


Hjelp til 
telefonverving 
- Vil du være pa en offensiv for na

turvernet? 
- Ønsker du deg et meningsfylt ar

beid som samtidig gir en liten ek
strainntekt? 

Norges Naturvernforbund har i\"crk
satt ulike vervetiltak siste aret. blant 

annet et pm\'Cpnh lekt mcd telefon
verving. Erfaringer fra vare egne fyl
kes- og lokallag og fra Danmarks Na
turfredningsforening viser at denne 
typen verving gir glld uttelling nar en 
arbeider systemati sk med aktue lle 
målgruppcr. følger opp med aktiv 
verving etter natur\'crnutspill i media 
og verver pa lokale saker. Mulighete
ne for «fast fisk » bør være mange og 
\i sllker med dette medarbeidere over 
hc le landet for å gjennomføre tiltaket. 

Vi håper at DU stiller opp! NNV's 
telefonververe er NNV's ambassadø
rer! Hvis du er glad i å omgås men
nesker og har evnen til å motivere 
dem til å støtte en god sak, er dette 
noe for deg . Vi skaffer deg nødvendig 
bakgrunnsmateriell og instruksjons
mappe. Du vil motta en provisjon pr. 
nyvervet medlem og du får dekket di
ne telefonutgifter. 

Ta kontak . med Cathrine Søberg 
ved NNV's sekretariat. tlf. 
02-429500. 

Takk for gaven! 
l juni sendte Naturvernforbundet brev 
til sin <<li vgarde» - de livsvarige med
lemmene. Det ble orientert kort om 
naturvernarbeidets resultater og om de 
utford ri nger og muligheter til aktiv 
innsats forbundet nå står overfor. Det 
ble understreket at organisajonen øko
nomisk sett. befinner seg i en hard 
motbakke og at ekstra ressurser må 
settes inn for å drive frem den offensi
ven som er nødvendig. 

Naturvenforbundet vil med dette 
rette en varm takk til aJle de av våre 
livsvarige medlemmer som reagerte 
positivt på utfordringen og bidro med 
støtte til naturvernarbeidet. 

Hele familien som medlem 
Naturvernarbeidet i Norge trenger 
mange medspillere. 
For fa milier som kan klare seg med 
ett abonnement på tid sskriftet «Norsk 
Natur», er familiemedlemskap et godt 
til.bud. 

Det koster bare kr 20 pr. år for hver 
person i husstanden å bli medlem . 
Barn under 12 år får en liten plakat 
som bevis på at de ønsker å være med 
på å verne natur. En refleks til å sy på 
utejakke eller ryggsekk fø lger også 
med. 

Benytt kupongen for innbetaling av 
medlemskontingent eller verveku
pongen her i bladet. 

NATU RVER N
FO RB UNDET 

har flyttet 
NY ADRESSE: 

Pilestredet 41 B Oslo 

Fjellkalenderen 1986 
I år som i fjor kan du besti Ile den 
vakre SaJtfjellkaJenderen fra Fol
keaksjonen Spar Salt(jellet , Boks 
250. 8001 Bodø. 
Pri s: Kr. 45 ,- + porto. 
For naturvern lag som vil se lge: 
Kr. 40,-: 

Gaven som vil glede hele livet 
Gi en gave som vil g lede hele livet  LIVSVARIG medlem
skap i Norges Naturvernforbund 
Livsvarig medlemskap kos ter kr. 2 400.- og g ir de samme 
rettigheter og fordeler som ti l enhver tid gjelder i forbundet. 

SEND DIN BESTilLI NG I DAG! 

Jeg bestiller «Livsvarig medlemskap» til: 

Navn: 

Adresse: 

Regningen sendes til: 

Navn: 

Adresse: .. 

Med lemsk0l1et sendes meg/gavemottaker 
(stryk det som ikke passer). 

Medlemskortet er holdbart. laget av innbundet papp med 
trestruktur. 
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Fredrikstadbedriften Kronons Titan har gitt ut et forsvarsskrift i farger - en vel
redigert tabloidavis som er en fryd for øyet. PR-byrået som står bak har all ære 
av produktet. 

Avisen, som har tittelen «Titanindustrien i søke lyset», bringer en mengde 
fakta om bedriftens virksomhet og produkter , og ikke minst om bergverksdrif
ten, som er basis for det hele. Bergverksdriften finner sted i Sokndal i Roga
land. der Kronos Titans datterselskap Titania lar avfallet fra produksjonen for
sv inne i Dyngadjupet. 

Bakgrunnen for at vi nå har fått denne vakre publikasjonen om tit anindustri 
en i Norge , er kritikken som har vært reist når det gjelder forurensninger fra 
denne industrien, og som også har gi tt seg utslag i sivi l ulydighetsaksjoner ved 
begge bedri ftene. 

Av avise n går det klart fram at naturvernet møter en samlet front i norsk ti
tanindustri. Her står man sk ulder ved sk ulder, fra gølv til topp , samlet om det 
klare standpunkt at «Hets mot Titania undergraver arbeidsp lasse ne». Og topp
direktøren sier det slik: «H vis vi blir pålagt urimelige rensekrav. blir det raskt 
et spørsmål om arbeidsplasser og det fremtidige livsgrunnlag for både Kronos 
Titan og Titania» . 

Ingen snakker om hvilken fremtid livsgrunnlaget går i møte hvis industri
forurens ningene fortsetter. Ingen nevner at fortsatt forurensning før el ler senere 
må føre til at spørsmålet om arbeidsplasser ikke engang vil ha teoretisk inter
esse lenger. 

Og noe annet kan man ikke vente. Vi tenker alle først og fremst på dagen i 
morgen. Og de n som kritiserer min hellige bedrift eller truer min ukrenkelige 
virksomhet. er u~aklig. Vi gripoer til den aller e nkl este og mest velbrukte tolk
ningen av saklighetsbegrepet: A være saklig er il mene det samme som jeg . 

Alt dette er forståe li g og rimelig. De ideelle krav har liten grobrunn hos den 
som føler at de truer ham på livet, hos den som ser seg se lv som offer Cor de 
prosesser som skal føre narurvernfolk og andre utvalgte inn i paradi,et. 

Dette er en ree ll konflikt som myndighetene har liten lyst til tI løse Man river 
ikke hjøl1lesteinsbedrifter, man pålegger dem heller il gJennomJ'vlre miljøvern
tiltak SOIll eie «kan leve med» - lllan skyver problemet foran seg , i hilp Olll at 
det gjør alle glade, så lenge det varer. 

Man våger ikke å gjøre det klart for alle at ingen kan leve mcd et mi Ij(') SO Ill 
gradvis fOITinges til under su ltegrensen. Man våger ikke å knese ttc der prinsipp 
at vi ikke bare skal ha rett til arbeid, men også rett til e t arbeid som ikke gilr p[l 
se I ve l i vsm iljøet løs - selv om der matte kos te. fl 

Foto: Pal Bugge 
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Jægervarnet og Jægervasstindene. Foto Mike Kearney. 

Jægervatnet i Lyngen 

Naturperle eller 

kraftlinjelandskap 

Troms kraftforsyning planlegger en ny kraftlinje 
på østsiden av Jægervatn i lyngen kommune i 
Troms. Dette området ligger på nordvestsiden av 
lyngenhalvøya, mellom Ullsfjorden og fjorden 
lyngen. Valget av trase for kraftlinja er ytterst 
uheldig og dessuten unødvendig. 

Lyngenhalvøya er for det meste fyllt av 
fjell av enestående karakter. All be
byggelse og veier har ligget på strandfla
tene, mens det indre av halvøya fortsatt 
er uberørt villmark. Siden de første turis
ter kom til dette området før århundre
skiftet, er det årlig blitt besøkt av uten
landske turister og ekspedisjoner. 
Lyngsalpenes ville og brefylte fjell var, 
og er, et stort reisemål for turister av alle 

slag, fra lurvete tindebestigere til konge
lige personer, som kei ser Wilhelm Il 
rundt århundreskfitet, og H.K.H. Sonja i 
1985. Årsaken til dette nasjonale og in
ternasjonale omdømme er den uberørte 
naturen, kontrastrikdommen med grønne 
lier, blå breer og ville fjell , og de mulig
heter for friluftsliv av alle slag som fin
nes her. 

Vakrest i Europa? 
Området ved Jægervatn er helt spesielt 
og det er blitt lagt merke til og omtalt av 
tilreisende i lange tider. Her vil vi bare 
nevne Willi am Cecil Slingsby, briten 
som ble norsk tindesports far og æres
medlem av Den Norsk Turistforening , 
som gir stedet spesiell omtale med bilde i 
sin bok om Norge. Senere uten landske 
forfat tere har befestet Jægervatnområdets 

Av Ben Johnsen og Mike Kearney 
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omdømme, og plassert det som et av de 
vakreste i Europa. 

Jægervatnområdets naturskjønnhet blir 
jevnlig brukt, vi finner bildet som moti v 
på internasjonale puslespill , reklamepla
kater for rei selivet og norske varer, nylig 
har bildet prydet e t norsk frimerke i land
skapsseri en , All bruk er basert på bilder 
tatt før den nye kraftlinja blir bygget, 
naturlig nok! 

Urørt villmark 
Det fi ns heldigvis store områder på 
Lyngenhalvøya der naturen fortsa tt ikke 
er bygget ned, men fje llområdet på Jæ
gervatnets østside er likevel eneståe nde 
fordi det er uberørt vi llmark, lett til
gjengelig og hele fjellpanoramet folder 
seg ut fra veien på vestsiden av Jæger
vatn. For turistene (og turistnæringen ) 
gir dette derfor et utsiktspunkt for bilvei 
som det ikke finnes maken til på Lyngen
halvøya . Det er bare en del av bilveien 
mellom Lakselvbukt og Seljelvnes som 
gir til svarende fantastisk utsikt mot et 
flott fjellpanorama, men her er landska
pet dominert av bebyggelse. 

En bedre løsning 
l fremtiden vil Lyngenhalvøyas uberørte 
natur og særlige karakter kunne få stor 
betydning for turismen i Lyngen. Da er 
det viktig at de mest særpregete stedene 
blir tatt godt vare på. Restaurering er dy
rere enn bevaring fra starten, og det blir 
langt vanskel igere å flytte kraftraseen se 
nere. Kraftlinjen er dessuten helt unød
vendig. Det går allerede en trase på 
ves tsiden av Jægervatn. Det må være en 
langt bedre løsning å kombinere en opp
justering av deler av denne med en styk
kevis parallellføring der den ga ml e trase
en fjernes. Dette muliggjør rimelig hen
syntagen til lokale forho ld med skog og 
dyrket mark og en forbedring for de loka
le grunneiere i forho ld til den ga mle trase
en. Denne mulig heten er ikke utredet av 
Tromsø kraftforsyning, som uten å vur
dere de vernemessige verdier ha foreslått 
den nye kraftlinjen på Jægervatnets øst
side. Heller ikke de forde ler en justert 
trase på vestsiden kan være for grunn
eierne er vurdert. Også turistlivets langs 
iktige interesser bu rde tale for en trase på 
vestsiden. Det må være et rime li g krav 
valg av krafttrase blir utsatt ti l oppjuste 
rings/parallel føringsalternativet er utre 
det. Foruten de lokale, knytter det seg 
både nasjonale og internasjonale inter
esser til denne saken. Her skull e det være 
mulig å finne en løsning som alle kan 
enes om. ø 

Operativt naturvern med tabbekvote 

Intervju i hovedsetninger med masochisten Pål Bugge 
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Han lener seg ikke tilbake i stolen. 

Pål Bugge ligger frempå. Av prinsipp. 

«Står på» «er i farta », - og hele rekka med syno

nymer for med raske streker å risse et portrett av 

lederen i Østfold Naturvern. Viskeklær og nølen

de hjelpelinjer tjener ingen hensikt. 

Pål Bugge snakker i klartekst. Hovedsetninger. 

Utbruddsord. Fete typer ideelt tilpasset fem-spal

ters overskrifter: 

- KRIMINElT!! 

- Bedrifter overskrider utslippstillatel for alle de billige produktene når vi opp
sene «av hensyn til konkurransen» og gir dager at prisen i virkeligheten er naturens 
blaffen i om naturen dør. Man innser sammenbrudd! 
ikke at reelle produksjonsomkostninger - Før var vi nai ve og trodde det bare 
selv følgeli g må omfatte nødvendige ren var noen få bedrifter som trikset med 
setiltak . konsesjonsvilkårene. Dessverre viste det 

- Tipper vi kommer til å være glade seg å være tvert imot. Derfor betrakter vi 

Av Arild Adnem 
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nå de fleste bedrifter som potensielle lov
brytere! Milj øforbrytere' 
.. . sme ller det. 
Bål Bugge kriger. Ikke fra dypet i en 
bunker, men i åpent lende. Fra sin posi
sjon ved den grø nne fa nen fy rer han av 
lysgranate r som eksponerer fro ntene . Det 
ser nesten ut til at han tr ives i ild linjen. 

- Blir du a ldri såret') 
- Jo . Men ikke li vsfarlig . Ette r hvert 

e r huden blit tjukk som panser. Og dess
uten (høy latter) bør en være litt aven 
masochist for å jobbe naturvern på denne 
måten . Skal vi oppnå noe i e t samfunn 
hvor janteloven s lasker frem og tilbake 
mellom bymurene, må vi i hvert fall ikke 
være redd for å få fiender. Det er bed re 
for Naturvernforbundet å få 50 % fi ender 
og 50% venner en n at o rgani sanonen skal 
være grå og usynl ig. Vi h ar ikke noe å 
vi nne på å opptre som et ukomroversielt 
sangkor som bare lirer av seg popul ær 
eve rgreens. 

Heavy meta l. FuJlt kj ør på al le kana
ler. Ne i, stille. snilt , grått og usyneli g 
blir ikke Naturvern fo rbunde t så lenge 
denne g utten (30) står til tjeneste, heltent 
og stridsdyktig. 

Base og observasjonspost er Hvakr. 
Hit flyttet fo tograf Bugge, tiltrukket av i 
hve rt fa ll følgende e lememer i skjærg år
den: Salte vindkul e r , høye bø lger og so
lid g runnfjell. Og en havfrue. 

- De so m bor he r ute skulle hatt juling 
to ganger om dagen som motvekt til alle 
fordelene' 

Fra Hva ler har Pål Bugge g limrende, 
men dessverre ofte illevarslende utsikt til 
de områdene han som naturverner er opp
tatt av. I nord ligger f. eks. Hva lerbas
~enget hvor Glo mma, Norges lengste 
kl oakk, legger fra seg svineri e t s itt . Hva 
kan en gjøre med dette bortsett fra å fy lle 
opp flere A-4 ark med «Fy , fy industrien, 
vennlig hilsen Østfold Naturvern »') 

Operativt naturvern 
- Her trengs en ny strateg i. Opermiv( na
(urvern , kaller jeg den. Det vi si at natur
vernet rese rvasjonsløst og utad vendt opp
søker konflikter og går inn i dem. Man 
må bryte opp fra kosekvelder med lys
bilder, komme seg ut på banen og hi ve 
seg inn i takli ngene hvor harde de enn 
måtte være . Det dreier seg jo om en 
kamp vi må vi nne' 

Og for de naturvernere som kunne ten
ke seg å gjøre spranget fra tribune til are
na, bringer vi en kort skisse av Østfold 
Naturverns kampopplegg: Som utgangs
punkt kan en bruke de listene som Natur
vern forbundet sendte fylkes lagene med 
oversikt over konsesjonsbelagte bedrif
ter. Deretter hen ve nder en seg til SFT for 
å tak i detaljerte konsesjonsbetinge lser 
for de antatt største forurenserne. Materi

aler studeres grundi g , gjerne i samarbeid 
med fagfolk i konsulentfirmaer eller ved 
høys kole r , før en ber om et ori enterings
og befaringsmøte på e n bedrift. 

- Selvsagt oppfører vi oss høfli g og 
satser på å holde en hygge li g tone. Men 
når vi møter på bedriften, tillater vi oss å 
stille med adskillig skeps is og mistenk
somhet . For vi vet at mange bedrifter 
utnytter myndighetenes dårl ige kontrol
lapparat og tar sjansen på å lure seg unna 
krav og forskrifter. 

- Skulle noe alarmerende dukke opp , 
må man følge opp med undersøke lser til 
en eventuelt blir sikke r på at en har med 
ul ovli ge fo rho ld å gjø re. Og så gje lder 
det å sl å til - aksjonere på en s lik måte at 
uhumskhe tene b.lir avde kket for all ver
den . 

Fm ulgra l'l/i!/gc!/1' I'ed U!/~C'r Fahrikkcr 
.ti·o lu;)rre 111 01 H'!/s/rC' F rederic HifI/gI'. 
T()rbj(~1'11 PaulI' og Pål Bugge. F(}/o N(//il r 
og UngdOIll . 

Dans etter industriens pipe 
- Slik forholdene er nå, har vi ikke tid til 
å ve nte på SFT. Det er fort vil e t a t myn
di ghe te ne ikke re agere r før uly kk en er 
ute. Dette har nok med mang le nde res
surser il gjø re . men like meget dreier det 
seg om en for lun ke n holdning i SFT 
der danses de t for tlittig e tte r industriens 
pipe' 

Det bør imidl ertid kunne bli en an nen 
dans når en tar Bugges reaksjonsevne i 
betraktning. For ikke snakke om aksj ons
evne n . Han fosser frem : 

Objektivitetssyndromet 
- Og pressen . Uhyre vikt ig~ Sakene må 

ogsil forbe redes med hen blik k pil mas
semedier og opionsdannelse. Vær klar 
over at pressefolk ikke alltid ta r våre po
e nger like lett. De e r ute etter nyhets
oppsl agene. Dermed kan pri ns ippene og 
de t tunge, men vesentlige stoffet bli skjØ
vet i bakgrunnen til fo rdel for de sak lig 
sett mer uinteressante detaljer. En kan 
også oppleve at et slags objekti vi tets
syndrom suger saft og engasjement ut av 
arti k lene . De t er ikke noe problem å få 
indignasj onen til å gnis tre i sosial repor
tasj ene. Men se om ikke av isa blir liv
redd når den i miljøkonflikter står i fare 
for il komme på kant med de som har 
makt i lokalsammfunnet ' Da får vi høre : 
På den ene side og på den annen side, og 
hvor mange tønner var det som egentlig 
var g ravd ned osv . Poenget at naturen 
forurenses - tones ned, og viljen til å la 
tv ilen komme den angrepne part, natu
ren , til gode , synes temmelig lunken. 

Brannfakkel etter brannfakke l. Her fy
res de t opp under bedrifter, myndigheter 
og pressefolk. - Etter hvert er det ve l 
ga nske mange som e r ute etter å grille 
Østfold Naturvern også , har dere mistet 
mange medlemmer') 

Tabbekvote nødvendig 
- Vi har registrert en utmelding og drøs
sevi s av nyi nnmeldinger . Ell ers er det 
k lart at a lle som gjør noe også begår feil. 
Når aktivitetsnivået er hØYt. kan en ikke 
regne med å ha full styring med alle fak
toree r. En tabbekvote må vi derfor bevi 1
ge oss . Vi kan ikke la oss lamme av red
sel for å ta feil i spørsm ål om enkelte de
talje r. Det som i hovedsak teller er jo å få 
gj ennomført noe, oppnå res ultater som e r 
ti l naturverne ts ford el. Vi svelger hell er 
kritikken fra etterpåk loke en n å bli kva lt 
av resignasjon og nederlagsfølel se som 
følge av resultatl øs t a rbeid ' 

Det er en tøff. resultatorientert og kre
vende arbeidsmåte som skisseres. Den 
krever f.e ks. at de som står på i fremste 
rekke blir o mfat te t av so lidarite t fra de 
andre medlemmene. Operativit naturvern 
må baseres på tillit og tøyl er som er så
puss fri e ai utkjør er mulig ilår det tre ngs : 

- Styremøter') Stopp pap irmøl la og 
bruk telefonen' Når en står midt oppe i 
en vik tig sak , kan en ikke sette seg ned 
for å innkalle til s tyremøte r' Nei, når det 
kjøres offensivt må vi vite hvor vi har 
hverandre og at vi kan sto le på hverand
re. En for alle og all e for en ' 

Var det end a en brannfak kel') 
Bare i tilfell e det er en utbredd opp

fatnin g i Naturve rnforbundet om at styre
møter, planleggings møter. organissjons
møter , utvalgs møter. gruppemøter. med
lemsmøter. tiltaksmøter. e r he lt avgjø
rende fo r naturvernets fremdri fl. 

~___ vallllKidiL. UiSCdiCClJ'ie _ææ EE 
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Etler år med vill bruk 

.Endelig skjøtselsplan for nøtterøyskjærgården 
I ' 

Skjærgården utenfor Nøtterøy i Vestfold er en ene i ytre Oslofjord sommerstid. De mest popu
naturperle, både på grunn naturen, og ikke minst lære øyene begynner å bære preg av den men
på grunn av gunstig klima. En eksplosjonsartet neskelige aktiviteten. De er i ferd med å bli slitt 
vekst i lystbåtflåten har ført til stor utfart til øy- ut. 

Nå foreli gger en skjøtse lsplan for de ler fra Sørlandet eller den svenske vestkys legger Orre sterk vekt på at forholdene 
skjærgå rden utenfor Nøtterøy. Det er ho ten. Lokalbefolkningen rei se r ut i områ for båttrafikk legges til rette med godt 
vedfagsstudent ved LandsbrukshØgsko det på dagsture r, mange telter og s ikrer utbygde landgangsbrygge, f0I1øyings
len , Eivind Orre , som på oppdrag fra seg plass ved å la te ltene stå fra apr il til kroker informasjonstavler, toaletter og 
Nøtterøy kommune har lagt hovedfags sesongs lutt i august e ll er tidlig i spetem sø ppel deponering med en regelmesssig 
stud iet ti I gjenomgåeJse av Nøtte røy ber. tø mmerutine. Et annet viktig poeng ved 
skjærgårdens muli gheter. - Men , s ier kultursjef i Nøtte røy kom en ny miljøvennlig profil i skjærgården, 

Enkle observasjoner slår fast at det står mune , Eg il Nylenna: er overholdelse av to-døgnsregele n for 
dårlig til på flere av øyene. Slitasjen har - øyene har ute er lokalbefo lkningens. telts lag ning. 
økt vesentl ig i de siste åre ne, ofte på en viktigste rekreasjonsområde. Derfor må - Kontrollen med dette blir et problem, 
s lik måte at naturen er blitt sterrkt beskat vi gå varsomt til verks når det gje lder å men allerede i dag har vi oppsynsmann 
tet også i vekstperioden på forsom meren. regulere folks adfe rdsmønste her. for området og med en god in formasjons
Tørre, varme somre fø rer til storutfart OtTeS skjøtselsplan er meget detaljert rutine overfor publikum , regner vi med 
med langvarig te lting og økt slitasje på med hensyn til de tiltak som kan settes i at det skal gå relaiivt gre it il e tte rl eve 
vegetasjonen. Trær og busker knekkes verk for å gi enke lte av de 30 områdene denne regelen a llikeve l, sier Nøtterøys 
og brukes til bål, som igjen dreper verdi som omfat tes av skjøtselsplanen et puste kultursjef Egil Nylenna. 
full vegetasjon. Det er den uheldige rom. - En av våre viktigste oppgaver bl ir å 
kombinajonen av tørre somre med føl kanalisere teltingen til de områder av 
gende økning i bruk som gjør at skjær Teltforbud skjærgården som tåler slik sli tasje, fort
gården i ytre Oslofjord nå trenger hvile Han foreslår telteforbud på enkelte øyer. setter han. 
på sine steder. Slik at vegetasjonen får anledning til å ta Nylenna understreker at Orres hoved

seg opp igjen. En kelte steder er vegeta- oppgave er en plan som skal danne 
Sesongtelting et problem sjonen så s litt at det er snakk om å erstat- grunnlaget for den videre behandling av 
Fra kommunalt hold påpekes det at ytre te enkelte arter med nye. Orre er klar miljøproblemer i forbindelse med 
Oslofjord ikke lenger er rekreasjons- over proble mene med fo rbudslinjen og er utnyttelse av skjærgården. Slik det er i 
område ute lukkende for lokalbefolkning- innstilt på å inn prente de pos itive sidene dag , er det en interkomun al oppgave å ta 
en. Enkelte øyer har lune havner som i ved verneordningene overfor publikum. ansvar for øyene. Det må bevilges pen
stigende grad fun gerer som «trans itthav- Intet tyder på at trafikken ut til holmer ger , s lik at skøtselen av skjærgården kan 
ner» for langveisfarende på ve i til eller og skjær i ytre OslotJord vil avta. Derfor bl i effektiv og levedyktig, sier Nylenna. 

-----------------------------------------------------------------------~ 
Av Jon Cato Landsverk 

:..~ ~ ~~.__ . -

NØrrerøvskjærgc1 rden, cr parodis 0/11 del brukes med jiJrJllIJ!. Bild('! l -i,l er !,'/"('! pi) 1'11 {/I' de IIII'.I! jJopulære 0."(' /1 (' i IJlI1 r c1de! - Romshollllell. 
Fo!o 10/1 Cmo L(II1c1.\'\'erk. 
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I nærheten av celluloseindustriens bleke rier i ler ulker med krøll på ryggraden - det er vanlige 
Bottenviken kan forskerne påvise alvorlige ska syn i garnene som dras opp. Ille lukter det, og 
der på fisken: Abbor med finneskader og vekst langs strandkanten driver skumdottene. 
forstyrrelser, gjedder med alt for korte kjever el-

Alarmerende observasjoner allerede for 
noen år tilbake førte til press på de svens
ke myndighetene for å få en begrensning 
av utslippene. Dette var startsignalet til 
et storstilt forskningsprosjekt under led
else av Statens Naturvårdsverk (SNV), 
som skal undersøke de biologiske effek
ter av trevareindustriens utslipp til vann, 
det såkalte Miljø/Cellulosa-prosjektet. I 
en femårsperiode (1983-1987) skal 
svenske forskere bruke rundt 8 millioner 
kroner på å kartlegge sammenhengene. 
Så er det tid for å fatte beslutninger. 

Klorforbindelser fra 
bleke prosessen 
Trevareindustrien i Sverige har vært i 
gradvis utvikling gjennom hele det siste 
århundret. Strukturendringer i industrien 
på 60- og 70-tallet, sammen med for
skjellige tiltak mot utslipp til miljøet, før
te til en halvering av utslippene av orga
niske forbindelser samtidig med at pro
duksjonen ble tredoblet. Likevel står tre
vareindustrien i dag for 90% av Sveriges -
totale utslipp av oppløste organiske for
bindelser. Størsteparten av dette går til 
Det baltiske havet og Bottenviken, der 

den svenske celluloseindustrien er kon
sen trert (se kart). 

Utslipp fra cellulose-industriens bleke
anlegg inneholder store mengder klorerte 
forbindelser, siden klor (eller klordi
oksyd) brukes i blekeprosessen. Mange 
slike forbindelser blir sakte nedbrutt i na
turen , og kan derfor få en stor spredning 
(de er «persistente~> , på fagspråket). I 
Sverige slippes 200 000 tonn klorinert 
organiske materiale ut i miljøet hvert år. 
Regnet som organisk bundet klor, blir 
dette 15 000 tonn klor pr. år. Til Det 
baltiske havet og Bottenviken kommer 
dessuten 13 000 tonn pr. år fra Finland 

Av Anders Goksøyr 
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(De fl este av di sse ta ll ene e r hentet fra en 
SNV-rapport: snv pm 1793, for inte r
essete). 

Hva med miljøet? 
Hvordan kl arer de berørte økosystemene 
dette? For noen år siden kom alarmeren
de oppl ysningerr o m krokryggete ulker i 
vann utenfor bl. a. blekeanl egg . Prøve 
fi ske i forbindelse med Miljø/Cellulosa
prosjektet har avslørt a l vorli ge skadr og
så på andre fiskes lag. I garne ne fantes 
gjedder som lignet på fete medisterpøl
ser: Finnene var borte . De fl es te andre 
artene har også vist finneskader. 1 till egg 
har man obse rvert overkjeveforkortning 
hos gjedde, skader på kjønnsorga nene og 
vekstforsty rre lser hos abbor , og skader 
på kjønnsorga nene og veks tforstyrre lser 
hos abbor , og skader på yn gel hos fl ere 
arter. Utenom de le tt observerbare ytre 
skadene , har uts lipp fra blekea nlegg vist 
skadel ige effekte r på fiskenes io ne-balan
se , forandringer i paras itt-belas tningen 
på gjellene, en senkning av den lysav
hengige primær-produksjonen , og en ak
kumulering i økosystemet av kl orfe
nol-for bi ndel ser . 

Miljø/Cellulosa -prosjektet ska l g r 
g runnl ags materi a le for myndighe te nes 
framtid ige tiltak mot klorutslippene . En
keltståe nde observasjoner , uten en viten
skape lig g ransk ing av årsakssa mmen
hengen , var ikke bev is god t nok fo r en 
beslutning mot en økono misk vikti g sam
funn sbrikke som cellulose-industrien. 

Abbor SOI11 fanges i nærheten {/l ' U1slipp 
fra celluloseinduSlri viser ofre jinlleskader 
(motstående side). / tillegg er det påvisl 
skader på kjønnsorganene . vekstforstyr
relser og vngel.l'kader hos fle re arter. 
FolO H . Ekmon/nps . 

Kartet viser hvordan .\Tenske cellulosean
legg (svarte :; frkler ) er konseJllrert rundl 
BOl/en viken og de svenske innsjøene. Pi
len al1lyder hvor svenske fo rskere idag 
gi f)r sine undersøkelser. 

Lars Forlin , fo rsker ved Gæteborgs Uni
versitel . avdeling jar zoofysiologi. På la
boraloriebenken og i fe ltforsf)k har hans 
fo rskergruppe påvisl en klar sammenheng 
mellol11 forurel1:;ingssilumjon og enzvl11 
akli vitelene i fiskens le l'er. Delle kan pære 
en fintfølende melode fo r cl sjekke helse
tilstanden hos fisk. FOlo A.G. 

prosjeke t omfatte r l6 fo rsøksgru pper 
som i fo rskjelli ge deler av Sverige skal 
studere effekter av trevare industri ens ut
slipp på de t akvatiske miljø. 

M ålsetningen er bl.a. å knytte effekter 
til identifiserte klorforbindelser e ller 
g rupper av forbind elser. De tte kan vise 
seg å væ re den va nske I igs te de le n av 
prosjektet, i og med at bare 5-10% av 
klorbinde Isene i avløpsvannet er identi
fi serte . Vide re skal spredningen av for
bindelsene i milj øet og bioakkumule ring
en i næ ringskjedene studeres . Et an net 
sentralt tema er forandringer i de berørte 
økosysteme ne , a rtssammensetning og 
vekstbe ting leser for fugl og fisk. Pro
blemet i denne sam menheng er referan
seområder, e ttersom klorerte fenoler ka n 
de tekte res i hele Bottenhavet , og at de t i 
he le ø stersjøen kn apt finn es «uberørte» 
o mråder av betydning. 

Eksperimentelle studier 
P å Naturvårdsverke ts Brakkvanns
toksikolog iske Laboratorium i Studsv ik 
ved Nykø ping på de n svenske østk ys ten 
blir ulker utsatt fqr kJ orutslippene, eller 
iso le rte klo rfo rbinde lser , i månedslange 
eksponeringsforsøk . På en laboratori e
benk på Zoofys iologisk avdeling ved G ø
te borgs Unive rsitet ligger abbor/evre på 
is, k lare fo r bearbeidi ng og ana lyse. Eks
pe rime ntelle studier av klorfo rbindelse
nes effekter på ytre og indre forhold hos 
fi sken, helt ned til fy sio logisk/ biokjemis
ke parametre som ionebalanse, karbo
hydratomsetnin g og leveren zym-akti vi
teter , skal g i grunnl ag for tolkingen av 
resultatene fra feltfo rsøk. M ålsettingen 
med d isse studiene er å finne metoder 
som på e t tidl ig stadium skal kunne spore 
effekte r av kl o rforbindelser på fisken. 

Svenske forske re har få tt hendene fulle 
med inte ressant og nødvendig, miljøre t
tet fors knin g . M en samtidig er det et fak 
tum at fisken mister finnene og blir kro
krygget, mens svenske my ndighe ter med 
noenlunde god samv ittighe t kan utsette 
avgj øre lsene til rapporter og konklu 
sjone r foreligger. Med den siste tidens 
skre mmende rapporte r o m fo rure nsnings
situasjonen i Hvaler-området og i Nord
sjøen i bakhodet: Er de t ikke på tide vi 
sette r i gang her på berget også? ---. 
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Dette har vi ikkje råd ti I å miste! 
Trollskogen under snaufjellet, tranene på 
elvedeltaet, tiurleiken i storskogen - med 
gneistrande gode fargebilete og levande 
tekst syner forfattaren oss at det enno 
finst noko å verne. Enno er det tid til å 
ten kje på dei som kjem etter oss. Men alt 
no er arealet av sterile strender langs 
regulerte vatn like stort som Vestfold 
fylke ... 
Må all natur gjerast om til mynt, eller 
skal vi vakne og rope at det er noko vi 
har gløymt å tenkje på? 

Rikt biletmateriale Kr. 178,

GYLDENDAL----------~ 

HELSEKONTROLL 

AV FISK KREVER 

NYE M ETODER! 

En av de forskerne som arbeider in
nenfor det svenske Miljø/Cellulosa
prosjektet er Lars Fbrlin . ansatt ved 
Gøteborgs Universitet, Avdeling for 
Zoofysiologi,for å dri ve prosjekter 
som støttes av Statens naturvårdsverk 
(SNV) . Der har han jobbert siden 
1979, da han av la sin doktorgrad om 
avgiftningsenzymer hos fisk. 

- Mens gresset gror dør kua, heter 
det på norsk. Kan dette ordtaket an
vendes på Miljø/Cellulosa-prosjektet? 

- På 50-tallet døde fisken av oksy
genmangel. Det er det slutt på etter 
omfattende tiltak mot utslipp av or
ganisk materiale fra celluloseindustri
en. Imidlertid vil SN V ha et bedre 
grunnlag for å kunne pålegge industri
en å redusere utslippene av klorerte 

forbindelser. Vår andel i dette pro
sjektet er egentlig en annen sak. Vi vil 
prØve ut biokjemiske metoder for å 
studere deres anvendbarhet i å be
stemme helsetilstanden hos fisk . 
Gjennom de første observasjonene 
rundt blekeriene , av åpenbart syk 
fisk, er dette en fin anledning til å 
prøve ut metoder som hr vært mye an
vendt på laboratoriet. De forandringer 
vi kan se med slike metoder. kan 
nemlig også observeres hos fisk som 
tilsynelatende ser normale ut. De gir 
oss altså advars ler på et tidlig stadium 
i sykdomsutviklingen. 

- Og hva er resultatene så langt? 
- En viktig del av arbeidet er å 

sammenligne effekter skapt i labora
toriet med det vi kan observere ute i 
feltet. Hittil har vi gjennomført to 
eksperimenter med ulke. l det ene ble 
fisken utsatt for bleket masse fra ulike 
treslag, og i det andre har vi studert 
forskjeller mellom bleket og ubleket 
avløp. Ingen av forsøkene er ferdig 
analysert , men i det første så vi effek
ter både av bjørk og furu. Det var alt
så ingen særlige forskjeller mellom 
treslagene. I det andre forsøket kan vi 
se en større effekt av avløp fra bleket 
masse enn fra ubleket. Mulighens er 
det imidlertid bare snakk om et dose
spørsmål. og ingen kvalitative for
skjeller. 

I feltet har vi gjennomført tre eks
perimenter. Vi har garn fanget abbor 

på tre forskjellige lokaliteter i økende 
avstand fra et utslipp i Norrsundet på 
den svenske østkysten. På hver lokal
itet har vi fanget et 30-talls abbor vår. 
sommer og høst. Lokalitetene ligger 
2. 4.5 og 8 km fra utslippet. I tillegg 
har vi hatt et referanseområde 80 km 
lenger sør. 

Analyser har vist at innholdet av 
klorfenoler i vannet er minst ti ganger 
høyere i de inI.lerste lokalitetene enn i 
de ytterste . 

De innerste fiskene har det altså 
verst. For eksempel var aktiviteten til 
avgiftningsenzymene i levet:en - 5- 25 
ganger høyere i den innerste lokalitet
en enn i referanseområdet. 

- Sesongvariasjoner? 
- Om sommeren så alle fiskene 

friskere ut. og vi fant lavere verdier. 
Om dette skyldes sesongmessig inn
vandring av friskere fisk. eller at van
net ble bedre i en priode, vet vi ikke. 

- Dere har altså nå en enkel metode 
for helsekontroll av fisk? 

- Som sagt baserer tolkningen seg 
på sammenligning med resultater fra 
laboratoriet . I dag må vi slå ihjel fis
ken, dissekere og analysere den. før 
vi kan si om den vur syk. eller frisk. 
Dreper vi nok fisk, kan vi si hvordan 
hele populasjonen har det. Drømmen 
er å kunne dra ut og ta en blod eller 
leverprøve fra et antall fisk. slippe fis
ken ut igjen, og kanskje få svaret alle
rede mens man er i feltet. 

l ''' ! 
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ROMERIKSKAMPANJEN 

I GODT SIG 

~ ~'" 

Allerede noen uker etter starten av årets kam vaskemidler. Det meldes om økt etterspørsel og 
panje for fosfatfrie vaskemidler på Romerike, er til dels betydelig salgsøkning. Det er en foreløpig 
det konstatert en rekke positive effekter. Mange registrering foretatt av Avløpssambandet Nordre 
butikker og produsenter viser større interesse og øyeren (ANØ) og noen lokale medarbeiderlag, 
innsats for å markedsføre og omsette fosfatfrie som vise denne gledelige utviklingen. 

Situasjonen i øyeren 
Den nordlige del av 0yeren er Nordens 
største gruntvannsområde og har stor be
tydning for omkring 200 fuglearter og 
mange andre dyr. Området er også yng
el- og oppvekstområde for· samtlige fis 
kearter i 0yeren. Vannkvaliteten er i de 
siste årene blitt nøye overvåket. 1 1982 
slo forskerne alarm: Faren for masseopp
blomstring av alger begynte å bli stor. 
Dette kan illustreres ved at algemengden 
er støtTe enn den var i Mjøsa på s itt vers
te. 

En aksjon blir til 
Til tross for at kommunene på Romerike 
har gjort en stor innsts ved å investere i 

J renseanlegg, ble det tidli g klart at mye 

kunne oppnås ved at huss tandene redu
serte s itt forbruk av forfatholdige vas
kemidler. Hvis husstandene helt kuttet 
dem ut , vi lle fosfatutslippene red useres 
med 20%. Skulle til svarende effekt opp
nås ved hjelp av tek ni ske tiltak, ville det~ 
te kreve 180 mi Il . kr. i in vesteringer. 
Man hadde a ltså a lt å vinne på å se tte 
iga ng en kampanje for økt bruk av fos
fatfrie vaske midle r. 

Kommunene på Romerike bes luttet at 
AN0 skulle organisere kampanjen. AN0 
er et interkommun alt selskap som fore
står genere ll studievirksomhet vedrøren
de avløpsva nnet til 0yeren, og som yter 
konsultativ bistand ved planlegging og 
drift av renseanlegg. AN0's styre opp
nevnte et kampanjeutvalg som omfattet 4 
kommunepolitikere. 

Lokalelagene er krumtappen 
Kampanjeutvalget s lo s traks fast at en 
måtte etablere et hjelpeappara t av loka le 
medarbeidere for å kunne nå de målene 
en satte seg . Lokallag av frivillige orga
nisasjoner ble derfor a llerede fra starten 
av trukket inn i arbeidet. Blant disse var 
også Skedsmo Miljøvern. 

Kampanjeutvalget kunne forsyne lage
ne med materiell, flere kunnskaper og gi 
lagene en viss godtgjøre lse for innsatsen. 
Denne innsatsen besto bl.a. i 

- Assistanse ved plassering av butikk
plakater Ill. Ill. 

- Produksjon av eget Illateriell: plakater , 
spøtTekonkurranser m. m. 

- Stands i eller utenfor butikkene. 
- Kontakt med lokalpressen . ~ 
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- Rapportering om vaskemidlenes til

gjengelighet i butikker. 
- Rapportering av erfaringer til kampan

jeledelsen. 

På denne måten nådde lagene fram til 
tusenvis av forbrukere, og innsatsen har 
utvilsomt representert et avgjørende bid
rag til kampanjens resultat hittil. 

Gode resultater 
Tendensen er ikke til å ta feil av. Salget 
av fo sfatfrie vaskemidler viser en glede
lig økning. De direkte årsaker til denne 
positive utvikling er en kombinasjon av 
lavere priser, bedre markedsføring og 
større innsats fra butikkenes og produ
sentenes side. Mens denne innsatsen ifjor 
ble vurdert som positiv for bare 19% av 
butikkene, var det i år hele 54% som 
gjorde en god jobb. 

Det er her tale om et bedre utvalg av 
fo sfatfrie vaskemidler. Like viktig er at 
disse er godt tilgjengelige og rimelige. 
Ca. 63% av butikkene - en tredobling på 
ett år - førte nå 70 dl. pakker til priser 
under 25 kr. Ca. 75% av disse butikkene 
kunne melde om jevnt bra og øket salg. 
Dette bekrefter at store brukergrupper 
gjeme vasker fosfatfritt når prisen er 
hyggelig nok. 

At kampanjens budskap når mer og 
mer frem , bekreftes forøvrig av sa Igend
ringer for merker som tilbys både med og 
uten fosfat. Flere butikker har sluttet med 
å ta inn den fosfatholdige utgaven på 
grunn av manglende etterspørsel. Man 
har nå håp om at 50% av husstandene vil 
vaske fosfatfritt innen årets utgang. 

Fosfatene 
kan drepe våre 

vassdrag 

Fosfat er et næringsstoff. Fosfat er en 
betingelse for liv , men for mye fosfat 
tar knekken på våre innsjøer ved at 
veksten av alger øker. Sjøen eller 
elvene gror i verste fall igjen - og 
strendene slimer til. Algene dør og 
synker ti l bunns. Når disse begynner å 
råtne, forbrukes surstoffet i vannet og 
fisken forsvinner. 

Bak resultatene 
Lokallagenes innsats er nevnt. I tillegg 
må nevnes kampanjeledelsens informa
sjonsstrategi og vilje til profesjonell sat
sing. Samtlige hustander på Romerike 
fikk tilsendt en utmerket folder som in
formerte om skadevirkningene ved bruk 
av fosfatholdige vaskemidler. Brosjyren 
inneholdt også informasjon om tilgjeng
elige fosfatfrie vaskemidler. Utsendelsen 
ble fulgt opp med en rekke artikler om 
kampanjen i lokalpressen. 

Videre ble produsenter , importører og 
butikker skriftelig anmodet om å støtte 
kampanjen ved en mer omfattende mar
kedsføring av de fosfatfrie vaskemidlene. 
Det ble produsert plakater og bilstreame
re. 

Det ble også lagt stor vekt på å skolere 
og trimme kampanjedeltakerne. Gjen
nom fylkesskolestyret ble skolene trukket 
med i arbeidet, og selvsagt ble de politis
ke partiene gjenstand for oppmerksom
het. 

Kampanje koster penger 
Kommunene var villige til å sette inn 
midler forutsatt at Staten ville være med. 
På grunnlag av kampanjeutvaJgets detal
jerte program og kostnadsovers lag , re
agerte Miljøverndepartementet , Statens 
informasjonstjeneste og senere også 
Akershus fylkeskommune positivt , s lik 
at disse organer har finansiert ca. 50% av 
kampanjekostnadene som til nå er på om
lag 1.2 mill. kroner. 

Kampanjen må spre seg 
Dersom produsentene og importørene 
blir klar over at bruken av fosfatfrie vas
kemidler holder på å øke, vil dette stimu
lere til å markedsføre s like vaske midler 
bedre. Det er derfor viktig at Romerike
kampanjen sprer seg - hvilket den da og
så er i ferd med å gjøre - jfr. Aksjon Rei
ne vassdrag på Jæren, omtalt i forrige nr. 
av NN. Ellers bør aksjonen så avgjort få 
avleggere mange andre steder på øst
landet og i trøndelagsfylkene. 

Romerikskampanjen viser at det nytter 
å aksjonere. Andre distrikter vil nå kunne 
dra nyttte av de erfaringer man har gjort 
som grunnlag for lignende kampanjer. 
BI. a. vil nytt materiell fra Romerikskam
panjen få en mer generell urforming, slik 
at det kan brukes overalt hvor kampanjer 
av denne art blir aktuelle. 

For nærmere informasjon - kontkat 
Avløpssambandet Nord re øyeren (ANØ)FOSFATFRIE VASKEMIDLER 
tlf. (02) 74 1220 
Statens Informasjonstjeneste

MERKE LEVERANDØR tlf. (02) II 9646 

$ Vaskemidler som er avmerket med stjerne forhandles også med fosfat. 

WISK 
PERSIL 
HENKO 
FAB 
TEND 
ROYAL d'OR'" 
FELlCIA* 
NOPA*' 
EPA 
KB* 
TEXA 
EPEX* 
TEKSTILVASK 
TØYVASK 
AKTUELL 

AlS LILLEBORG 
AlS LILLEBORG 
AlS LILLEBORG 
COLLETT-MARWELL HAUGE 
NKL 
ROLF AAMODT 
ROLF AAMODT 
ROLF AAMODT 
EPA AlS 
KJELL BRAATEN AlS 
TOMTEN AlS 
TEMANA SHELL CONSUMERS PROD. 
NORSK OLJE 
NORSKE FINA AlS 
DYBDAL INDUSTRIER 

Østlandske Naturvernforening 
tlf. (02) 42 08 75 
Miljøverndepartementet, 
informasjonskontoret tlf. (02) 11 76 99 
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Miljøtilstanden 
iOfCD-landene 
OECD har for annen gang gjen
nomført en undersøkelse av 
miljøtilstanden i medlemslan
dene. Det er forsøkt å besvare 
flere spørsmål: - Har natur
miljøet blitt dårligere? - Hva er 
resultatet av langsommere øko
nomisk vekst? - Hva har land
enes regjeringer oppnådd gjen
nom diverse miljøtiltak? 

Undersøkelsen er publisert i to 
rapporter fra OECD: 
- «The State of the Environ

ment », Paris, juni, 1985 
- «OECD Environmental Data 

- Compendium 1985 », Paris , 
juni , 1985 . 

Rapporten «The State of the 
Environment » identifisere r 
fremskritt så vel som gjenstå
ende og nye problemer i for
bindelse med forurensning og 
forvaltning av naturressursene i 
OECD-landene. 
"OECD Environmental Data 
Compendium» er det første in
ternasjonale kompendiet for 
miljødata som er laget. Kom
pendiet presenterer de viktigste 
statistiske opplysningene som 
foreligger om naturressurser og 
forurensninger i OECD
landene. 
Publikasjonene kan bestilles 
hos Tanum Bckhandel , Post
boks 1177 Sentrum, O107 Oslo 
l , tlf. (02) 42 93 10. Publikasjo
nene koster totalt ca. kr 310 ,- . 

Statistisk Sentralbyrå
Miljøverndepartementet 

HØST 


Trærne har felt sine s iste Når vintermørket truer med 
blader og lagt å dekke til det vi nylig så, 
uts ikten åpen. og so len mister 
Nå ser vi verden på nytt. sin kraft, 
Himmel og åser, nye landskaper bringer snøen lyset 
kommer tilsyne , selv tankene ned fra himmelen 
viser seg nye og klare, og legger sine hvite 
som om alt det grønne lysfnugg over jorden. 
skjulte noe for oss. 

Tekst og akvarell: Sissel Gjersum 


149 



-JEG FANT JEG FANT.. 


Redigert av 
Herman Løvenskiold 
Tegninger av 
Sissel Gjersum 

Flaggermusen - insektjeger i vinterdvale 
Flaggermusene er de eneste Når flaggermusene flyr, jak Det er også noen natt det stadig mindre å leve av 
pattedyrene som virkel ig ter de på insek ter. Det fore svermere i tropene som kla for dem . Da henger de seg 
kan fly. Det er også andre går i skumringen eller om rer å lure flaggermusene ved opp for vinteren. De finner 
pattedyr som kan ha en slags natten. De har nesten ikke at de sender ut lydsignaler ofte frem til uthus eller huler 
glideflukt, men det er bare bruk for å se, derfo r har de som minner om flaggermu hvor de henger etter bak
flaggermusene som har også bare små og virkelig sens s ignaler. Da blir flag benene med hodet ned . Slik 
vinger og virkelig flyr. Har svake øyne. Men ørene er germusen virkelig forvirret , blir de hengende hele vinte
du noen gang sett flag kjempestore, og når flag for hele avstandsberegning ren. Når temperaturen fall er 
germusene når de j ak ter et germusene flyr, sender de en blir ødelagt. Flaggermu utover vinteren går de i dva
ter insekter i de lyse som hele tiden ut lyds ignaler , sen er vant til at lyden skal le. Kroppstemperaturen kan 
mernettene? De kan kanskje vanligvis ca. 30 pip i sekun gå fra flaggermu sen til in synke til ca. null grader, og 
bli forvekslet med fugler, det. Kommer de til et tre, sektet og tilbake til flag åndedrett og hjerteslag stop
men det eneste fuglene og hører de hvor grenene og germusen. Når nattsverme per nesten opp. Utpå våren 
flaggermu sene har felles, er kvistene er på ekkoet fra ren sender ut flere hundre kvikner de til igjen , men da 
at de kan fly. Flaggermuse lydsignalene de sender ut, flaggermus lignende pip i se er de helt utmagret. Ungen 
ne kan virke litt klossete i og styrer unna. Insekter som kundet, som bare går fra kommer ti I verden om som
luften, men det er bare fordi de fan ger oppdager de også nattsvermeren til flaggermu meren . Den klorer seg med 
vi sammenligner dem med på denne måten . Da 'sender sen , blir det bom for flag en gang fast i pelsen til mo
fuglen e som ofte har gl ide de ut ca. 250 lydsignaler i germusen. ren og følger alltid med når 
flukt, - det har ikke flag sekundet for å kunne høre Alle de norske flaggermu moren er ute på jakt etter in
germusene. helt nøyaktig hvor insektet sartene lever så å si bare av sekter. 

Vi har åtte forskjellige er. insekter. Utover høsten blir 
flaggermusarter i Norge, 
men det er ikke lett å se for

Flaggermusen er like av
hengig av hørselen som vi er Flaggermus på insekt jakt. Foto Pål Hermansen . 

skjell på dem i tu smørke , og av synet. Vi kan se meget 
det er som rege l bare da vi bedre enn flaggermusen, 
treffer på dem. Ser du noe men flaggermusen kan høre 
som ligner på en liten fugl utrolig mye bedre enn oss. 
som flyr i tusmørket med Vi kan ikke en gang høre ly
raske flagrende vingeslag , den flaggermu sen sender ut, 
kaster seg rundt i voldsom våre Ører kan ikke høre så 
fart og fortsetter i en slags høye toner. Det kan derimot 
siksak-flukt, da kan du være enkelte arter av nattsverme
sikker på at du ser en flag re som flaggermusene jakter 
germus. Flaggermusene er på. Disse nattsvermerne har 
ikke noe dårligere til å fly en slags form for Ører på 
enn fuglene. Men med en bakkroppen. Når de hører at 
kort kropp og flyvehud mel flaggermusen nærmer seg, 
lom fingrene (som fortsetter lar de seg falle rett ned på 
helt bak til bakbenene og ha bakken i håp om å berge li
len), blir flukten annerledes. vet. 

vi er med ~ er flere 
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dem har. 
Kr. 68,-

Skogen som 
dør: Skogska
der som følge 
av bl.a. sur 
nedbør. 
Kr. 75,
M. kr. 60, 
m1stud.plan, 
vare nr. 522 

Skogbruk og 
naturvern: Tar 
opp konfliktene 
og forslag til 
løsninger. 
Kr. 48,
M. kr. 38,
m1stud .plan, 
vare nr. 516 

Vår i skogen: En 
både lærerik og 
hyggelig bok 
med bilder. 

Norske dyr i fare: En velskrevet bok 
av Ragnar Frislid om truede norske 
pattedyr. 
Kr. 85,-, vare nr. 517 

Sopp, plukking 
og tillaging: Rikt 
illustrert med 
fargebilder av 
120 arter. 
Kr . 35,-
Vare nr. 524 

I den grønne gry
te: Nyttevekst
flora med gode 
tegninger og mat
oppskri fter . 
Kr. 73, 
M. kr. 45, 
m1stud.plan, 
vare nr. 521 

Ville vekster: 
Boken omtaler 
plantesamfunn 
i Norden . Rikt 
illustrert. 
Nå kr. 95,
(før kr. 240,-) 
vare nr. 519 

Jorden vi lever av: Et lærerikt hefte 
om internasjonalt natur- og miljøvern. 
Kr. 20,-, vare nr. Sil 

Bier, humler og 
andre insekter: I 
tekst og bilder 
forklares disse 
insektenes ut
seende og leve
sett. 
Kr. 25,
vare nr. 523 

Det gjelder vårt 
livsmiljø: En 
bok om for
urensninger ge
nerelt med for
slag til tiltak for 
et renere miljø. 
Kr. 140,
M. kr. 110,

m1stud.plan, 

vare nr. 520 


Energi, miljø og 
samfunn: Boken 
gir en innføring i 
ulike energi
former og hvilke 
konsekvenser 
utnyttelsen av 

vare nr. 510 

Betalingsvilkår 
Enten I) Forskuddsbetaling eller 
2) Oppkrav. 

I) FORSKUDDSBETALING: 

kan skje til postgirokonto 2 36 22 59, 

bankgirokonto 6001.05.70835, med 

sjekk eller 

postanvisning. Varene sendes så 

snart betalingen er mottatt. 

NB: I tillegg til de oppgitte priser kom

mer ekspedisjonsgebyr etter følgende 

satser: 

Samlet kjøp for inntil kr. 50,-: gebyr kr. 

10,-

Samlet kjøp for over kr. 50,-: gebyr kr. 

15,

2) OPPKRAV 

i tillegg til de oppgitte priser kommer 

oppkravsgebyr kr. 8,- + porto. 

Varene hentes og betales på postkonto

ret. 

Medl.nr. må oppgis ved kjøp av 

varer til medlemspris. 

(= M i katalogen) 
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[ tillegg til beskrivelser i tekst og teg
ning av trærnes utseende, har boken 
morsorrurie historier om hvert tre . 
Kr. 68,-, M. kr. 50,-, vare nr. 526 

f<j"« l u ..l:"' I ___''''It.'\1U~ 
lla.ti~.II:C" · ~... ' ,,:anu-"l.Ol ",,'l'~:;'::r~ ~ 

~~~~~; 
~-.~"";:: 

Barnas 
1l ....__~_O ..-'.. --_"-h k ') om trær

l 
T l l 

kkfug P akat Kr. 25,-25  med på oppll2 re I"", K,., 55 _ ,_ • På oppdagerferd109 Vinte~uglp ett mlkonmlentarer Kr. , ... ,... dagerferd til
600 F'glol""" f ,
Sam._. alle Norges 

", k,. 100,- , • ""< naturtyper , fra 
fjell til fjord. 
Kr. 93,

1naturen 
M. kr. 60,
vare nr. 527 

,~ 

llIustmsjooer", /3j6m Gidstam 
",!<sl av Rune R!uetssoo 

I'bcl< utga<.e ved Karl H.B= 
furood "" 5<...... FjeIsIad 

Vare nr. 114: 
Fargerike plakater med tre ulike 
budskap. 
l, Forurens ikke vannet med 

fosfater 
2. Stopp sur nedbør 
3. Kast ikke søppel i naturen 
Kr. 25,-, M. kr. 15,-

~- ...Air 

Denne boken har også en historie til hver 
 Vare nr. 115: 

plante som gjør det lett og morsomt å hus
ke plantenes navn og utseende . 
Kr. 68,-, M. kr. 50,-, vare nr. 525 

d..,.."".b.>I: r .J....... u ;""I(.'lI ...~ 
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Barnas 
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}' 
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ri Leseren blir tatt 1~ J fug7eVllerI "X 

VINTERFUGLER 
I -

4. 
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~g~ 
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• 

--------------------------.---------------------
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I ":ll' ,ElN 
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Cl) 

~ ...... 
Navn:...... 

;::! Adresse: 
f.; 

Antall Varenr. Varens navn Str. Pris Sum 

Medl.nr.: 

Gave til NNV 

Totalt: 

æD Forskuddsbetaling o Betaling ved oppkrav 
In 

Kan sendes 

ufrankert 

i Norge. 


Adressaten 

betaler 


portoen. 


Svarsending 
Avtale nr, 110 000/113 

Norges Naturvernforbund 
0129 Hammersborg 
OSLO 1 

http:anu-"l.Ol


Send en kort 
hilsen! 

205 Enkle fuglekort kr. 20,- pr. sett 

208 Gaupe, enkle kr. 18,- for 10 stk. 

210 Ulv, 10 enkle el. 5 doble mlkonv. kr. 20,
213 Indianerbrev, 5 doble m/konv. kr. 35,

pr. sett 

206 Blåmeis, 5 doble mlkonv. kr. 25,- pr. setl 

200 Enkle sv.lh. (nederst) kr. 10,- sett li 9 stk. 


Plakater 

10 I Fjellbakkestjerne, 

102 Svalestjert, 103 Perleugle, 

104 Rådyrkalv. 

Kr. 20,- pr. stk. 

107 Vassdragsvern Kr. 10,-


Dompap 
varenr. 212. Postkort 
Kr, 20,- for 10 stk. 

. varenr . 213 .. 
Doble m/konv. 
Kr. 2Q,-for 5 stk. 

Brevmerker 

310 Brevmerke 

«Ekorn» 

Kr. 9,
for 9 stk. 

311 Brevmerke 

«Ulv» 

Kr. 8, 
for 8 stk. 

312 Brevmerke 

«Piggsvin» 

Kr. 10,

for 10 stk. 


Endel eldre bøker, som ikke er med her, finnes fortsatt på lager. 

Det samme gjelder gamle nUmmer av «Norsk Natur». 

Hvis duer interessert, kan vi tilby dette til gunstige priser. 

Skriv til oss i eget brev om hva du trenger for å komplettere ditt 

eget naturvernbibliotek. 

Disse produktene vil ikke kunne sendes ut før i begynnelsen av 

1986. 


~~~-~~-----~-------~~-~-----~--------------~--


Medlemskap i NNV 
kan også være en 
fin gave til slekt og 
venner. > 

Hovedmedlemmer 
(kr. 120,-) får 
«Norsk Natur» 6 
ganger i året. 
Familiemedlemmer 
får ikke tidsskriftet. 

Gavemedlemskap kr. 120,-

Navn: ... : ......... : ... .. .... .. 0>. .............. . : .............................................. : .... .. ... : ...... ..... .. 


Adresse: .... :, ................ : .... : .... ... .... : .................... .............. ................................... . 


Gavekort sendes til innsenderen 

Familiemedlemskap kr: 20,- . 

. Navn: .. ;.................. :.. : ...................... .... ....... ....................... .... Alder: .. ........ .... .... .. 

Adre.sse:.,:.. ,., .. ......... : .... ; ...·..................... ~ ..... ..... ...... ; ......... ... ......... .. ... .. .... ....... ,. 

~arn under 12 år får en liten plakat som medl.bevis. 

Innsendt av: 


Navn: .......... . : ......... .. :.. ......................................................................... ,., .......... . 


Adresse: ·..·.. ... .... .... ........................... ............... .. .............. .................... ...... .. .... . 


Kr. ... ... .......... er innbetalt på NNVs D postgirokonto D bankgirokonto 
. ..".g C( )) } \ I 
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Vær og uvær 

AlJe er vi veldig opptatte av 
hvordan været er og hvordan 
det skal bli. De fleste ønsker 
vel sol, mens andre liker 
regn og snØvær best. Ofte 
synes vi at værmeldingen 
slår feil og da er det kanskje 
noen som prøver å finne ut 
hvordan vær det skal bli, på 
egen hånd. Noen kjenner 
været på gikta, andre på ho
depinen og noen ser på tegn 
i naturen. Den store forfatter 
og naturforskeren Goethe 
mente at en kunne finne ut 
av hvordan været skulle bli 
ved å betrakte været hver 
dag, omtrent som en ser på 
et bilde og la det synke ned i 
seg. Da vil en etter en tid, 
kanskje noen år, har dannet 
en billed rekke av været inni 
seg og tilslutt vite hvilket 
vær som følger en annen 
værtype. 

Det krever jo litt tid å un
dersøke om dette stemmer, 
og i mellomtiden kan en se 
etter tegn i vinden , vann
standen, solen , månen, døn
ninger, skyer, osv. Selv har 
jeg lagt merke til at været 
ofte skifter ved fullmåne , et
ter lengre perioder med sta
bilt vær. <<Er det ring rundt 
månen, bl ir det snø», heter 
det. Det kommer av at 'lyset 
fra månen blir brutt i fuktig 
luft og at nedbør nærmer 
seg. «Når solen går ned i en 
sekk, er den neste dag 
vekk» (l), sier et annet vær

tegn som en kan stole på. Det 
betyr at «sekken» eller sky
ene som solen går ned i, vil 
nå frem til oss i løpet av nat
ten. Danskene sier at «Mor
gen rød gir aften blød, aften 
rød gir morgen sød» (2). Det 
betyr at når soloppgangen er 
ekstra rød og vakker er det 
fordi sollyset bryter i skyene 
som er på veg; og når sky
ene passerer, og solen går 
klar ned om kvelden, vil den 
gi en lignende rød farge. 

Vi kan også se på tåken 
hvordan været vil bli. Lig
ger den nede langs myrer el
ler nede i daler, blir det bra 
vær men ligger den truende 
rundt åser og fjell er det tegn 
på at uvær er på vei. 

De fleste liker vel å ligge 
og kikke på skyene som for
andrer sg til spennende for
mer og figurer på himmelen. 

De kan også fortelle oss 
om været. Det er jo uendelig 
mange skyer og de har rare 
navn som: Cumulus, haug
skyer (3), Stratocumulus, 
bukJeskyer (4) , Cumulonim
bus , bygeskyer , Cirrocumu
lus , makrellskyer osv. , men 
vi kaller dem også Igodværs
kyer, tordenskyer og regn
skyer. Skyene blir dannet 
ved at luften blir avkjølet. 

Havet kan også vise oss 
noe om været. Er det f.eks. 
store dønninger, kan det be
ty at et uvær har passert 
langt borte, eller er på vei. 

Sissel 
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Fugledød på veien 
I USA er det gjort en beregning som 
viser al det årlig omkommer 47 milli
oner fugler på veiene. og store meng
der pattedyrer. Når det gjelder pat
tedyr, viser erfaringene at gjerder 
stort sett er den enkleste og rimeligste 
løsningen på problemet. Men det 
medfører også ul emper at veiene på 
denne måten blir iso lert fra omgivel
sene over lange strekninger. Gjerdene 
forutset ter at det sørges for over
gangssteder for vi ltet. Disse over
gangsstedene fungerer meget effekti vt 
når de legges der dyrene har sine na
turlige trekkveier. Andre metoder 
som er prøvd for å hindre trafikkdød 
blant vil t , er planting langs veiene av 
tres lag som ·ikke virker tiltrekkende 
på dyrene, og fjerning av all vegeta
sjon i en sone langs ve iene. 

Spansk debatt om ulven 
Under behandling av spørsmålet om 
ratifisering av Bernavtalen i det 
spanske parlamentet , kom det til his
sig debatt om vern e lle r ikke vern av 
ul v. Resultatet var at det ble nedsa tt 
en kommisjon som skal ta det endelig 
standpunkt til ulvens skjebne i landet. 
Man regner med at det i dag finnes 
6--700 ulver i Spania, fordelt på sju 
forskjell ige områder. Den årlige av
gangen er på omkring 200 dyr, og 
dette blir ikke kompensert ved føds 
ler , slik at bestanden som helhet er i 
tilbakegang. Nedgangen skyldes først 
og fremst inngrep i ulvens leveområ
der. 

Svensk gaupe fredet? 
[ årene fra 1927 til 1942 var gaupa 
fredet i Sverige. Siden har den væ rt 
jaktbart vilt, og bestanden er gått 
kraftig tilbake. I begynne lsen av 
1970-årene ble gaupebestanden i 
Midt-Sverige beregnet til mellom 500 
og 800 dyr. l dag er det ikke mer enn 
200 dyr tilbake. Jakten får hoved
sky lden for tilbakega ngen. Som eks
empel nevnes at det i landets to nord
ligste kommuner er felt femti gau per i 
løpet av de siste ti årene. Naturvårds
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verket skal nå avgjøre spørsmålet om 
det igjen skal innføres totalfredning 
av gaupe i Sverige. 

Turisme truer 
havskilpaddene 
Strengt vern, både nasjonalt og inter
nasjonalt, ser ikke ut ti I å kunne redde 
karetten, den store havskilpadden som 
holder til på den greske øya Zakyn
thos. Turistutviklinge n truer med å ta 
knekken på al1en. Men nå ska l det 
opprettes nasjonalparker i karettens 
yngleområder , i håp om at det kan 
hjelpe. Også for de andre havskilpad
dene verden rundt , er situasjonen be
drøvelig, til tross for at alle arter er 
fredet. På en konferanse i Buenos Ai
res av land som har slu ttet seg til 
Washingtonavtalen (CITES), ble del 
besluttet å innføre eksportforbud for 
oppdrettssk ilpadder fra Reunion 
(Frankrike), Caimanøyene (Storbri
tannia) og Surinam. Dette vil le tte 
kontrollen med ul ovlig omsetning av 
ski lpaddeprodu kter. 

Sterk støtte for 
britisk grevling 
Grevlingen er i stad ig tilbakegang i 
England, tross fredning. Men nå har 
man gått til et drastisk skritt for å gjø
re et illusorisk vern effektivt: Vilt
loven a v 1981 har fått et ti lJegg der 
det s lås fas t at den som anklages for å 
ha brutt fredningsbestemmelsene når 
det gjelder grev ling, selv må bevise 
sin uskyld l Problemet er at mengder 
av grevlinghi blir plyndret, mens sy n
derne slipper unna fordi de hevder at 
de trodde det var rev - hvis de skulle 
være så uheldige å bli knepet. Her
etter må grev lingjegerne altså legge 
fram ugjendrivelige bevis for s in uvi
tenhet , og det blir kanskje ikke alltid 
like lett . 

Tornskaten årets fugl 
Tornskaten er valgt til årets fug l i 
Vest-Tyskland. Grunnen til at denne 
spurvefuglen nå vekker interesse , er 
at arten er i tilbakegang i den sørli ge 
delen av landet, og den er oppført på 
listen over truede arter i Bayern. Man 
regner med at årsaken til tilbakegang
en bl.a. er sterk rasjonalisering av 

TomskaIe . FOlo Rol/Sørensen. 

jordbruket, noe som har ført til at ve
riasjonsrikdommen i landskapet er be
tydelig redusert. Man regner også 
med at artens næringsgrunnlag , førs t 
og fremst insekter og annet småkryp, 
er svekket på grunn av planteverngif
ter. 

Nasjonalpark med sauer 
Det 13000 dekar store våtmarksområ
det Groote Peelmarken i den sør-øst
lige delen av Nederland, er nylig 
utlagt som nasjonalpark. For å opp
rettholde den landskapstypen man 
ønsker å verne , vi l området også bli 
utnyttet som sauebeite. 

Nytt håp for svensk 
klokkefrosk 
Klokkefrosten kvekker igjen i na
bolandet , og alle svensker g leder seg. 
Denne lille frosken , som ikke fore
kommer hos oss, har vært utdødd i 
Sverige i de siste 25 årene. Men for 
tre år siden plasserte man klokker
froskegg, importert fra Danmark, i 
dammer i Skåne. Og sist vår skjedde 
underet, i følge «Miljb Aktuelt», og 
for første gang s iden 1960 kunne man 
høre svenskfødte , kjønnsmodne klok
kefroskhanner som ropte på hunnene. 
La oss håpe at ropene ble hørt, og at 
broderfolket vil stelle pent med de 
nye generasjonene av klokkefrosk 
som ska l bidra til å skape vårstemning 
i Skåne i årene som kommer. 

Det tHsvarer strømforbruket blfor elbiler. tr' -
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Primadonna 
•
I rust 

Tegning Erlend Skaare. 

Av Erik Solheim 

På kolt sikt må kravet etter dei alvorlege 
avsløringane ved Unger Fabrikker i 
Fredrikstad vere det som klart er ein ba
gatell å gjere noko med: Styrk Statens 
Forurensningstilsyn slik at etaten blir i 
stand til å gjere jobben sin l Sjølvkontrol
len ved bedriftene fungerer like I ite som 
sjølvkontrollen i kriminelle mi Ijø av meir 
konvens jonel l art. 

Du reagerer kanskje på uttrykket. Det 
er det ingen grunn til. A forgifte naturen 
er ei kriminell handling - formelt fordi 
det er i strid med lova, reelt fordi det er 
brotsverk mot alt liv. Det må vere ein 
standard for vår holdning til slike saker at 
å forgifte eller skade naturen på andre 
måtar er ei umoralsk handling, i strid 
med god moral. Fordi vi veit at det er til 
skade for alt liv. Mennesket medrekna , 
men ikkje avgjerande for om handlinga 
er god eller dårleg. 

Men slik er det då') Ja, når vi ser eit 
sjokoladepapir i skogen eller glir på eit 
bananskal i stien. Det er dei små sakene 
som vekkjer vår moralske indignasjon. 
Bananskal , eller eit flaskebrot på stran
da. Best å hive det eit stykke unna. 

Ein heil nasjon kjem i øsing over rykte 
om ein ulv ein stad i fjerne skogtrakter. 
han vil sikke11 luske fram ein dag i grå

lysninga med den eine tanken i sitt sinn 
at han skal snappe seg eit par småborn 
med ny ransel på veg til skulen. 

Det er lett krevje av ulven at han skal 
la våre småborn vere i fred. Og det er eit 
rimeleg krav, som ulven nok vil bøye seg 
for, sidan han ikkje hadde tenkt å ete 
småbarn før mennesket fortalde han at 
det var mogeleg. Bananskalet kan vi nok 
få ungane til å ta med seg heim igjen. 
Dei innser fort at slikt høyrer ikkje heime 
i norske skogar. Tomflaskene hadde dei 
aldri tenkt å kaste, før dei voksne i butik
ken fortalde at det var eingongsflasker 
som dei ikkje kunne få pant for. 

Ulven og. ungane veit godt kva som 
høyrer til i naturen, og innrettar seg etter 
si innsikt og sine instinkt. Men mot gjen
nomrusta gifttønner i jorda ved utløpet av 
Glomma står ulven og ungane hjelpelau
se, og snart lærer ungane at saka ved 
Glomma er noko anna enn den med ba
nanskalet. Som pappa kunne gl idd på og 
brote foten berre fordi ein eller annan pø
bel ikkje har respekt for folks liv og hel
se. 

Det gjeld ein annan moral for det som 
ligg i jorda ved Glomma enn for tom
flaska som ligg på stranda ved utløpet. 
Gifttønnene er det næringslivet som har 
greve ned, og på den måten skapt ar
beidsplassar. Dei som kastar søppel på 
tur i fritida, er natursvinarar. Dei som 
grev ned gift i arbeidstida, skaper leve

standard. Men sånt kan ikkje ungane 
forstå, før dei blir voksne og så fulle i 
kunskap frå ranseJen at dei veit å fortelle 
at levestandard er namnet på noko vi må 
ha. 

Slik lever den store og den vesle mora
len i lag med dei store og dei små sake
ne, men slik at den store moralen pass ar 
på dei små sakene og den vesle moralen 
let dei store sakene gå. 

Kravet var: Styrk Statens Forurens
ningstilsyn. Straks. Industripøbelen må 
under oppsikt og kontroll. 10-12 stilling
ar eller noko sl ikt for skarptrena vakt
bikkjer kostar ingenting i forhold til alvo
ret i sakene. 10-15 år har gått sidan det 
byrja å stå i offisielle dokument at gift
dumping er eit stort, farleg og veksande 
problem. Vi har lenge nok høyrt på dei 
umåtelege forsikringane om den gode 
vilje. Men kjøtet er skrøpeleg. Under 
kvar budsjettoppstilling endar regjeringa 
i lag med Jeppe hos Jakob Skomakar, for 
å få seg ein pel levestandard på borg. 
Kvar er Mor Nille') 

Medan vi ventar kjem tvilen. Er det 
noko løysing på lang sikt? Kan eit Sta
tens Forurensningstilsyn endre stort? 

Den formelle tabben ved Unger fabrik
ker var at dei grov ned tønnene på ein 
plass som ikkje var godkjend for slikt. 
Etter gjeldande rett - den autoriserte mo
ral - er det lov å sleppe ut gift og allskens 
avfall dersom og der styresmaktene har --" 
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gitt løyve. Og når dei styrande skal ta 
standpunkt, er utgangspunktet nesten 
alltid at produksjonen må gå sin gang. At 
uts leppet er farleg, er ikkje utan vidare 
grunn til å nekte det. Spørsmålet er om 
de finst ein økonomisk akseptabel måte å 
gjere avfallet uskadeleg på. Meir enn sto
re skadar av utsleppa er det små kost
nader ved reinsing som avgjer om ut
sleppet blir stansa. 

Naturen tykkjer denne tankegangen er 
framand og farleg, men for Levestandar
den er dette den einaste logikken den veit 
om. Produksjonen må gå, same k'orleis 
det går med miljøet og menneska. Herr 
Levestandard kjenner ikkje noko alterna
tiv til større og større produksjon - og 
ikkje berre det. Det er utenkjeleg at noko 
sl ikt alternativ eksisterer. Kva naturen 
tykkjer vil ikkJe Herr Levestandard vite, 
for han kjenner ikkje naturen. han veit 
berre om den som ein kostnad , og kos t
nader Ii kar Levestandarden å gjere små. 
På den måten får han gjort sitt verk i li
vet. Difor kan ein gå til Leves tandarden 
og bli dum. 

Eller vi kan gå såpass ut til sida at vi 
får studere Levestandarden på avstand. 
Då vil vi oppdage at han brukar nesten 
heile tida til å spegle seg i s in eigen pro
duksjon , og nesten all sin energi til stadig 
å skifte speglar. Produsere nye varer og 
la dei andre Iigge ha Ivbrukte. 

Utanfrå verkar det som ein farse. Men 
for levestandarden er det ein tragedie: 
Han oppdager det ikkje før ringen er slut
ta og røysa av halvbrukte og halvknuste 
speglar ligg som e in uoverkommeleg voll 
på alle kantar. Primadonnaen i sentrum 
har fått s it siste teppefall. Seena er trang 
og mørk. 

På avstand ser vi giftønnene ruste over 
alt rundt Levestandarden under ein eins
leg spot. Det blendande glitteret frå dei 
overdåcloge kulissene er blast. 

Tilsynet var der, stol1 og effektivt. 
Men ik.kje stort nok. For di meir varer 
Levestandarden produserte, di større 
måtte tilveksten vere for å halde vekstra
ten - det einaste magiske ordet i Leves
tandardia - oppe. Og vekstraten kunne 
ikkje noko tilsyn halde tritt med. 

S prosent av bustadområda i tyngre in
dustribyar er nå evakuerte, og Regjeringa 
er av den oppfatning at det på dette felt 
ennå er eit vesentleg vekstpotensiale for 
bygge- og anleggsbransjen, skreiv ar
beidsministeren i si melding om tilstan
den i Riket. 

Spesielt i utkantdistrikta har vår inn
sats gjord nærmiljøa tryggare for born i 
skulepJiktig alder, skreiv undervis
ningsministeren. Den siste ulven var fun
nen død. 

...OG BAKOM 

KNURRAR TIGRANE 


Av Gunnar Sætra 

Naturen, kor finnst han? For meg og 
mange andre har han vore eit abstrakt 
begrep, noko fjernt ei en meiner å ha 
sett langt borte. enten frå kontorvin
dauget, fl ysetet eller sovekupeen. Vi 
har erk lært han vergelaus og meiner 
di for at naturen treng forsvararar, go
de menneske som tar seg av det fine i 
han, som vil oss alle godt. 

Sånt trudde eg og om naturen der 
ute . Gjennom mange år hadde eg del
tatt på møter . hengt over stensil
maskinar og anna mi ljøvennleg tek
nikk for å fortelle regjeringsmenn og 
byråk.ratar om at det der ute ein stad 
fa ntes noko vergelaust , noko vi på 
kontora våre kalla for natur. og i bre
va skreiv vi om naturvern. 

Sjøl har eg mi person lege historie å 
fortelle. Ei historie om det å oppdage 
naturen og at naturvern ikkje finnst. 
Mine teoriar om naturen var desse: 
Naturen er grøn for ein stor del av 
året. Inn imellom blir han kvit , og 
kvitfargen held seg lengre i nokre de
lar av landet enn andre . Av og til 
kjem kvitfargen når ein minst venter 
det. Gjer han det kan det få konse
kvensal' for mange menneske, spesie lt 
journalister. bileigarar og bønder. Ute 
i naturen finnst det også mykje blått. 
Se r ein på grafiske framst ill ingar av 
naturen (kart t.d .) ser det blåe ut som 
ei t slags fordøyelsessystem . Det 
breier seg ut som tynne tarmar eller 
store magar i det grønne . StOl1 sett er 
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Tegllillger Erlend Skaare. 

det blåe ufarleg, men nokre gonger 
kunne det vekse seg st0l1 etter at nok
re stygge menneske hadde laga for
stoppelsar i systemet. Det måtte ein 
protestere mot. helst med å skrive eit 
brev til dei som ikkje var fullt så 
slemme . Men sjøl var eg og dei andre 
snille. 

Tenkte eg. medan eg vifta bort si
garettrøyken for å finne at tataturet på 
skri ve mask i nen. 

Ein dag kom eg ut for noko rart. 
Noko grønt. Gressplen blei det kalla. 
Eg tok skoa av meg. eg hadde jo læl1 
å være varsam med det forsvarslause. 
Det kjentes godt, men eg forsvant 
raskt frå plenen . Eg kunne jo skade 
han om ein var litt vettlaus i gangen. 

Så kom den stor endringa i livet 
mitt. Eg hadde kome meg ut av byen 
og opp på fjellet. For første gong på 
lang tid såg eg att både det grøne og 
det blåe. Heilt for seg sjølv. Eg opp
daga at vatna på fjellet var noko heilt 
anna enn mulege forstoppelses
områder og eg såg at dei var noko 
meir enn eit godt økonomisk argu
ment for å sette i gang med energi
økonomisering . Dei var først og 
fremst sentrum i ei stor eventyrverd . 
Sjefen for det gode liv . Rundt dei og i 
dei fann eg nok o som hadde uteblitt 
frå kolonnane med enøkpotensiale . 
varmepumper, stortingsreferat og po
litiske lovnader i hytt og pine. Eg 
fann ballblom, lukta på han og fann ut 
at han faktisk levde. Eg la meg ned i 
graset, og - wouw - der borte stod det 

jo ei tue med tytebær. Sanne leg var 
ikkje naturen berre grønn og blå. Her 
var det meire. Eg oppdaga at eg hadde 
glømt å være forsiktig, og satte meg 
ned og strauk ein gråstein over skallen 
for å bøte på det eg hadde gjort. Det 
skulle eg latt være. Steinen løsna og 
skalla meg i kneet. Naturen tok hevn. 

Frå den dagen forstod eg at naturen 
ikkje var vergelaus. Han tok igjen . og 
det før nokon visste ordet av det. Eg 
såg at fjellsidene var trugande, trødde 
ein feil når ein gjekk i det mest uveg
somme terrenget . kjente ein fort kor
leist det ville gå om ein prøvde å vere 
for trassig. Eit stykke kunne ein nok 
klare å overliste han, men ikkje for 
lenge. 

Eg var heldig, eg fekk denne kunn
skapen i tide. No har eg alliert meg 
med det som finnst ute i det grøne . Eg 
har funnet ut at naturvern ikkje finnst. 
Dei som dri v med det tar fei I. Dei dri
ve menneskevern . Dei har funne ut 
korleist dei ska l alliere seg med den 
vinnande part. Om det er avdi dei er 
feige og vil vere på den sik re sida før 
smellet kjem, eller om dei ønsker å 
varsle dei andre, veit og ikkje. Eg veit 
berre at det er trygt å vere på parti 
med tigrane. bjørnane og ulvane. 
Uansett om dei bit eller klatrer i piper. 
Pipetigrane er dei som knurrar på 
menneska sitt språk. Dei har fått men
neskedrakt og -vett. utan å vite at det 
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er dei i skogen som står bak og regis
serer det heile . Skogsvesna har mak
ta . tru meg. Dei toler nok mange små 
slag undervegs , men når dei synest 
det er nok, gjer dei som den tause i 
det skrantande ekteskap . Medan den 
oppfarande sleng om seg med ukvem
sord eller gjer seg til for den andre, 
blir det lagt opp til ein strategi kor den 
tause veit kven som vi l sitte att med 
heile boet . 

Eg har alliert meg med tigrane og 
dei andre som held til i skogen . Eg 
har gjort det avdi dei gjennom den 
tause oppførselen sin har fortalt meg 
om planane sine. Dei har tolerert ein 
del utslepp frå industrien, godtatt at 
jorbruket har forstyrra livsvilkåra for 
mange skapningar med sprøytemiddel 
og anna juks og dei har hittil tilskreve 
det menneska sitt behov for å prØve 
og feile seg fram i tilværa . No meiner 
dei det er nok. Dei har funne ut at ein 
del menneske har tatt deira parti, og 
vil kanskje skåne dei om dei gjer eit 
reelt valg av side i den kampen som 
kjem . Då må dei vise at dei er klar til 
å kjempe, slå alarm overfor dei andre 
menneska. mellom anna for å skåne 
dei frå det tigrane står i spissen for. 
Då må dei heller ikkje stikke av når 
ein og annan tiger har satt seg i ei pipe 
eller gjort noko anna som tigrane sine 
fiender ikkje liker. 

Ein tiger fortalte meg ein gong kva 
for midlar dei som ikkje beherska 
menneskespråket hadde for å varsle 
menneska. - Vi kan jo plassere eit 
giftig bær i salaten til ein stor stats
mann, var eit av eksempla han trakk 
fram. 

- Eller vi kan sette inn store troppar 
med gresshopper mot Nato - og War
zawapaktlanda og dermed øydelegge 
ein del av planane . deira. Vi har sendt 
ein del varsel. men det ser ikkje ut til 
at dei blir tatt alvorleg nok. Difor trur 
eg det er viktig at nokre tolkar dei sig
nala vi gjer og seier klårt i frå om kva 
som er på gang. Hugs at dei som gjer 
det vil ha mektige krefter på si side. 

Ronald Reagen. Maggie Thatcher. 
Kåre Willoch , James Bond. Jurij Gor
batsjov og alle dere andre: Eg har ei 
helsing frå skogen. Ho er slik: Hugs 
at dere berre har papirtigrar rundt dere 
og hærar som er væpna til tennene . Vi 
er tigrar alle i hop , vi har allierte over 
heile verda og vi har ekte tenner. Vi 
ventar i det lengste med å bruke dei. 
men seier ikkje nei om vi finn det 
naud synt. Meir var det ikkje, ta det 
med ro, spis molter, drikk nypete og 
HALD NATUREN GRØN. 
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Natursenter i kulturlandskap 


- Men før vi kom i hus, skj edde det selv
følgelig mye, forteller Strandli. In
fonnasjon ssentre fo r naturvern har ek
sistert lenge i andre europe iske land. l 
Sverige drives fl ere slike under betegnel
sen «Natunum». Interessen for disse har 
vist seg å være meget stor hos allmennhe
ten, blant skoler og organisasjoner. 

l 1982 vedtok Statens naturvernråd en 
uttalel se til Milj øvernde pal1ementet der 
behovet for in formajon om naturvern i 
fylker og kommuner b le understreket. 
Etablering av informasjonssentre ble på
pekt som et viktig virkemiddel. 

Miljøvernavdelingen i Østfold tillot 
ikke de tte fors lage t å dø i resolusjons
kverna. På ly kke lig vis kombinerte 
Strandli en re kke forutsetninger og 
utkrystalliserte ideen: Her, på Søndre 
Jeløy må Østfolds natursenter Iigge I 

Enestående kulturlandskap 
- Og hvorfor nettopp her? 

- Vi va r ved å avslutte arbeidet med 
etab leringen av Søndre Jeløy land
skpasvernområde i et, etter norske for
ho ld , eneståend e kulturlandskap. Her lig
ger f. eks. seks stor gårder fra det 17. og 
18. århundre med vakre parkanlegg og 
alleer. e llers finnes flere gode badestren
de r og e t variert turterreng i skog og inn
mark . Området ligger i gangavstand fra 
Moss sentrum og fungerer som bymark 
for en befolkning på ca. 25 000 men
nesker. 

Sentralt i området ligger Alby gård 
med det anerkjente og meget godt besøk
te kunstsenteret Galleri F 15. Omlag 
250 000 perso ner besøker galleriet hvert 
år. 

Med andre ord: Her var makeløs na 
tur , rik kultur og en strøm av mennesker. 

Og to behov. 
Behovet for et tilholdssted for opp

sy ne t med landskapsvernområdet og be 
hovet for et natursenter. 

Fra stabbur til natursenter 
Kunne det tenkes .. . ? Var det mulig? 

Jo , så sannelig , det var det - der sto 
de t , vegg i vegg med kuns tgalle rie t: 
Stabburet som ropte om å bli brukt til 
noen annet enn lager. Og Bjørn Strandli 

(O (\ 

- Her skal det bli liv! 

Bjørn Strandli, naturvernin

spektør i Østfold, åpner døra og 

vi skrider med spenning og en 

smule andaktsfølelse over ters

kelen til det første Natursente

ret i Norge. 

Noen øyekast, en smak på at

mosfæren. Å, joda! Her er ut

vilsomt et rede for naturvernet 

å yngle i. 


nø lte ikke med å ile til unnsetning. Hvil
ket innebar to års utre tteli g og målbevi ss t 
arbeid. Fle re personer ble involvert , og 
de t ble sa tt fal1 på «mølla»: M øter. utred
ninger , byggekomite , kostnadsoverslag, 
finansieringsplaner , driftsplaner , samar-

Natursentret 
Natursenteret holder åpent i vinter
halvåret onsdag, lørdag og søndag fra 
kl I l til 15 . Fra april/mai regner en 
med å kunne ho lde åpent hver dag. 
Man kan treffe avtaler om besøk/om
visning og få ytterligere informasjon 
om Natursenteret og Søndre Jeløy 
landskapsvernområde ved henvendel
se til oppsynsmannen på tlf. (032) 
74 2 

beidsavtaler , syjk nader et cetera et cete ra 
- for å omskape uthus til natursenter. 

Hvor vi som nevnt befinner oss og 
umiddelbart trives. Her lukter ferskt av 
gammel atmosfære i det tre e tasjers nøk
ternt sveitseringspirerte stabburet oppført 
rett etter århundreskiftet, nå res taurert et
ter al le kunstens regler. I første etasje 
møter vi to utstillinger. Den ene som ska l 
være permanent , vi se r Søndre Je løys 
landskapshistorie. Den andre er bygget 
opp over temaet «Levende landskap». 

Til sk ueren får en sterk opp leve lse av 
at de små og iso lert se tt , nesten ubetyde
lige bit vise inngrepene i landska pet til 
sammen og over tid føre r til dramatiske 
omveltninger. Det kan væ re mange grun
ner til at v i ik.ke reagerer ste rke re på den
ne ofringen av na tur-rikdo m på «frems
krittets» og produktivitetens alter. Ven
der vi det døve øret til vår intui sjon om 
helhet og sammenheng') Setter vi vår 
erindringsevne tilside for å kunne holde 
tritt med «sa m fu nnets krav» til forand
rings hasti ghet? 

Utstillingen provoserer frem slike og 
lignend e spørsmål hos til skueren. Men 
den inspirere r også ved å gi svar. Den
vise r at vi har gode muligheter til å 
unngå utarming av natur og miljø. Som 
kjent er avstanden mellom suksess og fi
asko ofte temmelig kort. På samme måte 
ka n en i byer og de t omliggende landskap 
gjøre mye positivt med forholdsvis små 
midler . Del kan skje undere ved å gi rom 
for træ r i byene. [ kulturlandskapet kan 
mo noton i, aI1sfattigdom og utpining av 
jo rdsmo nne t bl. a. m øtes med leplanting 
alleer, bevar ing av bekkedrag, randso
ner, døde trær og skogklatter. 

Fordel for natur og landbruk 
- Vi har lagt stor vekt på å vise at det fin
nes praktiske løsninger som vil gi gunsti
ge resultater både for naturvernet og 
landbruksnæringen. Derfor har vi bl.a. 

. samarbeidet med landbruksmyndighete
ne om denne utstillingen. Etterhvert vil 
nye temaer bli presentert. Vi vil at utstil
lingene skal dekke et så stort spekter som 
mulig: fra nærmiljø til natur- og miljø 
vernproblemer i u-land. 

- Alby gård med Galleri F 15 hat en 
høy s ta tus i fo lks bev issthet når det gjel
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der utstillinger. Føles det som en for
pliktelse? 

- Ja. Det som skjer på Alby blir viet 
oppmerksomhet. Og det er klart at dette 
også maner oss til ekstra innsats. MiljØ
vernavdelingen er derfor innstilt på å job
be profesjonelt og fremskaffe noe som 
virkelig synes. 

- Skal andre enn «det offentlige» kom
me til syne? 

Plass for alle 
- Selvsagt. I høy grad. Vi har et sterkt 
ønske om at senteret skal bli brukt så 
mye som mulig. Dørene står åpne for alle 
fra velforeninger til departementer under 
forutsetning av at det er natur- og miljø
vern som skal presenteres eller diskute
res. Vi slipper gjeme til organisasjoner 
med stands og informasjonsmateriell. 

- Du sa diskuteres? 
- Ja, da går vi en trapp opp. 
Møterom/klasserom og filmrom. Alt 

ligger til rette for møte- og seminarvirk
somhet. Her er rikelig plass til en skole
klasse, og man har planer om å lage un
dervisningsopplegg. 

Og så må vi se lysbildeserien om natu
ren på Jeløy. 

O.K. En som har vært forholdsvis ak
tiv i naturvernets tjeneste noen år, hopper 
ikke akkurat i været av nyfikenhet ved å 
bli forespeilet lysbilder. Man rigger seg 
høflig og en smule blasert til rette foran 
skjermen. (Rekker vi toget som går fra 
Moss klokken .. ?) Et bilde. Musikk. 
Nytt bilde gror frem av det første. Vårt 
subjektive kjennetegn på kvalitet melder 
seg med full styrke: Gode grøss oppover 
langs ryggeraden fortsetter i ilinger frem 
mot øyekrokene. Det er så vakkert at det 
er til å grine av. La toget gå. La togene 
gå fra Moss i hele dag! For fotografene 
Helge Eek, Jørn Bøhmer Olsen og Rolf 
SØrensen har naglet oss til stolen, og det 
eneste vi beklager er at lysbildeserien tar 
slutt. 

Fra lysbilder til visjoner: nok en trapp 
opp. Til øverste etasje hvor Strandli leg
ger ut om planene for fremtiden. her er 
innredet plass til kontor,arbeidsrom og 
studieplasser. Oppsynsmannen for land
skapsvernområdet, naturforvalteren Ås
mund Fjellbakk holder til her. 

- Vi ønsker at Natursenteret også skal 
bli et sete for forskning. Vi må få en 
grunndig naturfaglig beskrivelse av land
skapsvernområdet i første omgang. Der
etter står nye prosjekter i kø. Det er av 
stor betydning for oss å fremskaffe viten 
og dertil nå frem med vår viten til de som 
ikke vet. Det er vårt håp at denne virk
somheten skal gi et sterkt bidrag til pro
fileringen av senteret. Her skal ting bli 
til, og herfra skal ting strømme ut. 

Og folk strømme til, går vi ut fra. o 

A.A. 

• !' 
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Foto Birger Areklett. 

Av Bredo Berntsen 

Hardangervidda er kanskje Norges mest 
berømte fjellområde, først og fremst 
fordi den er Nord-Europas største høy
fjellsplatå og den sørligste utposten for 
arktisk vegetasjon og dyreliv. Derfor har 
Hardangervidda stått sentralt i naturver
net, og i 1981 ble- den fredet som na
sjonalpark etter årelang kamp. 

Men Hardangervidda ble også kjent av 
helt andre årsaker, og det i kretser som 
neppe tidligere interesserte seg for denne 
værharde høyfjellsvidda og enda mindre 
for betydningen av naturvern. 

I 1969 var en sveitser på fottur på Har
dangervidda, på ferie fra sitt arbeid i et 
legemiddelfirma. Firmaet produserer me
disiner fra bl.a. jordboende små sopper, 
og han tok derfor med seg noen jord
prøver fra vidda. Etter hjemkomsten til 
Sveits ble prøvene analysert, og han fant 
en sjelden mikroskopisk sopp som viste 
seg å produsere et ukjent stoff som de 
kalte cyclosporin A. 

Dette stoffet har merkelige og drama

tiske egenskaper. Det virker inn på krop
pens immunapparat ved at det hemmer 
avstøtningsreaksjonene mot fremmed
legemer, f.eks.- transplanterte organer. 
Dette har alltid vært det store problemet 
ved organtransplanterirrgc;:.r fra ett men
neske til et annet. Med cyclosporin A 
kan immunapparatet «temmes» slik at 
kroppen ikke forsøker å avstøte det nye 
organet. Dette har gjort meget kompliser
te organtransplanteringer mye enklere for 
legene. De første vellykkete hjertetran
splantasjonene, som ble foretatt på Riks
hospitalet høsen 1983, ble gjort under 
dekning av cyc1osporin A, et stoff fra en 
liten sopp på Hardangervidda! 

Det ovenfornevnte er forfatteren Klaus 
Høilands paradeeksempel på de kjente og 
ukjente verdier som vi har i \jrre ville 
vekster og hvor viktig det er å verne om 
dem. Høiland - som er fag-botaniker 
har nemlig nettopp utgitt en bok om dette 
temaet. Og boken «Planter i fare. Truede 
og sjeldne planter i norsk flora», er den 

, 
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Naturlyriker med brodd 
Fredrik Heitkøtter er kjent som en 
sterk naturvern forkjemper, som I 

mange år har reist land og strand 
rundt og holdt lysbildeforedrag. Men 
i de siste åra har han også vist seg 
som en dikter, en naturlyriker med 
sikker språkføring og ordbilde som 
maler fram naturmedopplevelsen hos 
leserne. Men bak opplevelsene stikker 
den nødvendige brodden fram. At det 
er viktig å kjempe for og bevare urørt 
natur og at dette i videste forstand er 
et politisk spørsmål. Naturlyrikken og 
brodden forenes i hans siste bok 
«Villmarkshaust» , som forøvrig er 
utgitt i samarbeid med Oppland Na
turvern. Heitkøtter tar oss med en 
høst på leting etter det som er igjen av 
villmark i det vidstrakte gudbrands
dalsområdet. Han beveger seg fra vat
marksområdene og fuglelivet i Dok
kadeltaet , der den utbyggings tapte 
Dokka renner ut, til sje ldne botan iske 
forekomster i bortgjemte sideda ls
baklier i Gudrandsdalen . Så opp i 
fjellskoge ns tåkelandskap i novem
ber, før vi ender i grenselandet mot 
Romsdal , langs Aursjømagasinets dø
de reguleringssone. 

første i sitt ,lag i Norge . Huker! e l· ill
spirert av arbeidet Illed " Plantekal llpdJl 
Jen 1984-85" som hle startd av Verdens 
Naturvernuni on i I lJ X.J.. Og malet Illed 
boken er a rette 0pplnerKsomheten nwt 
den verdien dl' \ ieldnc plan te r hd r. gi 
kunmka pe r 0111 delll og de truskr de ut · 
settes for og Illoti vc re le seren til il q,j 

vakt Olll den sarbare \'egetasjon.: n. Hu
ken Cl' utgi tt i samarbeid ))led Verden , 
Villmarksfon d. 

Fordi forfatteren har c\·n.:n til a popu 
lanse re stoffet og sh ive levendc (lg en
gasjert om emner som fo r men igma nn 
har ICI( for a bli tørre og \<Jn sh. cl ige . er 
boken om Norges tru.:de og \ Ic ldne pl an
tcr blitt meget \e ll yk l\ et . Sa:rlig synt> 
jcg bes kri ve lsen av de en Kelte plan tene 
vitner O lll en viten !-. kaps lllann SO Ill ik l-e 
bare er kunnsl-ilpsr ik og glod I sin ('lil l/C 

- men ogsa glad i .\' /1/ /) ('1111. 

Tyngden av bokcn li gger i beskri\t: I
se n av hva som truer plantenc va re og i 
en oversikt ove r sJc ldne planter . Tru~lene 
er dessverre mange. Dc strekker seg fra 
plantesamling og moderne skogb ruk til 
vassdrags regulering. foruremning og ,ur 
nedbør. 

«Villmarkshau st» er boka en annen 
skulle ha skrevet, s ier Heitkøtter inn
ledningsvis. Derfor er den tilegnet to 
naturvernforkjempere i Oppland, som 
på en me nings løs måte ble tatt av et 
snøras på Dovrefjell i januar 1980: 
Werner Sundfør og Janne Stafseng. 
Sund fø r ville skrive ei bok i Fønhus
-tradisjonen. Både hos ham og Heit
køtter ligger en forankring i den 65 år 
gamle Frøhus-boka: «Der villmarka 
suser». Så ble det Heitkøtter som 
skrev boka. I slutten av sin bok har 
Heitkøtter et langt naturdikt , som fle
re enn anmelderen vil kalle sterkt , for 
følelse s livet. Da Hei tkøtter sang fram 
diktet på Opplands «Miljø '85» på 
Gjøvik i vår , var det mange våte øyne 
å se i de n tusentallige forsamlingen et
terpå. Og denne anmeldelsen kan slut
te med diktets førs te vers: 

Du kveld vind og du fjellvind 
som sjogar så s tridt. 
Du som keikar - du som le ikar 
som har fare så vidt . 
Du må veta - du må gjete 
kv a naturen har lidt. 

Fredrik Heitkølfe,.: 
Vi llmarkshaust. G.v/dellda/ 1985 

Arne Chr. StrYken 

Ovc rsikt~n over de ca. 50 sjeldneste 
og mest utsatte plantcr som vokser i NOI'
!le er SO Ill nev nt '~l.' rl il! ~od. Her er de 
(ruede pl antene delt i g~'upper ell er milj ~) 
- ~ Iik ~om tje llplantcr. planter ved ha v
, trendene os\' . 

Vi lar h,lpe det vii hU;"s a hegne Olll 

den "a" re rpck s"oglrue - orkideenes 
primadonna - den merl-.:li gc mi ste lte i
nen, den gatefulle ski cggk lokken og all e 
de ~1I1dre under li ge og int eressante plan
tene \i I'<ir beskrevct La det ikke ga J]led 
delll ,Olll med f.ås . ./"lIbl(/(1 - den er 
ugJenka llc li g borte - groftet og sa nket 
Ihie l. 

' TII slun i bo ken "ohles de t na~jon a l e 
persrekti ve t til det globale . Det er ikke 
hare i Norge at plantea l·tene er i fare 
Den internaSjonale natu rvernunionen har 
rll1s1:ltt at 20 000 til 2S 000 arter høyere 
planter er utryddet eller tru et av utryddel
se . Dette Cl' omtrent 10 'le av de kj en te 
planteartene vi har på vår arme klode. 

Den største faren utgjøres av miljøtrus
lene: ødeleggelsen av de tropiske regn
skogene. forørkningen av de subtropiske 
og varmt tempererte om rådene og for
urensningen av den nord li ge halvkula. 

Den lengste gutten 
At Glomma er den lengste gutten, er 
barnelærdom. Nå sørger Leif Ryvar
den og Tor Selstad for at vi får vite 
mer om denne elva , fra Aursundsjø 
og til Fredrik stad. Boka om Glomma 
betrakter e lva fra alle tenkelige syns
punkter, og legger fram et mylder av 
fakta om natur , hi storie og nærings
liv. Bildene i boka spenne r da også 
ove r et stort register, fra sommerso l 
og klar luft over tJellsjøen ved Glom
mas kilder , til røyken fra Kronos Ti
tan der e lva møter have t. Boka pre
senterer se som billedverk i praktklas
se , mens teksten er geografiunder
visning der lite er ute latt. 

Leif Ryvardell og Tor Se/stad: 
G/omma. 116 sider 

Universi tels/or/ag 

rI 

I lyset fra et bål 
Ikke så få naturglade nordmenn har 
lært seg å' trives i lyset fra Ola f Heit
køtters bål, e nten de har møtt det via 
tjemsynsskjermen e ll e r i bokform. I 
år kommer den langdskjente tJ e li opp
synsmannen med enda en bok , «I Iy-

Trusl ene mOl de trop iske regnskogene 
er særlig dystre. De dampende tropesko
gene hal' på mange måter vært de ville 
plantenes siste skanse mot sivili sasjonens 
naturinngrep. Her finncr vi et enestående 
mangfolcl av al1cr v)m represent erer geo 
netiske ressurser dV stor verdi. Men nå 
fell es d i ~se skogene i et voldsomt tempo. 
Sitatet fra en amerik ansk biolog fortcller 
OJll hva som sUlr i fare: «Den tropiske 
regnskoge n er naturens genetiske ho
vedbibliotek - å vldelegge den vil være li· 
ke sJ I'a talt for lIlocieme biolog i. SOIll 

brenninge n av biblioteket i Alexandria 
var i Jlliddelalderens vitenskap». 

Ja. det er grunn til å rope et b:lde na
sjonalt og internasjonalt varsko: Vem 1'11' 

re I'eks ler. Og med Høilands bok hor vi 
et slikt aktuelt og ve lfonnulert varsko. 

Boken hans har forøvrig mcd en lit
teraturli ste for dem som vil gå vide re og 
sette seg mere inn i problemene, men den 
mangler dessverre stikkordsreg ister. 
Klaus Høilalld: PlaIIler i flire . 


Truede Ol( .Ijeldlle planter 

i 1I0rsk f/o/'({ . 


Aschehollg /985. 141 s. 
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set fra mitt bål », der han har samlet 
en perlerad av skildringer fra skog og 
fjell , illustrert med fine og stemnings
fulle fotografi er. Den som finner den
ne boka under treet i år, har ikke fei
ret jul forgjeves' 

Olaf He;tkørter: 
I /vset fra mitt bål 

120 sider. Grøndahl & SØn 

rI 

Forsvar for 
skjønnhet 
Harald S verdru p har dratt forbi igjen, 
sådd rastløshet i våre hjerter , opp
hevet tyngdekraften og sendt gni ster 
ut i bane mellom liv og død . Han har 
gitt oss dikt sprunget ut av et elsker
hjerte, og de har satt oss i drift. 

Det handler om skjønnhet, om jakt 
- ikke for å ramme mål eller nedlegge 
bytter - men for å oppnå forening 
med skjønnheten slik den finn es i all 
natur: 

«Lysets øyeblikk 
er denne dobbelte regnbuen 
innerst i et samlivs nåde. 
Vi er ett til samme musikk 
og likevel to .» 

Skjønnhetens spor forfølges fra det 
som ligger snublende nær, en søndag 
i Vestfold kan drømme oss til li ve t, til 
stjernedrømmer mellom ga laksers «Å 
så sa kte hvirvlende gammeldans». 
Det bærer gjennom tid og det tids
opphevende: «En dråpe vann kan 
speile korn og stjernemørke . Alt 
er sett, alt er samlet i en dråpe vann, 
så tung av fall, et øyeblikk. 

«Så tung av fal l". Sverdrup er dra
matisk klar over skjønnhetens sårbar
het, og at vi også lever i katastrofens 
nærhet. Derfor se tter han sitt liv og s i
ne dikt inn for å verge det forsvarsløse 
mot destruktive angrep: «Vi legge r 
Jorden forsvarsløs. Vi sv ikter all 
naturens fanta si og arvestoff... 
Skapelsen er her og nå, og ikke bare i 
Første kapittel. . Vi lever i et pa
radis, men skjønner ikke meningen. 
Vi dreper alt som lever og oss 
selv ... » 

Harald Sverdrup gir sin stemme til 
«den som aldri får fred før verden blir 
en munnfull fredeligere». Og utford
rer oss: «Ste m på havet ... stem på 

>lSlJ1>lala aJøl>l yg)! pp it; Ja 13Ww BlIQJ§lwj )ryilrrmml 
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grunnfje ll et. stem på svaberg og tan
kefulle ut s ikter. ." 

Og sku lle det gjelde valg mellom 
diktsamlinger. gir vi utvil somt vår 
stemme til «Lysets øyeblikk ». 

Horald Sverdrup: 
Lrsels Øre blikk 

Aschehoug 

A.Å. 

Verdens dyr 

Enda et bok verk om dyr. Kan det væ 
re nødvendig, da') Svaret må bli et 
ubetinget ja , og begrunnelsen for det
te korte og kontante war for ligger na: 
Første bind av Cappelens store verk 
«Verdens dyr». 

Nå er ikke all viten om dyr av spe
sielt ny dato. Erfarne lesere vil derfor 
kunne nikke gjenkjennende til en god 
del enkelt-opplysninger. Det nye 
imidlertid , det som pirrer interessen, 
ved dette verket, er de avk larende og 
innsiktsfull e sammenhenger detalj 
kunnskapen blir satt inn i. Ikke bare 
får vi vite at det forholder seg sl ik og 
slik, vi får også de nødvendige Jnn
blikk i h vorfor. På dette feltet som 
handler om artenes plass i det store 
samspillet. det vi l s i om øko logi, har 
zoologene kommet fram til adskillig 
ny viten som enhver naturverner bur
de være henrykt over å få del i. 

Første bind - det kommer 12 ril 
tar for seg rovdyrene. Boken er rikt il
lustrert; i følge forlaget er 90 '7c av 
bildene ikke tidligere publisert. [ til
legg til fotografiene finnes en rekke 

tegninger som levende og meget in
struktivt gir eksempler på dyrenes at
ferd. Ellers bl ir leseren slå tt av tre 
ting: 

l . En gjennomført sys tema ti sk 
fremstilling som ivaretar såvel hensy
net til oversikt og store linjer som til 
de ltaljrikdom og muligheten til å fin
ne frem til «s måb itene» uten an
strengelse r. I kortfattede overs ikter 
presenteres sannsynligvis tlere aner 
enn i noe annet verk om dyr på norsk. 
Hovedvekten legges imidlertid på en 
fyldig omtale av er rikelig og omhyg
ge lig utvalg avarter. 

2. En levende fremstilling og et lett 
flytende sprak. Hvor ofte har vi ikke 
ergret oss over at tilegnel sen av viktig 
kunnskap er blitt unød ig tung p.g.a. 
tørt og inntløkt spr:tk ') S lik irritasjon 
uteblir ved lesning av denne boken. 
Vi !!Ieder oss over at tebten bærer oss 
rre~l til rorståelse - vi sli pper ~ kjem
pe oss gjennom den lor {t nå frem til 
poengene. 

3. Dette er et verk som burde til
fredsstille alle fra 2- 3-aringer lil den 
voksne, kyndige og kriti ske lese r. Bo
ken er følgelig både familiebok og 
kunnskaps verk . Dette er oppnådd ved 
at fyldige billedtekste" og ram mer 
med artig spesia lstoff utfyller hoved
teksten. 

«Verdens dyr» er en internasjonal 
sa mproduk s jon hvor verdens mes t 
anerkjente zoologer har bidratt på sine 
spesialområder. Verkets norske utga
ve er supplert med ytterl igere stoff om 
norske dyrearter og forøvrig tilpasse t 
av zoologiprofes\or Arne Semb-Jo
hansen (verkets ledakt(1r) og overset
teren Ragnar Frislid. 

A. Å. 
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ViiiitVEKSTER ~ 
TIL GAGN OG GLEDE 

Siden uminnelige tider har folk i Norge gjort seg nytte 
av alt som planteveksten på hjemstedet bød på, fra 
materialer til hus og skip til barne~eker med blomster og 
strå, fra folkemat og kreaturfør til medisin og fargeemner. 
Inn i den nøkterne, rasjonelle viten om hva ting kunne 
brukes til , vevde det seg all slags tro og overtro om de 
usynelige krefter som var i alle ting og som stod bak alt 
som skjedde, krefter som en forsøkte å virke på gjennom 
magi. Dette er en bok om planter og tradisjon; om 
planter og hva folk har brukt de ville vekstene til, skikker 
og tro og overtro som har med planter og gjøre. 

Pris kr 173,- 224 sider 

Rolf Stabell og Fritz Kolberg '. • 

~tjtmtbimmtltn 

Endelig en norsk bok om stjernehimmelen, skrevet 
for amatører og hobbyastronomer. 

Boken inneholder de viktigste stjernebildene, slik vi ser 
dem på våre breddegrader. Den gir også kortfattete 
beskrivelser av viktige fenomener i verdensrommet, og 
myter og sagn knyttet til de enkelte stjernebildene. 

Pris kr 140,- ca. 200 sider, innbundet. 

jeg/vi bestiller 

......eks. Stjernehimmelen il kr 140, 
ISBN 82-00-071928 
Forsendelsesomkostninger kommer i tillegg 

Navn: ...... ....... ..... .... ...... ....... ........ ..... .... ... .. ....... ... . 

Adresse: ... ... ...... ..... .. ... .... ..... .... ....... ... .. ... ..... .... .... . 


Postnr./Sted: ... ....... ......... .......... .. ....... ... .. ...... ..... .. 


Ordretelefon: (02) 42 93 10 

Bestillingen sendes til: SENTRUM BOKHANDEL 
Småstrandgt. 1, 5000 Bergen 
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DETTE ER ÅRETS iJULEKORT! 

Årets julekort - tegnet av 
Staffan Ullstrøm - leveres i 
sett a 10 enkle kort og i sett 
av 5 doble kort nred kon
volutter. 

Pris pr. sett kr. 20,-. 

Bestilling kan skrives på ku

pong midt i bladet - vare 

nr. 214. 


NATURKALENDEREN 1986 
Medlemspris kr. 48,-. 

\'"~__,~ "~,I ./~///1 
~ NY"

-< N~G~~~~ 
i-//~ 

.1-, 
OppLAGI T/~ 

-~ 
.,.

~l/~I,.~\.'~ 

SALTFJELLBOKA 
Stort format 160 sider 
Rikt illustrert i farger 

KR 198.
I BOKHANDELEN ELLER FRA 
LOFOBOKA - 8020 VÆRØY 
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Fine vervepremier venter! 

Verv et nytt hovedmedlem og velg 

mellom: 

Premie nr. 1 a Ulv, b Gaupe - Nr. 2 Vandrefalk -
Nr. 3 Havørn. Trykk av Staffan Ullstrøm 
(30 x 42) med ramme. 

Nr. 4 Blåveis. Trykk av Hedvig. 
Wright 0stern. (21 x 30) m. ramme . 

Nr. 5 Neverbutt (til kaffe, sukker m.v.) 
Nr. 6 Naturlommekalenderen. 
Nr. 7 Kassett med fuglelåter . 
Nr. 8 Vår i skogen. Bok av 

Arild Hagen og Gunnar Gundersen. 
Nr. 9 Fire plakater fra Naturvernforbundet. 
Nr. 10 Norske dyr i fare . Bok av Ragnar Frislid. 

To hovedmedlemmer - velg mellom : 
Nr. 11 Smykke av ugle eller piggsvin . 

Nr. 12 Ville vekster i r'\lorden. 

Nr. 13 Atte plakater fra Naturvernforbundet. 

Nr. 14 To av vervepremiene for et hovedmedlem et


ter valg. 

Tre hovedmedlemmer - velg mellom : 
Nr. 15 «Brushaneleik», litografi av Vivian 

Zahl Olsen. 
Nr. 16 Collegegenser m/NNV-merke og navn 

størrelse S, M, L eller XL. 
Nr. 17 NNVs emblem i sølv (anheng uten kjede). 
Nr. 18 Tre av vervepremiene for ett medlem etter 

valg. 

Fire hovedmedlemmer - velg mellom: 
Nr. 19 Keramikkbolle. 
Nr. 20 Fire av vervepremiene for ett medlem etter 

valg . 

Fem hovedmedlemmer - velg mellom: 
- -

Nr. 21 Olav Gjærevoll: «Norges planteliv». 
Nr. 22 Fiskeveske i never. 
Nr. 23 Fem av vervepremiene for ett hovedmedlem 

Fem familiemedlemmer ti lsvarer ett hovedmedlem. 
Pensjonistmedlemskap tilsvarer hovedmedlemskap. 

Slik verver du 
Send inn kupongen , utfylt med tydelig navn og ad 
resse på de du har vervet, -og hvilken vervepremie 
(husk nr.) du vil ha. Så sender vi velkomstmaterie ll 
og innbetalingsblankett. Først når kontingentene er 
innbetalt, registrerer vi din verveinnsats, og sender 
deg premien. Verver du 5 hovedmedlemmer eller 
fler, blir du med i trekningen av en 4 ukers tur til Hi
malaya i 1986, og to «PRESTIGE»-sykler! Trekning 
foretas ved årsskiftet. Lykke til l 

Ververens personalia: BREV 
Navn 

Adr. 

I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 

Abb. nr: I 
Jeg har vervet flg. personer: (sett kryss mellom dem.) 
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SVARSENDING
I I I Avtale nr. 110000/113 

I TIL
I NorgesI 
I Naturvernforbund 

Hammersborg 
Jeg ønsker meg premie nr. rn Jeg vil «spare» vervingen D 0129 OSLO 1 

167 



Nå er den kommet! 


I 

Pris kr. 58,- . Medl.pris kr. 48,


