. Ikke 
minst har medlemmer av Østfold Or
nitologiske Forening nedlagt et verdi
fullt arbeid ved å skaffe tilveie et om
fattende bakgrunnsmateriale. Av of
fentlige miljøvernmyndigheter har 
området vært topp prioritert, også i in
ternasjonal sammenheng 

Tross den klare og vel dokumen
terte verneverdi har saken likevel vært 
en av gjengangerne i nyere norsk na
turvernhistorie, og arbeidet for å be
vare området har møtt sterk motstand. 
Særlig har Fredrikstad kommune 
lenge vært avvisende til tanken om va
rig vern. Dette må sees på bakgrunn 
av kommunens planlagte langsiktige 
politikk for området. Stedet har strate
gisk beliggenhet i direkte forlengelse 

Til høyre: Svaner på 
øra. Motstående 
side: Natur og una
tur - naboskap på 
øra. Foto: Gunnar 
Lid. 

av eksisterende kai- og havneanlegg 
og er meget velegnet for etablering av 
havner og ulike typer industri. Alle
rede ved århundreskiftet sikret kom
munen seg arealer i området med 
tanke på byens framtidige industrielle 
ekspansjon. Denne politikk er senere 
videreført og det siste større oppkjøp 
skjedde så sent som i 1967. Også øst
landskomit'eens utredning av 1969 på
peker stedets potensiale for større in
dustrivirksomheter og foreslår en så
kalt «sentralhavn» for Østlandsområ
det her. Disse forhold er ved flere an
ledninger også påpekt av planleg
gingsmyndighetene på fylkesnivå. 

Uten at det forelå noen avklaring i 
forhold til verneinteressene satte kom
munen omkring 1970 igang utbyg
gingsarbeider med mudring og byg
ging av molo ut mot elva lengst nord
vest i området. Dette førte til en sterk 
reduksjon av ferksvannstilførselen. I 
1972 mottok Miljøverndepartementet 
en rapport fra Zoologisk Museum, 
Universitetet i Oslo, hvor det klart 
framkom at hvis ikke ferskvannstilfør
selen ble reetablert ville områdets bio
logiske status endres sterkt. Et resultat 
av inngrepet var bl.a. at hjertetjøn
naks, en viktig beiteplante for over
vintrende svaner, var i ferd med å for
svinne og det ble konstatert forskyv
ninger i fiskepopulasjonene. På denne 
bakgrunn nedsatte Miljøverndeparte
mentet i 1973 et utvalg, ørautvalget, 
hvis oppgave var å vurdere den situa
sjon som var oppstått. I utvalget satt 
foruten Miljøverndepartementets 
folk, representanter for Industridepar
tementet, Østfold fylke og Fredrikstad 
kommune. Det viktigste resultat av ar
beidet var, foruten at de betydelige 
verneinteresser igjen ble slått fast, for
slaget om å grave en kanal fra 
Glomma til Gansrødbukta for å ree
tablere ferksvannstilførselen til grunt
områdene. Kanalen ble ferdigbygd i 

1975 og det har senere vist seg, gjen
nom Zoologisk Museums undersøkel
ser, at dette har hatt en positiv effekt. 

Som om ikke alt dette var nok, ble 
det i 1976 kjent at Teledirektoratet 
prioriterte stedet i forbindelse med 
bygging aven ny kortbølgesender. 
øyene Marikova og Hesteholmen, 
som ligger i hjertet av området, ble 
vurdert som særlig velegnet. Da saken 
kom opp i Stortinget i 1977 ble dette 
imidlertid avvist p.g.a. de betydelige 
verneverdiene i området. 

Ellers har Fredrikstad-regionen i 
lang tid hatt søppelfyllplass her og 
ganske store gruntareal i nordvest er 
omdisponert. Forsvaret bruker områ
det for øvelsesskyting med artilleri og 
bombekastere. Videre er det et popu
lert sted for jakt og friluftsliv. Vernesa
ken har således vært meget konflikt
fylt. 

Stortingets avvisning av kortbølge
senderen var en nødvendig avklaring 
før vernearbeidet kunne føres videre 
av naturvernemyndighetene. Allerede 
samme år utarbeidet fylkesmannen i 
Østfold et konkret verneforslag og 
Miljøverndepartementet fulgt raskt 
opp og sendte saken til høring i 1978. 
Konfliktene med eksisterende lands
bruksvirksomhet var i forslaget ansett 
som ubetydelig, men i avslutningsfa
sen skapte likevel Landbruksdeparte
mentet problemer ved å kreve at 1000 
da. skulle tas ut av forslaget. Det gjaldt 
Neskilen lengst i nordøst som dette 
departementet mente kunne gi nye 
dyrkningsmuligheter på grunn av 
landehevning. 

Det endelige reservatforslag fikk 
gjennomgående positiv mottakelse. 
Heller ikke Fredrikstad kommune var 
avvisende, men anmodet om at et del
areal på ca. 400 dekar sør for Øra
kanalen lengst i nordvest ble tatt ut. 

Det meget gledelige skjedd imidler
tid at regjeringen innbefattet både Nes-
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kilen og de omdiskuterte 400 dekar. 
Et skår i gleden er likevel at hele vestre 
side av Gansrødbukta går tapt. Her 
følger reservatet grensen til en stadfes
tet reguleringsplan for Øra og verdi
fulle, grunne strandområder tapes. El
lers er reservatet geografisk stort sett 
overensstemmende med naturvernes 
ønsker og utgjør totalt ca. 15,6 km2 

hvorav 2,2 km2 er landareal. 
Fredningsbestemmelsene er i sam

svar med hva vanlig er for slike reser
vater med lokale tilpasninger. Det vik
tigste ved bestemmelsene er at de hin
drer at det skjer biotopmessige endrin
ger som forstyrrer vilkåret for plante
og dyreliv. Jakt og bruk av skytevåpen 
blir forbudt, ferdsel og friluftsliv blir 
regulert bl.a. med forbudssoner under 
vår- og høsttrekket og i hekketiden. 

Etter bestemmelsene kan Forsvarets 
virksomhet fortsette med et omfang 
som tilsvarer nåværende aktivitets
nivå, dog med den begrensning at sky
ting med artilleri og bombekastere 
bare kan foregå utenom tidsrommet 
15.4-31.8. Det er sterkt å beklage at 
Forsvarets virksomhet ikke opphører, 
særlig av to grunner. September er 
høstens viktigste trekkmåned og for
styrrelser da bør unngås. Det andre 
forhold gjelder de store svanekonsen
trasjoner om vinteren som har behov 
for ro i en kritisk tid. 

l forbindelse med dyrkingsinteres
sene heter det at reservatgrensene om 
20 år kan vurderes på nytt for områ
der i Neskilen og ellers i Borge kom
mune som p.g.a. landhevning får økte 
muligheter for oppdyrking og som det 
ikke knytter seg vesentlige verneinter
esser til. 

Et mye diskutert emne er jakt eller 
ikke i vernede områder. Til idag er det 
blitt praktisert jaktforbud i våtmarks
reservater. Etter press fra jegerhold 
lanserte imidlertid Miljøverndeparte
mentet i høst en prøveordning for jakt 
i Nordre øyern naturreservat. Ett av 
hovedformålene ved opprettelsen av 
en rekke våtmarksreservat er å sikre 
nødvendige rasteplasser for trekkende 
fugl. For et områdes kvalitet som 
hvile- og rasteplass under trekket skal 
kunne utnyttes er imidlertid fuglene 
avhengig av å være uforstyrret. En vel
lykket kondisjonsoppbygging er be
tinget av at de alvorligste stressfakto
rer fjernes. Dertil forekommer ofte 

sjeldne og sårbare arter, f.eks. rovfugl, 
i slike områder. Legalisering av jakt i 
høyprioriterte våtmarksreservater er 
derfor meget betenkelig og det er al
vorlig grunn til uro dersom prøveord
ningen i Nordre øyern naturreservat 
fører til at det åpnes for permanente 
jakttillatelser for å imøtekomme krav 
fra jegere som ønsker å drive «hobby
virksomhet» i nasjonalt og internasjo
nalt prioriterte våtmarksområder. 
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Selv om det eksisterer en viss usik
kerhet for framtiden når det gjelder 
forvaltning og eventuelle grensejuste
ringer er opprettelsen av Øra naturre
servat en ubetinget stor og viktig seier. 
Viktig på grunn av områdets biolo
giske status og sakens kompleksitet. Et 
naturdokument uten sidestykke i vårt 
land er forhåpentlig sikret for etterti
den. ~ 
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LISE HENRIKSEN 


VEI ELLER VERN I ØVRE TOVDAL? 


Samarbeidsrådet for naturvernsa
ker (SRN) har sammen med det 

lokale verneutvalget for Tovdalsvass
draget bedt Miljøverndepartementet 
om å opprette et landskapsvernom
råde i Øvre Tovdal i Aust-Agder. 

Miljøverndepartementet uttaler at 
de har gitt Øvre Tovdal høy prioritet 
med tanke på vern etter naturvernlo
ven, og har bedt Fylkesmannen i 
Aust-Agder utarbeide forslag til av
grensning og vernebestemmelser. 

Imidlertid er en ny skogsbilvei un
der bygging fra Åraksbø i Bygland inn 

i det verneverdige området. Både 
SRN og Verneutvalget har gjentatte 
ganger bedt Miljøverndepartementet 
stanse skogsbilveibyggingen før det er 
for sent. Skogsbilveien er snart fullført 
inn til Årdalen, hvor det er planlagt 
omfattende skogsavvirkning. Nydyr
king er også aktuelt etter veiutløsnin
gen.

Det paradoksale er imidlertid at År
dalen utgjør en av de mest vernever
dige deler av det planlagte landskaps
vernområde. Og det er nettopp de 

vegetasjonssamfunn som sammen 
med sjeldne myrtyper, seterbruk og 
spor av myrslåttvirksomhet gjør Årda
len spesielt verneverdig. Årdalen kan 
komme til å utgjøre selve kjernen i 
dette karakteristiske landskapsvern
området. 

Dessuten har de øvre deler av Tov
dalsvassdraget (Øvre Tovdal), innbe
fattet Årdalen, fått beholde et helt spe
sielt preg av uberørthet og opprinne
lighet, som følge av utilgjengelighet og 
liten menneskelig påvirkning. Disse 

skogkledte lier med urskogspregete._. . ~~e~_skaper gjør at områder rommer 
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naturopplevelseskvaliteter som er 
ganske enestående i denne delen av 
landet, og de utgjør en ikke ubetydelig 
del av vernegrunnlaget. 

l hvilken grad Øvre Tovdal peker 
seg ut i vernesammenheng ser man av 
de siste rapportene om planteliv, fugl 
og pattedyr i Tovdalsvassdraget som 
Kontaktutvalget for vassdragsregule
ringer ved Universitetet i Oslo har ut
arbeidet i forbindelse med konse
sjonssøknaden for utbyggingen av 
Tovdalsvassdraget. Rapportene kon
kluderer med at hele Øvre Tovdal bør 
sikres som landskapsverneområde, 
der all vassdragsregulering, hyttebyg
ging, veibygging, hogst og drenering 
må forhindres. 

Ifølge rapporten om fugl og patte
dyr er det tvilsomt om andre områder 
i landsdelen kan vise tilsvarende sam
mensetning av påviste faunaelemen
ter, som blant annet representerer 
sjeldne og truete dyrearter. Øvre Tov
dal, nord for Dale, egner seg dessuten 
utmerket som typeområde, spesielt i 
forbindelse med økologiske studier av 
plantesamfunn, fordi vegetasjonen er 
tilnærmet uberørt. Videre påpekes det 
at det er veimangelen som gjør områ
det spesielt og som er en av hovedår
sakene til den uberørthet som preger 
landskapet. - Ut fra størrelse, belig
genhet og natur kan Øvre Tovdal ikke 
erstattes av noe annet område, slår 
Kontaktutvalget fast. 

Det er altså ikke bare av hensyn til 
naturopplevelse og friluftsliv i tilnær
met uberørt natur at frilufts- og natur
vernorganisasjonene går så sterkt inn 
for vern av Øvre Tovdal. De naturvi
tenskapelige verneverdiene, og spesi
elt de botaniske og zoologiske, er som 
vi har sett usedvanlig store. 

Forskningsprosjektet «Sur nedbørs 
virkning på skog og fisk» har fra 1973 
hatt Tovdalsvassdraget som et av sine 

. viktigste referanse- og forskningsom
råder, og til framtidig overvåkning og 
forskning av uberørte økosystemer er 
vassdraget uerstattelig i nasjonal såvel 
som i internasjonal sammenheng. 
Dessuten er Tovdalsvassdraget ene-

Motstående side: Vånarossen, et av de 
mange vann i Tovdalsvassdraget . Foto : Lise 
Henriksen. øverst på denne siden: Nuten 
seter ligger i Årdalen som er rikt på kultur
minner. FOfo : Kjell S. Gulbrandsen. 

stående rikt på fortidsminner, og Uni
versitetets Oldsaksamling holder fort
satt på med registreringer som begynte 
i 1971. 

Det mest beklagelige i denne verne
saken er at fylkesmannen i Aust
Agder finner næringsinteressene så 
tungtveiende at han fraråder å stanse 
veien. Videre mener han det er unød
vendig å regulere skogsdriften i med
hold av de midlertidige bestemmelser 
i skogbruksloven. I tilknytning til 
skogsbilveien går planene nemlig også 
ut på å bygge et nett av stikkveier for 
å utløse betydelige skogmengder. Vi
dere planlegger man hyttebygging i 
det aktuelle verneområde. Fylkesman
nen hevder dessuten at veiprosjektet 
utgjør en del aven planlagt gjennom
gangsvei over til Fyresdal, for å korte 
inn veisambandet Stavanger-Oslo, og 
henviser til et stortingsvedtak fra 1949. 

Tilrådningene fra fylkesmannen vi
ser hvor steile motsetninger det ofte 
kan være mellom bruker- og vernein
teressene. Og i de fleste tilfeller står 
verneinteressene nokså svakt når det 
er tale om næringsinteresser og mot
stand for grunneierhold. 

Øvre Tovdal har imidlertid pekt seg 
ut som verneverdig både i regional og 
nasjonal sammenheng, fordi man her 
har et tilnærmet uberørt område av re
lativt stort format, med en rekke både 
sjeldne (eksklusive) og typiske (repre
sentative) kvaliteter. 

Vernemotivene er slått ettertrykke

lig fas t. Vi har dessuten fått et lov
grunnlag, naturvernlovens § 18, 3 om 
midlertidig vern, som er tilpasset slike 
situasjoner som i Øvre Tovdal, hvor 
tekniske inngrep bokstavelig talt spi
ser opp selve vernegrunnlaget mens 
man holder på med utarbeidelsen av 
verneforslaget. Hvis paragrafen om 
midlertidig vern ikke er anvendbar i 
en prekær situasjon som denne, har en 
sannelig grunn til å spørre om dette 
lovgrunnlag overhodet har noen 
verdi. 

Men kan saktens også undres på 
om den fylkesetat som i dette tilfelle 
taler grunneier- og næringsinteresse" 
nes sak, samtidig er tilstrekkelig habil 
til å bli tillagt utarbeidelsen av verne
forslaget. 

Det synes som om det skorter på 
vilje fra miljøvernmyndighetenes side 
til å håndheve de midler man har til 
rådighet. I nasjonale vernesaker som 
denne er en slik unnvikende holdning 
(fra myndighetenes side) ikke bare 
skuffende og dypt beklagelig, men 
den er med på å neglisjere og under
grave det ideelle naturvernarbeidet 
som samvittighetsfullt og i regelen ve
derlagsfritt utføres av frivillige organi
sasjoner og personer i vårt land. 

Det er å håpe at framtiden kan 
bringe større oppmuntringer i form av 
lønn for strev enn man ofte hittil har 
fått, spesielt i de saker hvor både mo
tiver og lovgrunnlag i fullt monn er til 
stede. ~ 
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OLJENOG 
LIVET I HAVET 
AV 
ARILD ÅDNEM 
TEGNINGER AV MORTEN 
M. KRISTIANSEN 

Oljens innvirkning på livet i havet 
det låter som en passelig trøtt stilopp
gave, en sånn som Dagbladet skriver 
en halv side artiumsekstra om. Dess
uten er jeg, og kanskje du, sånn passe
lig fed up av saker og saklighet, pro et 
contra og min mening. Derfor foreslår 
jeg av vi dropper denne oppgaven. 
Rist løst - muligens har jeg noe attrak
tivt å tilby. Jeg inviterer deg nemlig på 
ferie ute i skjærgården! Jeg har en fin
fin plass derute - sju blåner bortenom 
E-6. 

Ta med fiskestang! 
Fint, så sier vi det. Når isen går og 

sola kiler alle småbølgene i nakken så 
de ler seg ihjel blant kulIersten og ko
tang, da stikker vi kastestanga i sekken 
og bena i støvlene og går oss en skik
kelig tur. Da skal du få se hva naturen 
der ute har å by på. 

Først må vi gå et stykke gjennom 
skogen. Og når vi kommer ut til kan
ten hvor 100 års sønnakuling har 
tvunget furuene til å knekrype mot 
nord, vil vi komme i skikkelig jule
stemning. Faktisk. Midt ivårgløttet. 
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For aldri har vi sett makan til ned
pønta nåletrær: duker, remser, filler 
av plast, røde - hvite - blå -, blafrer 
og synger: deilig er jorden. Og under, 
på bakken ligger tonnevis med gaver 
fra de rikeste onkler og tanter i ver
den: Plastprodusentene. Ifjor fikk jeg 
alene ett tusen femhundre slike pre
sanger på et 30 x 15 meter stort om
råde. Ikke dårlig. 

Det er godt vi har olje når vi ser all 
den plastikken vi trenger. 

Apropos olje. Jeg må innrømme at 
det med olje plager meg litt. Alle disse 
plastgreiene som blåser og driver inn 
fra havet er aldeles innsauset av dette 
seige brune stoffet. Dessuten finner vi 
velsignelsen spredt i klumper og flek
ker bortover alle svaberg. Men det er 
ikke så ille galt. Når vi kommer hjem 
vasker vi støvlene våre i lynol, så blir 
de like fine. 

Hvor denne olja kommer fra? 
Nei, si det. Jeg vet ikke sikkert, for 

oljevirksomheten i Nordsjøen går som 
kjent pyntelig for seg. 

Men jeg skulle gjerne likt å få rede 
på det, for det flyter litt for mye svineri 
omkring der ute nå. I vinter kreperte 
det to og et halvt tusen sjøfugl utenfor 
kysten her. Vi lurte en stund på om 
den olja kom fra Nordsjøen fordi vi 
fant en hel del arbeidshjelmer oppi 01
jeflaket. Men selvfølgelig var det ikke 
Nordsjøolje. Vi vet jo også fra før at 
den olja som søles derfra har den for
trinnelige egenskapen at mye fordam
per og resten forsvinner sporløst. 

Så vi vet ikke riktig hvor den olja 
kom fra. 

Om det kanskje var en båt som 
hadde gjort sitt fornødne der ute ? Det 
virker heller ikke usannsynlig. 

Du må huske at vi har verdens 
strengeste regelverk som sier at oljeut
slipp fra skip er strengt forbudt. Fra 
høyeste hold vet vi at dette regelverket 
er så godt at oljevirksomheten ikke 
medfører nevneverdig risiko. 

Ingen ting å lure på, skjedd er 
skjedd og det er mye fugl igjen. 

Så la oss glemme det. 
Vi setter oss heller og ser ut over 

havet. Lar tanken fly på vinger uten 
oljesøl. Se der forresten, se den lille 
blide stenen der - den har ikke olje på 
seg! Den tar vi vare på. Om ti år kan 
den være verdt adskillig! 

Men havet, kjære venn. Aldri har vi 

o(tl :::: 

sett det så fint som i kveld. «Så skim
rande var aldri havet», sang gamle 
Evert - og det er sannelig like riktig 
hver gang en setter seg ned og fortaper 
seg i det. Det virker paradoksalt, men 
havet er slik - alltid likt seg selv, men 
samtidig alltid forskjellig fra seg selv. 

Slik motsetning og sammenfall ved 
ett og det samme skulle tyde på at det 
er et veldig liv i havet. ja, mer- enn det, 
kanskje forteller det oss at havet er 
selve grunnlaget for livet, ditt, mitt og 
all mulig slags liv. 

Uten havet, ingen fordampning, in
gen nedbør, ikke noe grunnvann 
ikke noe vann i verden - prøv å tenk 
det! Tenk deg en kropp helt uten blod, 
hva ser du da ? Ikke noe annet enn 
støv, støv, grått, ensformig støv 

Så havet, slik som vi ser det nå, er 
selve hjertet i verden, og vi selv og alt 
annet levende har hav i hjertet. 

Så viktig er havet. 
Så omfattende er havet. 
Så fullt av liver havet. 
Det var nå en måte å se det på. 
Og tar vi fram fiskestanga, så klarer 

vi kanskje å huke tak i visse andre for
mer for liv i havet. En liten fisk for 
eksempel? Skjønt - skal jeg si det som 
det er, så kan vi ikke gjøre oss særlig 
store forhåpninger. Hadde det vært 
for 10-15 år siden så. Da var kystfisket 
en god næringsvei for mange mennes
ker her ute. Slik er det ikke lenger. På 
få år er makrellstammen mer enn hal
vert. Og silda? Samme elendigheten 
og vel så det. 

Hvorfor det? 
Nei , si det, men vi kan jo spekulere 

litt på det mens vi står her og sveiver 
inn den ene tomme sluken etter den 
andre. 

Har du tenkt over at på en måte har 
vi ikke kommet oss ut av jeger- og 
samlerstadiet ennå? På visse områder 
ligger vi omtrent 10000 år etter oss 
selv? Jeg tenker på at for flere tusen år 
siden sluttet vi med å plukke et korn
strå hist og et pist. Vi samlet sammen 
noen frø, ryddet en jordteig, sådde og 
høstet, vi begynte å dyrke jorda. Men 
kan du skjønne og begripe hvorfor vi 
aldri har begynt å dyrke havet? Nei, 
på havet fortsatte vi som jegere, og det 
har gått bra lenge, men nå har vi fått 
så enormt effektive våpen til den jakta 
at vi står i ferd med å utrydde flere 
fiskeslag. 
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Hvordan er det mulig for oss som er 
så utrolig kloke på noen felter å være 
så utrolig dumme på andre? Hvem 
ville være med på å slakte alle kyr, 
svin og sauer? hvem ville være med på 
å brenne alle modne kornåkre? 

Når skal vi lære å styre vår tilintet
gjørende grådighet overfor livet i ha
vet? I sted en for å styre grådigheten 
setter vi den i system, et system som 
skal løfte oss lukt opp i prQfittriket! 

:;. Og nå, kjære venn, siden jeg ser at 
du har vært uforsiktig nok til å sette 
deg på en oljeflekk mens du skifter 
sluk, vil jeg si litt mer om denne olja. 

Vi har sett at livet i havet er så usi
gelig viktig for oss, og at vi er så grå
dige på det livet at vi står i ferd med å 
jafse det i oss til siste smule. 

Denne systematiske grådigheten gir 
seg andre utslag også: Vi er så store i 
kjeften at vi prøver å spise pølse fra to 
ender samtidig, og det ser faktisk ut 
som vi klarer det. 

For havet, har vi funnet ut, ruger på 
et gull-egg - tusen milliarder kroner er 
herligheten verdt. Når Bjartmar fortel
ler det går det monetære ilinger ned
over ryggen på oss og Rockefellervi
sjonene flimrer for øynene. Stikk hull 
på gullegget, la oss supe det tomt! Her 
og nå - vi fant det, det er våre milliar
der. Pump opp lykken i strie, seige 

strømmer og kanaliser dem inn i nye 
Mercedeser, flere runder på by'n, 12 
rom og kjøkken, Munch på veggen og 
flere mil med rosa plastikk. 

Er vi annet enn grådige barn uten 
snev av bordskikk? Vi slafser, spruter 
og søler mens vi fortærer gullegg, og 
sølet gnir vi ned i langflossteppet med 
skosålene. Og der forsvinner heldigvis 
sølet vårt, og vi sitter med et lykkefett 
flir om flabben og raper uhemmet 
over vår egen salighet. 

Joda, oljesølet forsvinner. Ute av 
øyet, ute av sinn, ingen skade skjedd. 
Ferdig med det. 

Nei! Sier noen obsternasige marin
biologer, og snakker om aromatiske 
hydrokarboner, giftige smågreier som 
transporteres rundt i havets økosyste
mer og dreper egg, forgifter yngel og 
larver, forvirrer fiskenes sanseorganer 
osv. osv. 

Kan det være noe i det? 
Neppe. Det sannsynlige er at ma

rinbiologene har forvirrede sanseor
ganer. Vi gjør best i å stole på våre 
politiske organer, og de sier at den 
slags forskningsdata ikke er av primær 
interesse for oljevirksomheten. Det er 
godt og betryggende sagt. 

Innlysende er det også. 
For det som er av primær interesse 

er selvfølgelig de 1000 milliardene. 

Det har vi visst lenge. Bare tenk på 
tipp-ti pp-oldeforeldrene våre da de 
oppdaget gullet i Latin-Amerika. De 
tok ingen smålige hensyn for å få kloa 
i det! Og tenk på oldefaren vår som 
sto ute på prærien og skuet ut over den 
bison flokken. «100 millioner» ropte 
han, «skyt vekk». 

Og tenk på faren vår som oppdaget 
alle hvalene. «1000 millioner» ropte 
han, «skyt vekk». 

Og nå har vi oppdaget olje for 1000 
milliarder kroner: Borr vekk! 

Det er til å bli syk av. 
Og det er akkurat det i blir 
Vi var enige om at havet liksom var 

selve hjertet. Tror du at alt dette stres
set for å få tilfredsstilt grådigheten vår 
kan forplante seg ute i havet? 

Jeg mener, tror du at havet kan få 
infarkt og dø? 

I sta var vi enige om at bølgene lo. 
Nå når sola holder på å rulle ned i 

en oljebrønn der ute bak horisonten, 
er jeg ikke så sikker lenger. 

Jeg tror at bølgene krymper seg. 
Mørket siger på. 
At vi ikke har fått fisk er sikkert vår 

egen skyld. Vi får rusle hjem og steke 
noen grillpølser. men først fjerner vi 
oljeflekken fra buksebaken din. 

Det skal nok gå bra! ~ 
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HUS OG KULTURLANDSKAP 

- særpreg eller monokultur 
AV BREDO BERNTSEN 

I Norsk Naturs første nummer senterer. Resultatet av utvalgets arbeid gen langt større og mere komplisert: 
(1965:1), hvor Norges Natur var bl.a. et spesialnummer av Norsk «Byggeskikken i våre bygder er et 

vernforbunds arbeidsoppgaver ble Natur (1968:4) med hus og landskap spørsmål om å utforme en miljømes
presentert, slo man fast at bebyggelsen som tema. I et større opplag ble num sig helhet som spenner fra de urbani
ikke måtte være skjemmende. Den meret trykt som egen brosjyre under serte tettsteder via landbrukets bebyg
burde gjøres til gjenstand for region titelen: «Hus i norsk natur». Proble gelse til bebyggelsen i frilufts- og na
planlegging, hvor hensynet til kultur mene som reiser seg i dagens Norge i turområdene». 
landskapet også måtte tas i betrakt forbindelse med forandringer i land De senere årene er bebyggelsen og 
ning. Uheldige kombinasjoner og for bruket, den økende hyttebygging og det norske landskapet kommet stadig 
mer for bebyggelse skulle unngås. tettstedenes vekst, ble nøye beskrevet. mere i søkelyset - ikke minst fordi 
Dette prinsipielle synet ble fulgt opp i Arkitekt Erik Aas jr. mente at den ti hele det norske kulturlandskapet er 
praksis med nedsettelse av et utvalg den var forbi da miljøutviklingen i iferd med å miste sitt særpreg og sin 
som skulle behandle den del av land våre bygder i hovedsak var et land karakter p.g.a. ferdighusenes mono
skapsvernet som byggeskikken repre- bruksproblem. I dag er sammenh.en
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tone flom utover landskapet. Særpre
get ved vårt land blir borte - vi får en 
ensartet stil - en monokultur. 

I Norsk Natur 1974:2 skrev Annefi 
Rodin en artikkel om dette (godt illu
strert av Eimer Rodin): «Tanker om 
norsk byggeskikk og landskapsvern. 
Dagens ferdighusproduksjon tilfreds
stiller ikke kravet om lokalt særpreg». 
Dette var en advarsel om hvordan 
gårdsanleggene fra Gudbrandsdalen, 
de vakre Trøndelagshus, de lave Jær
hus og Sørlandets hvitmalte skipper
og fiskerhus - alle klassiske bygnings
bilder fra vårt vidstrakte land - trues 
av de standardiserte typehusene eller 
ferdighusene. Mye av dette tvang seg 
frem etter krigen da vi sårt trengte bo
liger, og en høyst forståelig forenkling 
av byggeprosessen presset på. Nå er 
denne monokulturen blitt en fare for 
særpreget i våre forskjellige bygdelag. 

Naturvernforbundet tok opp disse 
problemene i forbindelse med Arkti
tekturvernåret 1975, og henvendte seg 
til Miljøverndepartementet for å slå et 
slag for å holde i hevd gode byggetra
disjoner og lokalt preg ved å tilpasse 
ny bebyggelse til den eldre. Man 
kunne tenke seg hustyper tilpasset 
innlandets daler og fjellbygder, en 

jærhustype, en type for Vestlandet, en 
for Sørlandet osv. Da kunne vi kan
skje unngå at den ofte fremmedartede 
forstadsarkitekturen sprer seg ytterli
gere i bygder hvor særpreget ennå 
eksisterer. Naturvernforbundet anmo
det videre departementet bl.a. om å 
distribuere rettledende typetegninger 
for forskjellige landsdeler - men alt 
var stort sett fåfengt. 

I de aller siste år har det imidlertid 
endelig skjedd en oppblussing i debat
ten om disse forhold. Ikke minst bla
det «Nye bonytt» har i en serie repor
tasjer fra hele landet, gått løs på det 
bedrøvelige faktum at uansett lands
del vi befinner oss i, ser husene som er 
bygge de siste 20-30 år like ut! Hus
banken er blant de instanser som blir 
kritisert for å være ansvarlig for dette. 
Men det ser nå også endelig ut som 
reaksjonene mot landsbygdenes 
økende monokultur er blitt så sterke at 
noe nytt så smått er i ferd med å skje. 
Forskjellige steder har enkeltmennes
ker, arkitekter eller kommuner begynt 
å utvikle moderne hustyper som sam
tidig hører hjemme i det landskap og 
den byggetradisjon de er plassert i. I 
Numerdal, i Heidal og på Tynset har 
det spesielt vært arbeidet med lokale, 

stedlige prosjekter. Først ute var Nu
medal hvor reiselivslaget i dalen tok 
initiativ til en åpen konkurranse om 
lokale hustyper. 

I Heidal med sitt enestående byg
ningsmiljø, er det utarbeidet et eget 
heidalshus i samarbeid med de sen
trale miljøvernmyndigheter. Heidals
huset passer også inn i Nord-Gud
brandsdalens byggeskikk forøvrig. På 
Tynset har de kommunele myndighe
ter tatt initiativ til en arkitektkonkur
ranse hvor det er utviklet en hustype 
med tilknytning til byggeskikken i Øs
terdalen. Til sist skal nevnes at det er 
planer også i Hordaland om å lyse ut 
en tevling om hustyper som bygger på 
den lokale, vestlandske arkitektur på 
landsbygda. 

Det er å håpe at denne nye tenden
sen etterhvert utvikler seg slik at alle 
våre landsdeler får sine muligheter til 
å velge mellom flere gode, stedlige 
hustyper med områdets egenart - men 
tilpasset også moderne krav til et hus! 
Her er det viktig at både kommunale 
og statlige myndigheter virkelig kjen
ner sin besøkelsestid i arbeidet for det 
originale mangfoldet og mot den mo
derne monotonien i det norske kultur
landskapet. ** 

Motstående side: 

En positiv reaksjon på ferdighusenes enstonighet represente

rer Heidal-prosjektet. Her prøver man å utarbeide moderne 

hustyper tilpasset det landskap og den byggetradisjon de er 

plassert i. Tegning: Øivind Hansen. 


Til venstre. øverst : Monotonien brer seg - også i Trøndelag. 

Bildet viser gården Skei i Overhalla. l begynnelsen av 

1970-årene ville eieren restaurere gården som bolig. Hanjikk 

for dårlige lånekår i Landbruksbanken - menjikk rimelig lån 

om han bygget nyf(. J 1975 sto en av bankens typehus «klint 

opp» foran den gamle. karakteristiske hovedbygningen som 

snart må rives. Foto: Morten Krogstad. 


Nederst: Kulturkollisjon i Risør - særpreget forsvinner! Foto: 

Morten Krogstad. 
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Fra fjellbygd til 
TURISTPARADIS 
I omkring 600 år levde landsbyen bli for mange. Likevel har mennes

Obergurgl i de østerrikske alpene kene satt sitt preg på landskap og ve
sitt eget liv som et lukket økosystem, getasjonsbilde. Man regner med at tre
uten behov for import utenfra. Som grensen i de østerrikske alpene er sun
vanlig i grender og landsbyer i fjell ket med gjennomsnittlig 400 meter 
trakter var husdyrbruk den heIt domi som følge av husdyrbeiting og annen 
nerende næringen, og ressursgrunnla virksomhet. Men innledningen til de 
get kunne bære en befolkning på 120. store forandringene kom først for om
Folketallet holdt seg omkring dette ni kring hundre år siden, da de første tu
vået, men i 1830 ble det nødvendig å ristene viste seg i Obergrugl. 
innføre forbud mot ekteskap for å hin Dette er noe av bakgrunnen for at 
dre overbefolkning! Men til tross for Obergurgl ble valgt som et delprosjekt 
at det ikke ble holdt ett eneste bryllup innen det storstilte prosjektet «Man 
i landsbyen i de følgende 20 årene, and the Biosphere Programme (MAB) 
måtte 121 landsbyboere «emigrere». som ble lansert av UNESCO i 1970. 
Uten denne fraflyttingen ville Ober Obergurgl inngår i et hovedprosjekt 
gurgl ikke kunne brødfø seg selv. som skal ta for seg effekten av men

I 1870 var landsbyens liv fremdeles neskelig virksomhet på økosystemene 
basert på sjølbergingsprinsippet. Noe i fjell- og tundraområder. 
forbud mot ekteskap eksisterte ikke Som i Norge representerte de aller 
lenger. Men mekanismer som begren første fjellturistene i Obergrugl stort 
set folketallet var likevel i funksjon: sett en økonomisk overklasse. Det var 
ekteskapsalderen var for menn 46 år, ikke mange av dem, og de hadde 
for kvinner 36. Og folketallet vår 131. neppe nevneverdige negative virkninDD/JtJQ 
Det er tydelig at innbyggerne i denne ger på miljøet. Dessuten la de igjen 


DODPa fjelldalen, og sikkert også andre steder penger etter seg, og det er en alminne

der menneskene har levd under lig lig oppfatning at den første turismen, 
OIJDDfJ nende forhold, gjennom alle år har fram til den siste krigen, reddet lands
hatt det klart for seg at de ikke måtte byen. 
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ganger så mange vinterturister som 
sommerturister i Obergurgl. Forsøk på 
å endre dette forholdet og øke som
merbesøket strander blant annet på at 
landskapsbildet sommerstid skjem
mes av de mange innretningene som 
skal lokke vinterturister (opplever 
Geilo noe lignende? Der er heller ikke 
heiser og slalåmbakker særlig vakre i 
sommerdrakt). 

Undersøkelsene som er i gang i for
bindelse med MAB-prosjektet har 
gjort det klart at den økonomiske ut
viklingen i området ikke kan fortsette 
uten alvorlige sosiale og miljømessige 
følger. Og på bakgrunn av de fakta 
som foreligger er både befolkningen 
og de lokale myndighetene innefor
stått med at bremseklossene nå må set

. tes på. 
Obergurgl har kanskje ikke noen 

absolutt parallell i Norge. Men en
kelte fjellbygder har gjennomgått en 
utvikling som ligner. Kanskje trenger 
vi et hjelig prosjekt som kan klarlegge 
turismens velsignelser for de grunn
leggende næringene i fjellbygdene? 
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Natur- ~ 

kalenderen 

1980 

det nye årets 
månedskalender 
utgitt av Norges 

Naturvern
forbund. 

• 13 gnistrende 
fargefotos fra 

norsk natur. 


• Totalformat 
(med kalendarium) 
30 x 40 cm, 
bildeformat 
30 x 30 cm. 

• Noen bedre 
julehilsen til venner i 
inn- og utland? Ett år i 
norsk natur for kr. 38, -, 
og samtidig støtter de 
naturvernarbeidet. 

• Leveres i solid kar
tong som sikrer at ka
lenderen kommer hel
skinnet fram - hvor 
som helst på kloden. 

• Bruk gjerne bestil
lingskupongen på side 
190 

Med masseturismen som veltet inn 
over alpene i årene etter krigen ble bil
det imidlertid totalt forandret. Nå er 
det 70 hoteller, pensjonater og verts
hus i landsbyen, men bare 12 gards
bruk. Befolkningen er økt til 300, og 
av andre fastboende er det 135 kuer, 
150 sauer og 15 hester, mens lands
byen årlig tar i mot 40000 turister! For 
relativt få år siden var Olbergurgl et 
selvbærende jordbrukssamfunn i mi
niatyr, der folk levde fra hånd til 
munn. Nå er det et samfunn basert på 
avansert turistindustri, der pengene 
flommer og den materiale velstanden 
er stor. Landbrukets betydning som 
næring er i dag forsvinnende, og den 
blir stadig mindre: det lønner seg å 
bygge hoteller på dyrket jord og beite
mark - pengeinntektene øker, men 
selve livsgrunnlaget, mulighetene for å 
produsere mat, skrumper inn. Andre 
innretninger som allerede har påvirket 
økosystemene i negativ retning er 
veier og ikke minst forskjellige tiltak i 
forbindelse med skisport, som løyper, 
bakker og heiser. Det er i dag tre-fire 

175 



• 
1 

Naturvern 

andre land 


mønster på prærien, fordi klimaet var 
I for kaldt i nord og for tørt i sør. I an

nen halvpart av 1800-årene inntrådte 
imidlertid en klimaendring, det ble 
mildere og fuktigere, og oppdyrkin
gen skjøt fart. En ny periode med tør
rere klima i 1920 og 1930-årene førte 
til de beryktede «dust bowl», jords· 
monnet blåste bort og tusenvis av 

' , 
marginale gårdsbruk ble forlatt. Se
nere har det igjen vært gunstige klima

) 
forhold, og prærien har utviklet seg til 
verdens viktigste kornkammer og 
gjort USA til den eneste virkelig store 
korneksportør. Men etter hva Ashwell 
hevder om periodiske klimaendringer 
i området, er det fare for en ny tørr 
periode - med de konsekvensene det 
må få for verdens matforsyning. 

Magert for jegere i Italia 
Italienske jegere må fra og med i år 
legge om dietten, den blir atskillig 
mindre allsidig enn før, etter at det ita
lienske parlamentet har vedtatt en lov 
som reduserer antall jaktbare fuglear
ter til 36. Tidligere har omkring 400 
fuglearter vært lovlig bytte for jegerne. 
Den nye loven bygger på det prinsip
pet at de arter det kan drives jakt på 
skal være uttrykkelig nevnt i loven. 
Graden av blodtørst når det gjelder 
jakt på fugl i andre land som har et 
lignende jaktlovprinsipp fremgår av 
følgende liste: Frankrike godt og vel 
100 arter, Danmark 60, Sverige 48, 
Vest-Tyskland 29, Nederland 19, Bel
gia 18, I r1and 10 og Luxemburg 6 ar
ter. 

Bjørnefilm med 
komplikasjoner 
Den norskfødte konservator Hjalmar 
Fleischer, Uppsala, som i en lang år
rekke har markert seg som en pågå
ende naturvernmann i Sverige, har 
anmeldt et filmteam til politiet. Det 
dreier seg om en bjørnefilm som ble 
vist i svensk fjernsyn . Etter forelig

l 
gende opplysninger skal filmfolkene 
ha plassert en skogsmaskin 5 meter fra 
hiet, for å kunne sitte trygt og filme 
binna og de to ungene hennes når de ; 
forlot hiet. . 

Bjørner i Finland 
I Finland gikk bestanden av bjørn fa
retruende tilbake i I960-årene, men 
fra 1970 har den igjen vist oppgang, 
etter at nye jaktbestemmelser ble inn
ført. Innvandring av bjørn fra Sovjet
unionen har også bidratt til økningen. 
l 1978 ble bjørnebestanden anslått til 
omkring 300 dyr. Det innebærer en 
fordobling i løpet av ti år. I det aller 
siste er det imidlertid igjen registrert 
en viss nedgang. 

I det finske naturvernforbundets 
tidsskrift skriver fem forskere om en 
undersøkelse de har gjort over bjør
nens vaner om våren. Fem bjørner ble 
fulgt, og det viste seg at de etter å ha 

forlatt hiet oppsøkte kadavre av elg og 
reinsdyr. Men de spiste også noe bær, 
røtter, gress, furnunåler og annen ve
getabilsk kost. Når de hadde funnet et 
brukbart kadaver eller slått en elg, 
oppholdt de seg en tid ved dette mat
fatet. Ellers ble det fastslått at bjørnen 
kan dra ut på lange vandringer på jakt 
etter mat. De fem forskerne hevder 
derfor at hvis man vil holde en bjørne
bestand innenfor et visst område, 
f.eks. et reservat, må man.Iegge ut mat 
til dem om våren. 

Om retten til mygglarver 
I Sverige som i Norge fins det skrevne 
og uskrevne regler for allmennhetens 
rettigheter i naturen. F.eks. er det ikke 
forbudt å forsyne seg med en mygg
larve eller to! Men Skånes Natur
vårdsforbund har likevel funnet 
grunn til å slå alarm på vegne av 
mygglarvene. En leverandør av akva
riefor har nemlig, i ly av den såkalte 
«allemannsretten», satt i gang storsti
let, kommersielt rovfiske etter mygg
larver. Fisket drives i en liten dam (100 
x 100 meter), og det brukes trål som 
drives av fire påhengsmotorer! 
Grunneieren protesterer, men tydelig
vis til liten nytte. Så nå krever Skånes 
Naturvårdsf orbund forbud mot den 
slags fiske. 

Klimaet på prærien 

Dr. l.y. Ashwell ved Salford-universi

tetet i USA har pekt på at man nå må 
vente at ugunstigere klima vil gjøre 
slutt på den amerikanske præriens tid 
som verdens kornkammer. Han hen
viser til at pionerene i begynnelsen av 
forrige århundre ikke kunne etablere 

. seg med jordbruk etter europeisk 
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Krig mot dyri nasjonalpark 
Som følge av krigen mellom Tanzania 
og Amins Uganda er tusenvis av dyr 
drept i Ruwenzori nasjonalpark i 
Uganda, i følge opplysninger fra en 
britisk biolog som inntil nylig har dre
vet studier i området. Det hele begynte 
med at Amins tropper drepte omkring 

J 
'! 400 bøfler i løpet av krigens første fase 

i april. Senere rykket tanzanianske 
soldater gjennom nasjonalparken 
uten at dyrelivet led særlig overlast. 
Men deretter fulgte de tanzanianske 
okkupasjonsstyrkene, som i følge den 
britiske biologen har drevet masse
nedslakting av vilt i en av Afrikas fi
neste nasjonal parker. 

Man regner med at det før krigen 
var 14000 flodheste~, 12000 ·Uganda
kob (en antilope), 18000 bøfler og 200 
løver i området. I løpet av få måneder 
har soldatene nå drept omkring 6000 
flodhester, 5000 kob, minst 2000 bøf
ler (kanskje opptil 8000) og 70 løver. 
Jorda er så å si dekket av kadavre, og 
de overlevende løvene trenger ikke ; 
lenger å drive jakt for å skaffe seg mat, 
sier den britiske biologen. Ulykken er 

at soldatene ikke lenger, som i den 
første tiden,dreper for å skaffe seg 
kjøtt. Ugandere med forretningssans 
opptrer nå som mellommenn for or
ganisert handel med huder og elfen
ben. 

Middelhavet truet 
UNEP (FNs miljøvernprogram) ar
rangerte i sommer en konferanse der 
de fleste av de 18 middelhavslandene 
deltok, og der man drøftet de alvorlige 
forurensningene som truer Middelha
vet. Det var enighet om teksten til en 
fremtidig avtale som skal kontrollere 
forurensninger fra land - som f.eks. 
industriavfall, kloakker, plantegifter, . 
gjødsel m.v. Det er meningen at avta
len skal undertegnes til våren. 

Tankskip med seil 
Tankskip med seil er ingen fremmed 
tanke for japanerne lenger, etter at 
man på bakgrunn av stigende oljepri
ser har gjort forsøk med en velvoksen 
modell som veier sine 85 tonn. Under 

prøveseiling i Stillehavet viste det seg 
at med bare seil som fremdriftsmiddel 
og 10 sekundmeters vind fra siden, 
gjorde skipet en fart på 7 km/t, det vil 
si samme fart som med bare maskin 
og uten seil. Med tilsvarende vind ak
ter øket farten til 10 km/t, og med 
kombinertseil/maskindrift gjorde bå
ten 13 km/t. På skip i større skala reg
ner man med at farten vil bli betydelig 
større. 

Gode neser 
I Mannheim, Vest-Tyskland, har 
kommunestyret ansatt 85 snushaner. 
Disse nye kommunefunksjonærene 
skal daglig vandre omkring i byen og 
bruke nesen i den hensikt å avsløre 
kildene til pl agsom lukt. 

Vindmølle for 600 
På Bloch Island i USA, der det bor 
600 mennesker, vil man nå bygge en 
vindmølle som skal dekke halve ener
gibehovet på øya. Vindmølla skal pro
dusere 200 kilowatt daglig. 

~' 

latur- ~ 
kalenderen 
1980 
- ditt eksemplar 
venter på din 
bestilling. 
Bestillingsku pong 
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ALTA fra dag til dag 


3. JULI 
kunne Altapopsten melde at anleggs
maskinene rullet forbi Stilla. Arbeidet 
med veien som skulle muliggjøre det 
mest omstridte kraftutbyggingspro
sjekt som noen sinne er vedtatt av det 
norske stortinget var i gang. To dager 
senere, 

5. JULI 

var demonstrantene på plass, veien 

ble blokkert og arbeidet stanset. Ak

sjonen mot utbyggingen var ikke bare 

ventet - den var nøye planlagt og om

hyggelig kunngjort gjennom lang tid, 

under ledelse aven lokal aksjons

gruppe. Oppslutningen øker raskt, og 


7. JULI 
blir Detsika-Ieiren «offisielt» åpnet. 
Det etableres en velorganisert leir med 
alle de regler og innretninger som er 
nødvendige når mange mennesker 
skal leve sammen under enkle forhold 
i lengre tid. Deltakelsen øker raskt, og 
side om side med bygdas egne folk 

ESPEN WÆHLE 

Detsika 1979 

- la elva leve! 
Tvers over den påbegynte anleggsveien i Stilla var det plas
sert tre store skiferheller. Denne markeringen av null-linja 
hadde påskriften: La elva leve/Siden begynnelsen av juli og 
til leiren ble nedlagt etter regjeringens nye signaler i 
oktober, har man holdt kontinuerlig vakt der oppe - en 
utpost mot utbyggingen av Alta/Kautokeino-vassdraget. 
Da leiren ble nedlagt var forberedelsene til overvintring i 
full gang. 

Altas ordfører Harald Mjøen ut
trykte tidlig i sommer håp om at Finn
marks-myggen skulle skremme utbyg
gingsmotstandere bort fra Alta. Vær
gudene var imidlertid ikke på ordføre
rens side! En usedvanlig solrik og tørr 
sommer ga dårlige betingelser for 
myggen. Det fine sommerværet gav
net dog alle de 5500 mennesker som 
besøkte leiren i Detsika. Hovedleiren 
hadde hele sommeren et innbyggertall 
på 3-400 mennesker som ville gjøre 
sitt til at Alta/Kautokeinovassdraget 
kan leve videre. Hele 23 nasjoner har 
vært representert i Alta - for denne 
saken engasjerer nemlig vidt omkring! 

Maskinen mot mennesket. Fra Stilla i sommer. Foto: Morten Brun. 

Nordens største miljøaksjon og 
Nord-Norges lengste kulturfestival er 
treffende betegnelser som har blitt be
nyttet om Detsika-Ieiren. En rekke 
musikere oig skuespillere har gjestet 
Alta. En grammofonplate er under 
produksjon. Filmopptakene til Bredo 
Greve satte også sitt preg på leiren. 
Den lyse sommernatta var full av joik 
og sang. Leiren var preget av et sam
hold og engasjement man sjelden erfa
rer i våre dager. En vitamininnsprøy
ting som dette varer lenge. 

AIta-væringer, folkeaksjonen og 
leirdeltagere arbeidet i fellesskap frem 
en gjennomorganisert leir. Alt var ba

sert på frivillighet, og da man først var 
kommet i gang fungerte det hele som 
smurt. Dugnadsvilligheten satte også 
spor etter seg utenfor selve leiren. 
Over halvparten av gårdbrukerne i da
len sør for Alta skal ha fått slåttehjelp. 
Husmaling og skogbrannslokking ble 
også utført med leirdeItagernes hjelp. 
Standsvirksomhet i Alta-distriktet ga 
anledning til kontakt med folkemeng
den - og de fleste man møtte ga en 
grunn til å føle seg velkommen. 

I leiren ble Alta-saken diskutert til 
bunns. Overgrepene mot samenes ret
tigheter, truselen mot en av verdens 
fineste lakse-elver, undermineringen 
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slår mennesker fra alle landsdeler og 
også enkelte utlendinger seg ned i lei
ren. Antall innbyggere varierer gjen
nom sommeren, og er til sine tider 
oppe i flere hundre. Mens livet går sin 
gang i Detsikaleiren og anleggsmaski•" nene fremdeles står, forberedes 
Naturvernforbundets rettssak mot 

Il 
I staten, og 

29. AUGUST 
møtes forbundets prosessfullmektig, 
h.r.advokat Kjetil Lund og regjerings
advokaten, Bjørn Haug, i Alta her
redsrett. Forbundets påstand er at be
slutningen 'om regulering av Alta
Kautokeino-vassdraget er ugyldig. Vi
dere krever forbundet stans i anleggs
arbeidet mens rettssaken pågår.Staten 
hevder at NNV ikke har adgang til å 
fremme et slikt søksmål. 

av lokal næringsvirksomhet, saksbe
handlingen, umistelige naturverdier 
og det faktum at kraft fra Alta/Kauto
keino ikke trengs - alt dette gjør ut
byggingsvedtaket så ufattelig for del
takerne. 

Sommeren ble en rekke av små 
seire. Den kraftige manifestasjonen av 
støtte til elva og lokalbefolkningen vil 
bli stående som en av de viktige miljø
begivenheter i Norges historie. Det 
blir hilst med glede at Naturvernfor
bundet får prøve Alta-saken for retten. 
At kravet om stans i anleggsarbeidet 
ikke ble etterkommet er et skår i gle
den, men det tar ikke motet fra noen 
til å kjempe videre! Reindriftssamene 
har nå reist sak mot staten i forbin
delse med søksmålet om skjønn for de 
områder som berøres av utbyggingen. 
De hevder at samene har eksklusive 
rettigheter til det samiske bosettings
området, og at vesentlige inngrep i na
turen ikke kan skje mot brukernes 
vilje. 

Rundt omkring i vårt langstrakte 
land har mange aksjonsgrupper mobi
lisert for en bedre forvaltning av våre 
vassdrag. Naturvernforbundet har satt 
i gang en egen kampanje for våre siste 
vassdrag. Jeg tror entusiasmen som vi 
opplevde i Detsika vil leve videre i 
konstruktivt vassdragsvern rundt om
kring i Norge! IS 

7. SEPTEMBER 

falt avgjørelsen i saken. Kjennelsen 

går ut på at forbundet godkjennes som 

part, og at saken kan fremmes for ret

ten. Derimot ble kravet om utsettelse 

av anleggsarbeidene forkastet (se for

øvrig «Norsk Natur» nr. 4 - 1979). I 

mellomtiden er det stadig økende irri

tasjon på visse hold over leiren i Det

sika, og en gruppe Altaværinger prø

ver en motaksjon. Det kommer til 

truende konfrontasjoner, men leirdel

takerne mestrer ikke-volds-linjen som 

er selve fundamentet for demonstra

sjonen. Både Justisdepartementet og 

politimesteren i Vest-Finnmark nøler. 

Men 


17. SEPTEMBER 

slår politiet likevel til. Politifolkene 

møter sammenlenkede demonstran

ter. 90 demonstranter blir arrestert og 

bøtelagt. Men deretter løper politiak

sjonen ut i sanden. Detsika-Ieiren hol

des og demonstrasjonen fortsetter. 


Samme dag skriver samenes advo
kat, Leif Dunfjell, til politimesteren og 
hevder at anleggsarbeidet er ulovlig, 
og at det derfor må stanses. Han peker 
på at Vassdragsvesenet ikke har søkt 
om forhåndstilatelse, som er en forut
setning for ingangsettelse av anleggs
arbeidet før rettskraftig skjønn forelig
ger. Blant annet Naturvernforbundets 
jurister støtter dette synet, mens NVE 
og regjeringsadvokaten hevder man 
har opptrådt formelt riktig da det ble 
gitt startsignal for anleggsarbeidet. 

19. OG 20. SEPTEMBER 
henstiller Naturvernforbundet på ny, 
i et brev til regjeringen, om at anleggs
arbeidene må stanses. Det henvises til 
dommen i Alta herredsrett og til rein
driftssamenes begjæring i forbindelse 
med skjønnet om midlertidig forføy
ning med krav om stans i anleggsar
beidene. Under henvisning til den 
store motstanden mot utbyggingen, 
peker forbundet på at «det vil føles 
som et overgrep hvis de sentrale myn
digheter tvinger gjennom Altautbyg
gingen når saken nå skal belyses i sin 
fulle bredde i retten». Overfor regje
ringen peker forbundet også på at den 
vernede Tverrelva er nok et moment 
som understreker nødvendigheten av 
stans i anleggsarbeidet inntil dom fo
religger. 

27. SEPTEMBER 

Etter møte mellom Regjeringsadvoka

ten, Vassdragsvesenet og reindriftssa

menes advokat, Leif Dunfjell, beslut

ter NVE ikke å forsere nullpunktet i 

Stilla, der demonstrantene sitter, men 

forutsetter at de innsigelsene rein

driftssamene reiser er avklaret innen 

10. oktober. NVEs beslutninger blir 

tatt etter at Alta-saken er behandlet i 

regjeringskonferanse samme dag. 


29.-30. SEPTEMBER 
arrangeres i Alta et seminar der ikke 
minst reindriftens situasjon i forhold 
til samenes rettigheter blir grundig be
lyst. Advokat Dunfjell antyder at man 
må søke forlengelse av den uttalefris
ten NVE har gitt, ham, fordi det nå, 
under flyttingen til vinterbeitene, er 
umulig å få kontakt med reindriftssa
mene. Og 

5. OKTOBER 

fremsetter han overfor Vassdragsdi

rektoratet krav om 10 ukers utsettelse. 

Han peker bl.a. på at det ikke forelig

ger noen sakkyndig utredning når det 

gjelder skadevirkninger på reindrif

ten. Det ble opplyst at 30000 rein blir 

mer eller mindre berørt av anleggs

veien, mens statsråd Bjartmar Gjerde 

tidligere har uttalt at 21 dyr vil bli 

rammet (!). 


8. OKTOBER 

overleverer Samisk aksjonsgruppe, 

som har reist telt utenfor Stortinget, et 

ultimatum til Regjering og Storting. 

Samene krever stans i anleggsarbeidet 

inntil de krav samene har reist for 

domstolen er rettskraftig avgjort. Sa

mene bebuder sultestreik hvis svar 

ikke foreligger innen fristens utløp. 


9. OKTOBER 

foreligger regjeringens svar - kravet 

fra Samisk aksjonsgruppe ble avvist. 

Sultestreiken settes i gang ved teItet 

foran Stortinget. Samme dag vedtar 

hovedstyret i NVE å avvise reindrifts

samenes krav om forlenget frist. 


10. OKTOBER 

går politiet til aksjon foran Stortinget, 

under henvisning til at demonstrasjo

nen er ulovlig. Samene fjernes, men 

kommer senere tilbake foran Stortin

get. Samme dag skriver Naturvernfor
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bundet til Olje- og energidepartemen
tet med henstilling om at reindriftssa
mene får den nødvendige tid til å ut
tale seg og at skadevirkninger for rein LIlTERATURdriften i forbindelse med anleggsveien 
må bli utredet. Om NVE får støtte for 
sitt krav om å avvise samenes begjæ
ring, vil det være et overgrep. 

11. OKTOBER 
blir de sultestreikende samene Igjen 
fjernet fra plassen foran Stortinget, 
sammen med omkring 200 sympatisø
rer. Området blir sperret, stemningen 
er spent. Oslo-folk planter blomster 
der sameteltet sto. 

J3 . 0KTOBER 
Politiet velger å ta midt på treet, og gir 
de sultestreikende samene tillatelse til 
å fortsette demonstrasjonen, men 
denne gang på Stortings plass. To da
ger senere, 

15. OKTOBER 
bøyer regjeringen unna - samene har 
vunnet første runde. Oddvar Nordli 
legger fram regjeringens vedtak i fire 
punkter: 

.Regjeringen retter en alvorlig hen
stilling om at aksjonene i Stilla og 
Oslo innstilles. Det er nødvendig for 
at man skal kunne behandle saken 
uten det press og fare for menneskeliv 
som en fortsettelse av aksjonene vil 
kunne innebære. 
.Regjeringen vil snarest fremlegge en 
melding for Stortinget om Regjerin
gens arbeide med å gjennomføre Stor
tingets vedtak om utbyggingen. 
.Regjeringen er beredt til å gjenoppta 
drøftelsene med reinbeitedistriktenes 
representanter og andre berørte rettig
hetshavere om nødvendige tiltak for å . 
redusere skader og ulemper. 
.Regjeringen har vedtatt å forlenge 
fristen for uttalelse om ansøkningen 
om igangsettelse av anleggsarbeidet 
før skjønn er holdt, med seks uker. 
Videre er Regjeringen kommet til at 
arbeidet på anleggsveien ikke videre
føres før Stortinget har behandlet den 
melding som Regjeringen vil frem
legge. 

16. OKTOBER 

blir demonstrasjonsleiren i Stilla av

viklet som følge av regjeringens ved

tak. ~ 
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om natur 
Hardangervidda 
I følge friluftsliv-statistikken er Har
dangervidda det mest populære fjell
området i Norge. Dessuten er det nett
opp denne høyfjellsvidda mellom øst 
og vest i landet som har stått sterkest i 
fokus i naturverndebatten i senere år. 
Bakgrunnen skulle altså være den al
ler beste for å gi ut en bok om Hardan
gervidda akkurat nå. Desto merkeli
gere er det at konfliktene, striden som 
har brakt vidda i brennpunktet for in
teressen hos folk flest, overhodet ikke 
berøres i det praktverket som Grøn
dahl & Søn lanserer denne høsten. Nå 
er det klart at en bok av dette slaget 
ikke skal være noe kampskrift. Men 
kampen om vassdragene, striden om 
nasjonalpark, diskusjonen om den 
fremtidige bruken av vidda burde fått 
sin plass - selv om noen avgjørelse 
ikke foreligger i utgivelsesøyeblikket. 
Det som har skjedd er historie i mor
gen, og det burde ha en selvfølgelig 
plass i dagens standardverk om vår 
største høyfjellsvidde. 

Dette var avdelingen for innvendin
ger - stort mer er det ikke å plassere 
der, om man vil avstå fra å pirke. 

«Hardangervidda» er blitt et vak
kert verk med fin balanse mellom 
tekst og bilder. Sentrale forfattere er 
Vera Henriksen og Svein Indrelid, 
som har skrevet det storslagne hoved
kapitlet om «Vidda og mennesket», 
der det er gravd fram mye nytt stoff. 
Blant alt det andre gode lesestoffet i 
boka er det grunn til å trekke fram 
«Vidda vert til», der Johan Naterstad 
har gjort underverker: Den tradisjo
nelle geologiartikkelen som alle verk 
av dette slaget har og som bare skiller 
seg fra hverandre ved graden av ulese
lighet, er her på mystisk vis blitt både 
lettlest og interessevekkende. 

Når ikke flere av verkets mange 
skribenter nevnes (jo, forresten, jeg 
må ta med Karsten Isachsen, den skri
veføre presten, og hans epistel om 
«Årstider») så er det først og fremst 
fordi plassen ikke strekker til, og fordi 

billedstoffet må ha sitt. Det er av høy 
klasse, noe man må vente nå r det er en 
billed mann som Johan Brun som har 
plukket i bunken. Billedredaktøren 
har forresten skrevet en perle av et 
innledningskapitel om Hårteigen. Det 
er nesten enda finere (om mulig) enn 
de beste bildene hans. 

«Hardangervidda ». Hoved
redaktør Finn P. Nyquist. 216 
sider. Grøndahl 1979. 

rf 

Femundsmarka og 
Sølentraktene 
er tittelen på en nyutkommet bok som 
henter sitt stoff fra det ca. 3000 km 2 

store området som d anner Femund
vassdragets øvre nedbørfelt. 

Forfattere er Ragnar Frislid, Dag
finn Grønoset og Per Hohle. De tre 
står også for storparten av bokens rike 
billedstoff, naturlig nok med Frislid 
som hovedleverandør. 

Boken fremtrer som en artikkel
samling omkring fire hovedtemaer: 
Naturforhold og naturvern, friluftsliv, 
sports- og næringsfiske ; historie og 
kulturminner ; portretter av enkelt
mennesker med tilknytning til områ
det. 

Frislid skriver kyndig og poengtel1 
om naturforhold og nasjonalparker. 
Den påpasselige naturverneren Frislid 
får sagt mye på relativt få sider, men 
jeg hadde gjerne villet ha en særskilt 
gjennomgåelse fra hans side av ak
tuelle og fremtidige konflikter og na
turvernoppgaver, som er mange og 
betydningsfulle i Femundområdet. 
Det er i den sammenheng nok å nevne 
stikkord som skogsdrift, kanotrafikk 
og turisme. 

I et eget kapitel om kampen mot re
gulering av Femundvassdraget, leve
rer Frislid et interessant bidrag til ny
ere norsk naturvernhistorie. Etter min 
vurdering gir hans levende fremstil
ling et godt bilde av saken. 
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Nevnes · må også Frislids artikkel 
om det tradisjonsrike Sølensjøfisket. 

Hohle forteller greit om vandreruter 
og turmuligheter, og vier Sølenfjellet 
et eget fint kapitel for seg. Verdifullt er 
stoffet om de gamle pilgrimsveiene 
gjennom Femundtraktene, og likele
des beretningen om Linn' e's ferd i 
1734. 

Artikkelen om 'Tufsingdølen som 
var storfisker i Vassfaret' er imidlertid 
et blindspor, og det i og for seg inter
essante stykket om myrmalmvinna 
faller utenfor bokens geografiske 
ramme. 

Grønoset har på en heldig måte 
brukt Erling Sand som kilde for det 
han skriver om fiske og kulturvern. Et 
pluss er også artiklene om bygde
kunstnerne Gunvald Sand og Hans 
Sorken , og om den engelske familien 
Smith som var faste sommergjester i 
Engerdal. - Grønoset er på hjemme
bane i sine fortellinger om slitets menn 
og kvinner, personligheter formet av 
fjellivets ofte harde kår. Her er farve
rike og interessante innslag, men for
men og den brede plassen som er viet 
dette stoffet gir verket et visst preg av 
minnebok uten de store linjer. Det kan 
vel også med fordel være økonomisert 
noe med utdeling av kongetitler og 
høvdingverdigheter. 

Endel større og mindre feil og unøy
aktigheter skal det jo være i en bok. 
Jeg lar disse stå, og nøyer meg med en 
moraliserende pekefinger: Det er ikke 
lov å gjøre opp ild i marka i sommer
halvåret! Verken i bilder (s. 24) eller 
tekst (s. 52) burde derfor forfatterne 
brukt bålet som motiv. 

Etter min mening ville boken vun
net på en strammere redigering og på 
en bedre balanse mellom de romanti
serende tilbakeblikk og de mange ak
tuelle spørsmål innenfor naturforvalt
ning og livsforhold i Femundområdet. 
Men den inneholder mye som vil 
glede leserne, enten de kjenner Fe
mundtraktene fra før eller ikke. Så får 
det heller våge seg at denne vakre 
(minus for kunststofftnnbinding) og 
hyggelige boken neppe bidrar til å 
minske presset på området fra rekra
sjonssøkende nordmenn. 

'Femundsmarka og Sølen
traktene '. 168 sider, pris 
kr. 198,- . Gyldendal. 

Ragnar Vik. 

:- I 

Fargerikt om 
ville dyr 
«Grøndahls store bok om ville dyr» er 
først og fremst en oppvisning i prakt
fotos av pattedyr fra alle verdenshjør
ner, servert i praktfargetrykk og sam
let mellom to praktbindpermer i nyde
lig gul shirting. Det er først og fremst 
en bok å bla i - mange ganger. Men 
mellom bildene står det også en god 
del å lese. Både de enkelte kapitlene, 
som omhandler hver sin gruppe av 
pattedyr, og de fyldige billedtekstene 
gir skikkelige opplysninger. Men av 
og til virker de ubehagelig amerikan
ske i formen. Og det er merkelig at 
man i et zoologisk verk av årgang 
1979 fmner at dyr tillegges negative 
menneskelige egenskaper. Verst går 
det utover røyskatten, «denne lille 
morderen» som når den avliver et 
bytte gir «en nifs oppvisning i ubarm
hjertighet». 

Boka inneholder bortimot 200 foto
grafier, tatt av 90 fotografer. Forfat
tere er Edward Ricciuti og Les Line 
(redaktør i det amerikanske tidsskrif
tet «Audobon Magazine» med fugler 
som spesialitet) som i sitt forord sier at 
denne boka «på alle måter er enestå
ende i sitt slag». Det vitner ikke om 
nevneverdig beskjedenhet. Men på 
den annen side har han ikke helt urett. 

Line og Ricciuti: Grøndahls 
store bok om dyr. Grøndahl 
1979. 

rf 

Endelig en 
bjørnebok 
Selv om det er langt mellom bjørnene 
i Norge, er det neppe tvil om at bjør
nen fremdeles er den mest sentrale 
skikkelsen i landets fauna. Den lever 
fortsatt i folks bevissthet, på godt og 
vondt, alt etter hvilket syn man har på 
den - den er en hovedperson i eventyr 
og folketro, og den har stått i sentrum 
for interessen allerede fra naturvernets 
gryende barndom i begynnelsen av 
vårt århundre. 

Men først nå foreligger den første 
monografien om bjørn - den første 
boka som i sin helhet er viet denne 
arten. Forfatteren er Kåre Elgmork, 
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og han burde vite hva han skriver om, 
etter at han i tretti år har studert bjørn 
både her i landet og i mange andre 
land innen artens vide utl:5redelsesom
råde. 

«Bjørn i naturen» heter boka, og 
den er blitt en verdifull faktasamling 
for alle som er interessert i norsk dyre
liv og bevaringen av landets fauna. 
Her er bjørnen sett fra nær sagt alle 
synsvinkler, og ikke minst har Elg
mork lagt vekt på å belyse forholdet 
mellom bjørn og menneske. Boka 
munner ut i et kapitel om avskyting og 
forvaltning av bjørn i Norge. «I et 
land som Norge som består av ca. 95% 
utmark i form av skog og fjell, skulle 
forholdene ligge spesielt til rette for 
bevaring av levedyktige stammer av 
de store rovdyra. Dette er en utford
ring våre forvaltningsmyndigheter i 
dag står overfor,» skriver Elgmork. 

Boka er illustrert med en mengde 
instruktive fotografier i farger og 
svart/hvitt. 

Kåre Elgmork: Bjørn i natu
ren. 180 sider. Gyldendal 
1979. 
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Ulveår 
Ulv som jager i flokk. Ulv som dreper. 
Mennesker som jager ulv med spyd 
eller børse, og som angrer - halvt un
drende - når ulven segner om. Ulv i 
parringslek og kamp om lederskapet, 
alltid, alltid på jakt etter mat - og en 
ny sjanse til å overleve morgendagen. 
Grå skygger i vinterskogen med men
nesket på ærbødig avstand, unntagen 
når det flokker seg og driver ulven i 
døden. 

I store trekk slik er «Ulveår» av Jan 
Deberitz, utkommet på Dreyer forlag 
i høst. Og Deberitz har skrevet om dyr 
før. Husker jeg ikke feil om bjørn, 
gaupe og bever, og alltid om mennes
kets rovdrift på arter som irriterer 
mennesket med sitt levesett. Ulven er 
dyret mennesket hater mest på disse 
breddegrader, noe som har ført til en 
så godt som systematisk utrydding av 
dette flotte rovdyret her til lands. Og 
det er dette hatet Deberitz ønsker å 
komme til livs. Hele boka er preget av 
dette. Menneskelig brutalitet settes 
gang på gang i relieff mot ulvens for
svarløse posisjon overfor mennesket, 
noen ganger så vi virkelig tror det, an
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dre ganger kanskje mindre vellykket. før først og fremst var kjent som Sta
Men vi er med Deberitz fordi han har tens skolehjem for gutter med tilpas
et budskap som interesserer og enga ningsvansker, og senere som tilsyns
sjerer. I «Ulveår» slår Deberitz et slag hjem for alkoholskadde, men som 
for ulven, for ulvens muligheter til å først og fremst burde være kjent for 
overleve i industrisamfunnet, ved tap sin flora, blir behandlet i tre artikler. 
pert å nøre opp under den siste gnist Vegetasjon og flora i Øvre Rød land
av moral som måtte eksistere i oss alle skapsverneområde og Dirhue naturre
for varig vern av et fryktet rovdyr. servat på Tjøme blir også behandlet. 

AJt i alt gir boka fine gløtt og enJan Deberitz: « U!veår» 
mengde informasjon om naturen i fylDreyer, 1979. 
ket. Om Vestfold Naturvern fortsetterSES i samme spor vil rekken av årbøker 
med tiden bli et fint, lite bibliotek over 

Arktis naturforhold og naturperler på vestsi
De to polarrevene Thor Larsen og den av Oslofjorden. 
Magnar Norderhaug har gått sammen Natur i Vestfold 1979. Utgitt 
om å lage bok om den del av den av Vestfold Naturvern . Red. : 
nordlige halvkulen der den gjennom Bjarke Anderson. 
snittlige sommertemperaturen ikke rf 
overstiger 10 varmegrader - det vil si 
Arktis. De skildrer lys, luft og land
skap, og gir glimt av dyre- og planteliv Bilens
i disse barske strøkene, som er så fattig 
på arter men desto rikere når det gjel diktatur 
der individer. Menneskene som hører Pål Jensen akter ikke å la seg diktere 
hjemme her får vi lære å kjenne bl.a. av bilen, og med boka om «Bilens 
gjennom ting de har sagt eller skrevet. diktatur» har han gjort en innsats for 

«Arktis» er en bok der hovedvekten å åpne våre øyne for de farene som 
er lagt på opplevelsen, ikke på de bilismens fremmarsj representerer. 
nakne fakta. Og det hele munner ut i Det er i høy grad en hjemmesnekret 
naturvernbetraktninger over hvordan bok, utgitt på eget forlag. Derfor er 
menneskene i dag er en trusel mot de også den 140 siders boka blitt rimelig 
nordlige villmarkene, som er blant de - 30 kroner ved henvendelse til forfat
siste i verden. teren, Kråkstadveien 3, 1400 Ski. For 

Fotografier i farger opptar det denne beskjedne summen får man 
meste av plassen i boka. Det hele er mange fakta, og minst like mange ori
fint og stemningsfullt, og det er grunn ginale ideer og tanker til ettertanke. 
til å gratulere nesten på hver side. 

Thor Larsen og Magnar 
Norderhaug: Arktis. 142 sider, 
Grøndahl 1979. 

rf 

Natur i Vestfold 
Vestfold Naturvern satset i fjor stort 
på årbok, og forfølger i år suksessen. 
1979-utgaven tar først og fremst for 
seg myr og våtmarker i fylket. Grun
nane, en viktig overvintringsplass for 
svaner og andre svømmefugler ved 
Svelvik, helt nord i fylket, får sin be
skrivelse. Ellers kan man lese om myr 
generelt, og om en spesiell og interes
sant myr i Vestfold, Nyhusmyra i 
Ramnes. Den omstridte Bastøya som 

Pål Jensen : Bilens diktatur, 140 sider. 

l ÅRKAN 
DUKJ0PE 

både «Naturkalenderen», 
«Indianerbrevet» og kort med 
naturmotiv - eller i alle fall en 
av delene - til jul. 

Bestillingskupong på side 190. 
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mening! 

Om mangfold i naturvern 
og naturvernere -
Spalten «min mening!» svinger litt i 
omfang. I nr. 4/79 er den vid og 
mangfoldig, som naturvern bør være. 
For mangfoldet må vi lære å sette pris 
på og dyrke. Derfor er det naturlig 
«alltid å være snill og grei» slik noen 
oppfatter at Bjørn Stangeby vil vi skal 
være mot naturødeleggerne. Så la 
noen være snille og greie med dem. 
Men la også redaktøren og Halvard 
Kaasa trekke frem i lyset dem de anser 
for motstandere av verste slag. Vi er 
forskjellige, bruker forskjellige midler 
og må tåle det fra hverandre. 

Inger Heiberg, Inger Friis og jeg 
spriker litt i synet på hvordan partipo
litikken kan brukes av oss naturver
nere. Skal vi gå inn i de største og vik
tigste partiene for å virke innenfra i 
dem, eller i de mindre, som i naturver
net kanskje ligger oss nærmere, for å 
støtte dem. Eller skal vi bare stå uten
for partiene, være uavhengige av dem 
og presse dem så godt vi kan? La oss 
gjøre som det faller naturlig for hver 
av oss, og ikke mene at den som gjør 
noe annet enn en selv, gjør galt. Arbei
der vi konstruktivt for naturvernet på 
hver vår måte, går det sikkert den rik
tige veien. 

Saklig uenige har vi dog lov å være. 
Det er ikke Jarle Sundelin når han 
melder seg ut fordi noen har utropt 
orienteringsporten til en fare for rov
fuglene. Da går han ut over det saklige 
og inn i det destruktive. han fratar seg 
selv, orienteringsporten og naturver
net en mulighet til å komme til klarhet 
i spørsmålet, og ødelegger vel dermed 
for alle parter? Slike reaksjoner møter 
man ofte som naturverner: Det gjøres 
for mye av ditt og for lite av datt og 
noe galt av dutt, og derfor holder man 
seg utenfor. Det konstruktive er rime
ligvis å ta fatt der man selv har lyst, og 
prøve å akseptere at andre har andre 
lyster og meninger enn en selv. Dess
uten må vi prøve å være forberedt på 
at en naturverner kommer i konflikter 
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med sine egeninteresser. Noen av dem 
er vi tvunget til å leve med, noen kan 
vi prøve å fjerne ved saklig argumen
tasjon og noen kan vi kanskje fjerne 
ved å endre oss selv. Ingen av delene 
er lett. Vi må derfor håpe på respekt 
for andres meninger og mangfoldet 
innen naturvern bevegelsen. 

Til slutt, hvis alle andre naturver
nere nå vil begynne å være bare sak
lige og greie, vil jeg si klart ifra at jeg 
ikke lenger kan tolerere redaksjonens 
eksesser: 6-8 sider i hvert Norsk Na
tur på reklame og verving er alt for 
mye! Kuttes det ikke ned til 2-4 sider, 
til fordel for mer variert og nærende 
kost, vil jeg vurdere å slutte å lese NN 
fra perm til perm hver gang. For nå 
sovner jeg omkring tredje siste side! 

Ole J. Kobbe 

Barkbillehysteriet 
Maskingeværskrattende TV -program
mer og kjempereportasjer i dagspres
sen har i 1979 fortalt om den store kri
gen mot den fæle granbarkbillen. 
«Katastrofe for våre skoger» om ikke 
flest mulig blir kverket fortest mulig. 

Hva er så dette for en «katastrofe»? 
Jo, klimatiske forhold har svekket 
først og fremst gammel skog der et na
turlig generasjonsskifte er nær fore
stående. I slike tilfeller har naturen 
glimrende virkemidler for å få fort
gang i sakene: Først insekter - deret
ter mikroorganismer. Sluttproduktet i 
denne nedbrytningsprosess er muld en 
viktig anrikning av skogenes livsmiljø. 

Det er disse viselige resirkulerings
prosesser som gjennom utallige mil
lioner år har vært forutsetningen for 
utviklingen av jordens høyere livsfor
mer - en av dem er mennesket. Nå er 
de blitt «skadelige». 

Det nyttige er å anlegge hundretu
sen nye skogsbilveier. Svært skog
bruksmaskineri velter frem og «red
den> tømmeret som sendes til «fored
ling»: Tømmerbarken blir et uhånd
terlig problem og ender i kjempestore, 
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forurensende barkefyllinger. Femti 
prosent av tømmeret blir utkok som 
dumpes i elvene og forvandler dem til 
åpne kloakker. Store utslipp av svo
velholdig røyk forpester omgivelsene, 
fører til sur nedbør som reduserer fis
kebestanden og truer skogenes gjen
vekst. Produktet - cellulosen, blir til 
papir som oversvømmer desperate 
postkasse-eiere over hele landet. Der
etter kommer turen til de desperate 
kommuner som ikke vet sin arme råd 
med de enorme søppelmasser hvor 
papir utgjør ca. 90 prosent - velsignel
sesrikt reddet fra den katastrofe å bli 
til muld i våre skoger. 

Adolph Denis Horn 
(venn av granbarkbillen) 

Altasaken 
- hva gjelder den? 
Det heter i herredsrettens premisser til 
kjennelse i Alta-saken: «Det er tydelig 
at Norges Naturvernforbund har stor 
interesse i å få hindret regulering av 
utbygging av Altaelven. Interessen 
skyldes imidlertid ikke at Naturvern
forbundet selv eller dets medlemmer 
vil lide skade ved utbyggingen, eller 
vil bli konkret eller direkte berørt. 
.. .Interessen skyldes ... ønske om 
vern av landets natur og fremsynt dis
ponering av naturressursene.... Na
turvernforbundet med 36000 med
lemmer, representerer etter norske 
forhold en stor gruppe. Regulerings
vedtaket krenker ideelle interesser hos 
i alle fall en større del av medlem
mene, og selv om det enkelte medlems 
interesser ikke er så store, represente
rer Naturvernforbundet samlet en klar 
og direkte interesse i å få kjent vedta
ket ugyldig og Staten uberettiget til å 
gjennomføre vassdragsreguleringen.» 
(Aft.p. 8/ 9 -79) 

Her er knesatt et prinsipp som hittil 
har fristet en rettsløs tilværelse i vårt 
samfunn: samhørigheten med norsk 
natur kan kreve beskyttelse ved en 
domstol. For å si det kynisk: Denne 
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samhørigheten betyr nå såpass mye 
for såpass mange at samfunnet er blitt 
nødt til å ta den alvorlig som «ideell 
interesse.» Ideelle interesser har alltid 
vært besværlige, for alle samfunn. Så 
også denne : «Saken reiser spørsmål 
om i hvilken utstrekning interesser av 
denne art skal kunne angripe endog 
våre høyeste forvaltningsorganers 
myndighetsvedtak og derved vanske
liggjøre myndighetsutøvelsen». (Aft.p. 
referat 13/9) 

Historien om menneskets rettsbe
skyttelse mot samfunnet er en eneste 
lang krigshistorie. Kampen stod alltid 
mellom de «ideelle interesser,» det 
som tilstrekkelig mange enkeltmen
nesker i et samfunn erkjente som rett, 
og hensynet til forvaltningsorganenes 
myndighetsutøvelse. 

En gang hadde enkeltmennesket in
gen rettigheter når makthavernes in
teresser sto på spill. Menneskemis
handling er fremdeles hensiktsmessig 
for mange samfunn .. - Ikke for vårt. 
Vårt samfunn har tatt belastningen 
ved å beskytte enkeltmennesket mot 
overgrep - fysisk, økonomisk og til en 
viss grad psykisk. En del «ideelle in
teresser», som fri menings- og religi
onsutøvelse, prøver vi å beskytte, både 
for den enkelte og for grupper. Vi er 
redde for «Berufsvorbot», vi river 
ikke kirker om tomten er aldri så lag
lig for en fabrikk eller kornsilo. 

Nå krever en gruppe mennesker 
36000 - rettsbeskyttelse for sin sam
hørighet med norsk natur. Mange av 
dem har aldri vært i Alta og vil aldri 
komme dit. Saken gjelder ikke bare 
Alta-elven. Den gjelder ikke bare de 
fysiske overgrep som der truer elven 
og naturen omkring - den gjelder hel
ler ikke bare den saksbehandling Na
turvernforbundet har gått til angrep 
på - Alta-saken gjelder også en 
grense. En grense i vår bevissthet om 
oss selv, en grense i vårt forhold til 
landet vårt, en grense for Stortingets 
myndighetsområde. 

Vi er et voksende antall mennesker 
som føler at vår tilhørighet til norsk 
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natur er såpass viktig for oss at den 
ikke kan kompenseres med noe annet 
- ikke med økonomisk rikdom eller 
fysisk velferd, eller noen form for be
skyttelse eller glede av annen art. Når 
vi stiller oss bak kravet fra samene og 
de andre som bor ved Alta- Kauto
keino-elva om at deres landskap skal 
få være i fred, da er det også vårt eget 
landskap vi ber for. 

Vi er et voksende antall mennesker 
som føler at selve landet vårt er truet 
truet aven utvikling og en utbygging 
som blir mer og mer skremmende for 
hver dag som går. Vi kan heller ikke se 
at denne utvikling og utbygging kom
penseres ved velferd eller trygghet for 
menneskene. Tvert imot. Fremtiden i 
datateknologiens sentrum blir mer og 
mer skremmende. 

Kjærligheten til selve landet er en 
følelse vi ikke kan gå på akkord med. 
Vi føler det som en personlig smerte 
når landet blir ødelagt elier skjendet. 
Vassdragene er selve livsnervene i lan
det - dem vil vi fremfor alt beskytte 
så meget mer som vi vet at utbyggin
gen av vassdragene tjener en industri 
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som ødelegger natur på mange andre 
måter enn selve utbyggingen. 

I siste omgang er det Livets vilkår vi 
slåss for, derfor kan vi ikke gå på ak
kord med vår samvittighet. 

Når konflikten mellom Statens ved
tak og menneskets samvittighet går 
dypt nok får vi sivil ulydighet, av 
mange eller av få. Det spiller liten 
rolle. Det avgjørende er hvor mange 
som sympatiserer med de ulydige. 
Selv om ulydigheten ikke fører frem, 
rent konkret, kan den likevel vinne, på 
det indre plan, i det lange løp. Arbei
derne «vant» ikke Menstadslaget, 
men vi fikk en velferdsstat. Mardøla 
er blitt myte og symbol. Alta er i ferd 
med å bli en ny myte, et nytt symbol. 
Mardøla vekker bevisstheten om at 
det er nødvendig å kjempe for natur
vern. Alta kan bli en grensesten for 
Stortingets myndighetsområde. 

Med Alta-vedtaket krenket Stortin
get store folkegruppers rettsbevissthet. 
Nå forsvares Stortingets suverene rett 
til å bestemme. Men Stortinget er ikke 
suverent. Bare folket er suverent. Den 
rettsbevissthet som er vokst frem i fol

ket når det gjelder naturvern, miljø
vern, menneskevern - og det kan ikke 
være tvil om at den er sterkere der enn 
i Stortinget - vil i siste omgang sette en 
grense for hvilke vedtak Regjeringen 
ved hjelp av Stortinget kan sette ut i 
livet. 

Sivile ulydighetsaksjoner er demo
kratiets sikkerhetsventiler. De er sig
naler til myndighetene om at nå er de 
i ferd med å kollidere med sitt folks 
rettsbevissthet. Ingen ting er viktigere 
for et demokrati enn å unngå slike 
kollisjoner. 

Inger Heiberg 

Orienteringssporten 
og rovfuglene 
Jarle Sundelin melder seg ut av Natur
vernforbundet, og han vil ha sine 
mange orienteringsvenner med seg. Så 
sier han i alle fall i nr. 4/79. Grunnen 
er at en representant fra forbundet i et 
radioprogram har uttalt at oriente
ringsløp kan ødelegge hekking for 
rovfugl i området. 
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Jeg er lei meg fordi du reagerer som 

du gjør, Jarle, ogjeg tror egentlig vi er 
nokså enige når alt kommer til al. 

Det er ingen tvil om at orienterings
løp i størrelsesorden 200-300 star
tende kan resultere i at hekkeforsøk 
hos rovfugl i området går i vasken. 
Merk deg at både forbundets repre
sentant i radioen og jeg sier kan. Vi er 
videre begge nokså godt orientert om 
følgende av slike aktiviteter på bestan
der av skogsfugl og hjortevilt. med an
dre ord: Vi uttaler oss om forhold vi 
vet noe om. Derfor sier vi også kan 
ødelegge.... 

Radioprogrammet «Hverdagen » 
gir fem minutter til spørsmål og til 
svar. Det sier seg selv at en utfyllende 
og helt balansert fremstilling er umu
lig under slike betingelser. hensikten 
var og er å prøve å få folk til å forstå 
hvilke typer av aktiviteter som er og 
kan være til skade for hekkende rov
fugl utenfor de naturvernete områ
dene i landet (ca. 2%). Det har seg 
nemlig slik at de aller fleste rovfuglreir 
ligger i de 98% av Norge som ikke kan 
påberope seg 	 dyrelivsfredning med 
dertil hørende adgang til å regulere 
ferdsel og aktiviteter. 

Alle våre rovfugler og ugler er på 
sikt truet, og mange av disse i dag al
lerede hardt presset. Et par er på vei ut 
av vår fauna , og avlsstasjoner er byg
get opp i håp om å kunne tilføre nye 
individer slik at bestanden kanskje 

, kan bygge seg opp igjen. Vi vet ikke 
om det vil lykkes. 

Orienteringsløp er en av mange fak
torer som lokalt kan være med på å 
spolere hekking hos rovfugl. I enkelt
stående tilfeller kan et orienteringsløp 
kanskje være den direkte årsak. Lan
det og bestandene sett under ett spiller 
orienteringsløp i dag en beskjeden 
rolle. Fremtiden er det ingen gitt å vite 
noe om. 

At orientering er en fin idrett er jeg 
enig med deg i, men også orienterings
folk må legge restriksjoner på seg selv. 
Disse restriksjonene eller kanskje ret
ningslinje bør komme til uttrykk in
nenfra - fra orienteringsfolket selv. 
Forbud og påbud som pådyttes uten
fra er aldri særlig populære (heller 
ikke i NNV). Derfor utfordrer jeg deg 
Jarle, til å bli 	en brobygger mellom 
orienteringsfolket og naturvernet. 
Sammen greier folk merkelig nok å 
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Julekort med motiver fra norsk vinternatur. Alle fotos tatt 
av fotografer tilsluttet Norske Naturfotografer: Fred Fri~	 berg, Ragnar Frislid, Pål Hermansen, Burny Iversen og 
Rolf Sørensen. 

~	 Kortene er doble og selges i sett il 9 stk. med konvolutter. 
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løse de værste floker - hvis de vil. Na
turvernet vil.... 

Hvis du er såpass naturverner som 
du skriver - og det har jeg liten grunn 
til å tvile på - så er «din mening» et 
surt oppstøt på en dårlig dag, fordi et 
ganske alminnelig ufullkomment 
menneske på radioen kom i skade for 
å uttale seg unyansert om noe som står 
deg nært. 

Det er mer som binder naturvern
tanken sammen enn som splitter den. 
Jeg har også drevet idrett i alle år, og 
jeg løper ofte et par timer i skauen. 
Tenk deg om en gang til og gjør heller 
en innsats Jor saken, for en levende 
norsk natur. 

Kjell S. Gulbrandsen 

PERLER I 
ROGALANDS
NATUREN 

Rogaland Naturverns bok
suksess - nå i begrenset opplag. 
160 sider innbundet - kun farge
bilder. Spesialpris kr. 85,-. Kan 
bestilles i forbundets sekretariat. 
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Unggaupas behov for opplæring i å jakta Av Ola Huke 

Det er gjort granskingar i Sverige 
(Jansson, Stefan, Loungars jaktutvec
kling och jakttiden på lo. Viltnytt nr. 
10, Statens Naturvårdsverk 1979, Sve
rige.) om kor avhengig gaupeungane 
er det første leveåret av opplæring i å 
jakta. Frå fødselen om våren og eit år 
framover følgjer ungane hogaupa, og 
blir i denne tida lært opp til å fanga 
vilt. 

Granskingane byggjer på både stu
die av dyr i fangenskap, og sporing av 
frittlevande dyr. 

Frå dyr i fangenskap såg ein at hoa 
tok med seg levande dyr til ungane 
når ungane slutta å suga om hausten. 
Dei var i den første tida dårlige til å 
fanga og drepa byttedyra, men vart 
flinkare med kvart. Utpå våren i 
mars-april når familiegruppa vart 

oppløyst, hadde ungdyra lært seg opp 
til å fanga og drepa byttedyra. 

Seks frittlevande gaupeungar som 
var morlause vart spora i 43 dagar. 
Desse hadde alle problem med å 
skaffa seg mat. Jakt med positivt utfall 
utgjorde berre 5,9%. Dette er tiende
parten av det som to vaksne hogauper 
greidde i same perioden. Gaupeun
gane som var åleine, skaffa seg gjen
nom eiga jakt mindre enn 2% av det 
daglige behovet for mat. Ungar som 
følgde mora, fekk dekka sitt behov. 

Dei morlause gaupeungane vart di
for tvinga til å finna mat på annan 
måte som t.d. å gå på avfallsplassar, 
revåte, kadaver av tilfeldig døyde dyr. 
Ein av dei morlause gaupene vart 
spora eit år seinare, og var framleis ein 
dårleg jeger. 

En fremtid for oteren? 


Bestanden av oter har i lang tid vært 
på vikende front innen det meste av 
artens utbredelsesområde. Og den 
norske oteren er ikke noe unntak. 
Også hos oss viser oterbestanden ned
gående tendens, bortsett fra i Nord
Norge, uten at noe sikkert kan sies om 
årsaken. 

I «Fauna» (Norsk Zoologisk For
enings tidsskrift) nr. 3-1979, gir Trine 
Moen Heggberget og Svein Myrberget 
en oversikt over den norske bestand 
av oter i årene 1971-77, vesentlig ba
sert på opplysninger fra viltnemn
dene. 

Materialet tyder på at bestandsned
gangen har stanset opp i Nord-Norge, 
mens tilbakegangen fortsetter i den 
sørlige landsdelen. Trøndelag befin
ner seg i en slags mellomstilling, og 
det er tegn som tyder på at nedgangen 
ikke går så raskt i indre strøk, mens 
flere kystkommuner har meldt om 
oppgang. 

I løpet av 1970-årene har oteren fått 
stadig bedre vern mot jakt. Situasjo

nen i dag er at oteren er fredet året 
rundt i Sør-Norge, mens det er jakttid 
i Trøndelagsfylkene (I. oktober-31. 
januar) og i Nord-Norge (21. au
gust-IS. mai). Forfatterne har prøvd å 
beregne antall felte oter, og er kommet 
til at det i perioden 1972-77 dreier seg 
om ca. 550 dyr årlig. I følge meldinger 
fra viltnemndene hender det oter blir 
skutt innen det området der arten er 
totalfredet. Men Heggberget/ Myrber
get mener at jakt neppe er hovedgrun
nen til at oteren er gått tilbake i Sør
Norge. Når det gjelder Nord-Norge 
ser det etter forfatternes mening ut til 
at bestanden tåler jakttrykket godt. 

På den annen side understreker for
fatterne at man vet lite konkret om år
sakene til oterens situasjon i dag. 
Blant mulige årsaker nevnes forurens
ninger, og det henvises til sammen
hengen mellom DDT- og PCB-inn
hold og deformering av hunndyrenes 
kjønnsorganer hos sel. Om PCB kan 
ha påvirket oterens reproduksjon
sevne undersøkes nå i Sverige. Forsu-

For gaupa er det såleis nødvendig å 
få opplæring i å fanga byttedyr. 
Manglar den denne opplæringa vil 
den ha små sjansar til å greie seg. På 
sikt vil den heller ikkje bli nokon god 
jeger, men må greia seg med åtsel og 
avfall. 

Jakttida på gaupe er i Norge heile 
året. Denne granskinga viser at blir 
hogaupa felt frå ungane før mars, ap
ril, vil sannsynleg også dei stryka med. 
Dette reiser to spørsmål: det eine gjeld 
konsekvensane for bestanden, det an
dre den etiske sida av at ungdyra svelt 
i hel. Begge er sentrale spørsmål i vår 
viltforvaltning og vil vega tungt når 
dei nye jakttidene i samband med den 
nye Viltlova skal utarbeidast. 

ring av vassdrag kan også tenkes å ha 
negative virkninger for oteren. Forsu
ring kan skade fiskebestanden og der
med redusere oterens næringsgrunn
lag, og den kan virke mer direkte ved 
at den frigjør metaller som akkumle
res i giftige konsentrasjoner i oterens 
næringsdyr. Videre kan vassdragsre
gulering ha negative virkninger. Kon
kurranse mellom mink og oter kan 
også tenkes å spine en rolle, selv om 
man ikke har grunnlag for å tro at 
minken normalt utkonkurrerer oteren. 
Det er ellers en vanlig oppfatning at 
forstyrrelse på grunn av menneskelig 
virksomhet og omforming av landska
pet langs vann og vassdrag er en viktig 
årsak til at oteren går tilbake. 

l vår verdensdel er det bare Nord
Norge og deler av Skottland som har 
en god bestand av oter. «I denne si
tuasjonem>, heter det i forfatternes 
konklusjon, «påligger det vårt land et 
særlig ansvar for å forvalte den nord
norske oterbestand slik at den fortsatt 
bevares som en livskraftig bestand ». 
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Med dette slagordet skal 
«AKSJON ROVFUGL» 
nå intensiveres 
Til tross for at alle 
rovfulger og ugler er 
fredet etter norsk lov 
trues de fortsatt av 
- uvitenhet 
- miljøgifter 
- falkonerer 
- samlere 
og av stadige innhogg 
i våre naturområder. 

STØTT «AKSJON 
ROVFUGL» 
- kjøp merker! 

Nytt klebemerke (5 cm), 

sett it 5 stk . kr. 10,-. 

Nytt stoffmerke (8 cm) kr. 10,-. 

Bruk bestillingskupongen 

side 158. 


«Litteratur om natur» 

I 1972 utkom Bredo Berntsens 
«Litteratur om natur» - en anno
tert naturvernbibliografi. Siden 
den gangen har det vært en 
økende strøm av naturvernlitte
ratur, og nå foreligger et supple
ment for perioden 1972- 1977. 
Bredo Berntsen: «Litteratur om 
natur» - supplement 1972-1977. 
Format AS. 86 sider. 
Pris kr. lS,-. 

w N ..... "'Ol< 
""0=-' 

=>(p'~~ro<ll&
<ll _ o m 
3 ~ 3 3 ~. 3 ~ 
<3<ll-3m=> 

CD-CDroCD """\ 
c.. ., c.. c.. ~ <ll Ol' 
:

«Ringen stulles» 

MORTEN 
M. KRISTIANSEN 
har for vane å uttrykke seg 

«KORT OG GODT» 
og siste nytt er at han også 
uttrykker seg på prospekt
kort. På 9 forskjellige kort 
belyser 1)an en del natur- og 
miljøvernproblemer, og du 
får kjøpt hele serie for kr. 
10,-. 

N y publikasjon fra Norges Natur
vernforbund - med det viktigste du 
trenger å vite i debatten. 24 sider 
format 18 x 24 cm - Pris kr. 10,-. 

I roCD~<O 

3::<ll<ll 
==> 

""Tl ~ =-: 
o _<ll

(p':::l 
ro 

De fem store 

- nå i tresnitt av Eivind Struksnes. 

Velg mellom bjørn, ulv, jerv, gaupe 

og oter - eller kjøp alle. 


Farge rustbrun på hvitt . 

Format ca. 20 x 25 cm. 

Pris pr. stk . kr. 35 ,-. 

Pris for hele serien 
5 stk. kr. 150,- . 


tj 
t'11 
~ 
~ 
t'11 
t'11 
~ 
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Olje eller fisk? 
Aksjonsplakat fra «Alternativ oljedebatt » . 
Tegnet av Rune J. Andersson. Firefargetrykk. 
Format 50 x 50 cm. Pris kr. 15 ,-.Vassdragsvern ! 


Plakat «Vassdragsvern» tegnet i fire 
farger av Morten M. Kristiansen . Et 
muntert uttrykk for vassdragenes mange 
funksjoner i menneskets miljø med vass- . 
dragsutbyggeren som lyseslukker. 
Format : 60 x 90 cm. - Pris kr. 30,-. 

Og glem 
ikke 

latur- ~ 
kalenderen 
1980-utgaven 
foreligger 
nå! Format 30 x 40 cm 

Pris kr. 38,

BRUSHANE
LEIK PÅ 
VÅRMYRA 
Fargelitografi av 
Vivian Zahl Olsen 
Opplag: 250 eks. (nummererte 
og signerte) 
Format: 60 x 40 cm 
PRIS: kr. 300.-
Brushanen er en typisk våt
marksfugl. Den hekker over 
hele landet på våt gressmyr, 
særlig i fjelltrakter. 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 til Kapp

staden. 

Ny refleks ... 
med vaktsom ugle i brunt på gul bunn, har 
.:n diameter på 6,5 cm og koster kr. 20,

, 

for et sett [1 S stk. 

,\ . , 

, 
l. 

... og den gode gamle 
«Un na meg»-refleksen i advarende rødt er 
fremdeles å få. Den måler 8,5 x 10,5 cm, 
koster kr. 18. - for et sett il 5 stk. 

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

MEDlEMSNAlEN 
med Forbundets emblem i 
to utgaver - begge i for
mat 9 x 9 mm . 
I forgylt sølv kr. 20,
I nysølv kr. 10,

6z/6 W 'JU alell\'~ 6!Jel\sl\!1 '-'09 'J'! ...,uw..,tJ'..w 
-U!lUO'!SJV :Ja SLS L 8U;iI5It'Iq~I'"
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VEGGPRYD? 
N atu rvernforbu 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.-. 

li' 
I !l 

" 

«Indianer
brevet» 

- høvding Seathls 
berømte henven
delse til den ameri
kanske presidenten 
- foreligger nå på 
et vakkert korres
pondansekort 
med akvarell av 
SISSEL 
GJERSUM 
Format A5 
Sett i 5 kort med 
konvolutter 
kr. 35,-. 

~ 

, 

-"'~\..'\. 


.:~~'~~\.; :j~~},

~~~ " " "~ '.. , .... . 
· .f .' .....;:f:$.~ ~ 

';'~:t~ 
C ' . ,~ . I,:.,___.~> 

~:-,.~ ~" 

NASJONAL
PARKENE 

I denne prospektkortserien pre

senteres 9 av våre nasjonalparker 

- (Øvre Dividal, Ånderdalen , 

Rago, Børgefjell , Dovrefjell, Ron

dane, Femundsmarka, Gutulia og 

Ormtjernkampen). Vanlig kor!

format. 

Kortene selges ikke enkeltvis. 

Pris pr. serie il 9 forskjellige kort 

kr. 12,-. 
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TIL 
NORGES NATURVERNFORBUND 
POSTBOKS 8268 HAMMERSBORG - OSLO 1 TLF. SALG: 
POSTGIRO 5094602 - BANKGIRO 6001 .05.70835 331027 

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

Samlet kjøp for inntil kr. 15,-, gebyr kr. 2,

Samlet kjøp for inntil kr. 40,-, gebyr kr. 4,

Samlet kjøp for over kr. 40,-, gebyr kr. 6,

.. eks. «Naturkalcndere n 1980» .1 kr. 38.- til s. kr. 

... eks. « I ndianerbrevel», sett il 5 kort m. ko nv. å kr. 35. tils. kr. 

... eks. Jule kort . sett i. 9 kort kr. 38.  !ils. k r. 

0.0 eks. «Energi, miljø og samfunn>~ å kr. 60. -	 tils. kr . 

.. eks. Plnk,lI «Vassdragsvern » - av Man en M. Kr is tiansen å kr. 30. - lii s. kr. 

... eks. Bredo Be rnt sen : « Litteratu r om natun> - supplement cl kr. 15, tils. kr. 

o •• eks. Bjørn , tresnitt E. Struksncs li kr. 35,	 tils. kr 

"0 eks . Ulv, tresnitt E. Struksnes a kr. 35,- lil s . kr 


... eks. Gaupe, tresnitt E. Struksnes akr. 35, tils. kr. 


... eks. Je rv, t res nitt E. Struksnes li kr. 35.- tils. kr. 


.,. eks. Oter, tresnitt E. Slruksnes å kr. 35.- tils . kr. 


o •• sett cl 5 tresnitt (bjø rn , ulv, jerv, gaupe og oter) å kr . J50. t ils . k r. 

.. eks. Stoffmerke «Aksjon Rovfugh il kr. 10,- li ls. kr. 


o •• selt:l 5 slk . klebemcrkcr «Aksjon Rovfughl:l kr. 10.- t il s. kr. 

o eks. ( Brushanclcibl lilOgra li av Vivian Za hl Olsen å kr. 300,- tils . kr. 

... eks. plakat «G~iUpe» (Eivind Strnksnes) å kr. 50,- ti lS. kr. 

· Helge Solheim: «Olje ell er fi sk» å kr 24,-	 t il s. kr. 

· eks. plakat «Olje eller fi sk» (Rune Andersson) <'I kr. 15, til s. kr . 

. . eks. Prospekt korl se rie «Kort og god l» 

(Morten M . Kri stiansen) il kr. 10,-	 ols. kr. 

· eks. Prospektkortse rie «Nasjonalparker» il kr. 12,- lil s. kr. 

· eks. plakat «Fjellbakkesljerne» it kr. 20,-	 til s. kr. 

· eks. plakat «$va lestjerv) it kr. 20.-	 til s. kr. 

· eks . plakat «Perleugle» å kr. 20,	 lils. kr. 

. . . eks. plakat «Rådyrka lv)) il kr. 20.-	 ,i ls. kr. 

... eks. «logen kraft kri se i Norge}) it kr. 10,-	 ti ls. kr. 

.. . eks. U. Hafstcll : «NaturverncLS århundrc» a kr. J4, tils. kr . 

. . . eks. M. Segnestam «Dcn førs te naturboka» å kr. 10,- lil s. kr. 

d s. P. Skol!: «Økologi» a kr . 15.-	 til s. kr. 

o •• eks. Uddv<lr Skre : «Sur nedbør» il kr. 13, (ils. kr. 

. . . eks. Bredo Bernt sen «Liue ralur om natUf» il kr. 5,- tils. kr. 

.. eks. Bredo Bern tsen «Na turvernets historie i Norge» it kr. 65,- tiJs. kr. 

... eks. A .-1. Jensen «Hvem gjør hva i natur- og miljøvernet» it kr. 20,- til s. kr. 
... eks. «Dei sis te vassd raga» å kr. 15,- tils. kr. 

.. eks. Stoffmerke Norges Naturvernforbund fl kr. 10. - t ils. kr. 

. . . eks . ei 5 stk . sy-p,\ -rcnek s «U nna meg» å kr. 18,·- tils. kr. 

. . se tt <'I 5 Sl k. sy-på-re neks «rund» il. kr. 20,- pr sclt til s. kr. 

. . se tt ,i 4 stk. kl ebe lll crkel (sticke rs) «Du sleIle tid» å kr. 10.- pr. se il til s. kr . 

... eks. medlcl11snål i sølv' il. kr. 10.- lils. kr . 

. . . eks. medlcmsnå l i gull ti kr. 20,- lils. kr . 

Navn : 

Adresse: 

Poststed: 

NB! Husk å angi betalingsmåte ved bestilling. De som ikke gjør det vil få bestilte 
varer tilsendt pr. oppkrav. 

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 

porto 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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Alle snakker om økologi 
- men ikke alle vet hva det er. Denne publikasjonen 

gir klar beskjed. En lettlest og oversiktlig innføring i 

det fagområdet som er selve grunnlaget for naturvern

arbeidet. 

Perarvid Skoog: «Økologi». 40 s. Fonnat AS. Pris kr. 

15,-. 


For de nest minste 
har Naturvernforbundet utgitt «Den første natur
boka», en enkel innføring i økologi, bygd på tegnese
rieprinsippet. For barn på lavere skoletrinn, Enkle 
oppgaver og veiledning for lærere/foreldre, Segne
stam/Helin: «Den første naturboka». 16. s. Fonnat A4. 
Pris kr. 10,-. 

Det regner fortsatt svovel 
og løsningen på problemene omkring sur nedbør er 
fortsatt fjern . Men ved hjelp av denne boka er det i 
alle fall ikke noe problem å sette seg inn i saken! 
Oddvar Skre: «Sur nedbør. Årsaker og verknader». 50 
s. Fonnat AS. Kr. 13,-. 

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 med

lemspris kr, 65,-, 


Billig og godt 
Restopplaget av noen eldre NN-publikasjoner selges 

ekstra rimelig: 

«Hvem gjør hva i natur- og miljøvernet» (1972), 352 s. 

Format A4. Kr. 20,- (før kr. 77,- ). 

«Litteratur og natur» (1972) Kjøp den sammen med 

det nyutgitte supplementet! 96 s. Format A5, Kr. 5,

(før kr. 16,-) 

«Finnmarksvidda - for hvem?» (J 972.48 s, Format AS, 

Kr. 5,- (før kr. 12,- ). 


Jana anala.)fa sWlalJ:·aulpal\ol~l 
-swalpawa!l!W8::1 '-'000 ~ 
6!J8I\SI\!1 '-'09 'J)f JalUWlaliltElW 8O!lUI~1l'II 
-u,.uo)fSJ\f :Ja 8L6~ JOl 



MEDLEMMENE ER FORBUNDETS RYGGRAD 
og medlemskontingenten utgjør den vesenligste de
len av de årlige inntektene som er en forutsetn ing for 
virksomheten . 
Men like viktig er det at et høyt medlemstall i seg selv 
gir økt slagkraft. Derfor er selvet passivt medlems
skap en aktiv innsats for naturvernets sak. 

MEDLEMMENE FAR 
• automatisk medlemskap i den fylkesforening , even
tuelt også lokallag, som man sogner til. 

• tidsskriftet «Norsk Natur» som kommer ut med 6 
nummer årlig (ca . 200 sider). 
• kjøpe forbundets publikasjoner til medlemspris. 

MEDLEMMENE GIR 
oss mulighet til å påvirke landets naturvern- og res
surspolitikk i en retning vi mener er riktig . 

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! 

~ :J ::J CDIl)o 
o. en"" o."'U CD CDCD ~ ... 3Z: m~ en en CD'So.::Jro (O en -::J iOc c 'S CD CD

(0- <"roS" ::J 
3-

ill -< 
~~ ~ 

3 
~~ m 

'"'O 
Ol +:> iO 

-::J -::J
CD-< CD-< m 
3 CD 3CD 
33 33 ~ 
~ CD ~CD ... o. ~ . "o. m. 

FLERE MEDLEMMER 
ØKT TILLITT 
STØRRE 
GJENNOMSLAGSKRAFT 
FOR NATURVERN 

Jeg har vervet følgende nye medlemmer. Arskontingent for 
1979 (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: 
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