NORGES NATURVERNFORBUND

ÅRsMËLDING
1970

OSLO 1971
GRØNDAHL & SØN BOKTRYKKERI

Året 1970

O

Aktivitctene i forbinclclsc med Det europeiske naturvernåret sattc i høy
grad sitt preg på 1970. Foruten at forbundet gjennomførte en rekke egne
tiltak, har vi gjennom hele året hatt intimt samarbeid med «Naturvcriiåret
1970», der vi også har vært representert i arbeidsutvalget.
Medlemstallet økte mccl ca. 50 prosent i 1970. Dette er en betydelig
vekst, men tilgangen på nye medlemmer burde vært enda større, hvis den
positive bølgeri som ble skapt i Naturvcrnåret 1970 hadde vært bedre ut
nyttet til aktiv verving. Vervearbeidet må ha høy prioritet. ettersom vår
posisjon som opmionsskapende organ står og faller med at vi er mange
bak naturvernkravene.
Året viste flere positive trekk fra det offentliges side. Den nye naturvernloven trådte i kraft (bortsett fra paragraf 2), vi fikk en ny lov om vann
forurensing, lov om begrensning av adgang til bruk av tunge fyringsoljer,
lov mot oljeskader. og lov om adgang til forbud mot visse typer emballasje.
Videre ble det vedtatt endringer i strandloven, og det ble (med visse unn
tak) innført forbud mot bruk av DDT, aldrin og dieldrin.
Men året I 970 bød også på store skuffelser. Blant annet ble flere store
vassdragsutbyggingsprosjekter satt i gang tross sterke protester fra natur
vernhold, og flere tilfelle av omfattende og alvorlige forurensninger ble
registrert.

Arbeidet med landsplanen for nasjonalparker ble ført videre, og det ble
i 1970 opprettet fire nye parker. Videre fikk vi vårt første landskapsvern
område (Veøy i Romsdal) i medhold av den nye naturvernioven, og flere
nye naturreservater.

Alt i alt var 1970 et godt år for forbundet, tross enkelte tilbakeslag i
•/iktie naturvernsaker og tross anstrengt økonomi Den økte forståelsen for
naturvernproblemene gir grunn til optimisme både når det gjelder for
bundets fortsatte vekst og mulighetene for å oppnå resultater i de mange og
store oppgavene som ligger foran oss.

Representantskapsmøtet 1970
Representantskapsmøtet ble holdt på Sem i Asker den 24. april 1970.
Protokollen fra møtet er gjengitt i «Norsk Natur» nr. 270, side 72 ff. Her
bringer vi derfor bare et kort resymé.
3,

To nye kretsforeninger, Møre og Romsdal Naurvern og Haugaland
Naturvern, ble tilsluttet NNV. Videre ble det vedtatt at Vestfold Naturvern,
som var under dannelse, skulle opptas som kretsforening fra 1. januar 1971
såfremt landsstyret fant å kunne godkjenne foreningens vedtekter. «Natur
og Ungdom» hadde forandret sine vedtekter, og landsstyret meddelte at de
nye vedtektene ikke var i strid med forbundets, men uttrykte tvil om at den
nye organisasjonsformen ville være hensiktsmessig. Det ble vedtatt å god
kjenne den nye ordningen for ett år, og ta saken opp på representantskaps
møtet i 1971.
Med en mindre korreksjon ble årsmeldingen enstemmig godkjent. Regnskapet, budsjett for 1970 og foreløpig utkast til budsjett for 1971 ble enstemmig godkjent.
Et forslag fra Kvam (VNV) om å forhøye årskontingenten for personlige
medlemmer til kr. 20,— og å åpne adgang til familiemedlemskap (uten tids
skrift) for en årskontingent på kr. 10,00 ble enstemmig vedtatt, og gjøres
gjeldende fra og med 1971.
Ved valgene trådte styremedlemmene professor Hans Kauri og fabrikk
eier Anton Jenssen, og varamennene parksjef Arne Berglia og fylkeshage
arkitekt Oddlaug Brunvoll ut. Nye styremedlemmer ble kirkeverge Anders
Kvam med varamann oberst 0. M. Jørgensen, og lege Hans J. Engan med
varamann Oddlaug Brunvoll. Til ny valgkomité ble enstemmig valgt stud.
jur. Ragnar Vik, kontorsjef Einar M. Møller og regnskapssjef Aksel
Foyen. Revisor ble enstemmig gjenvalgt.
Når det gjelder naturvernsaker, konsentrerte debatten seg om Hardanger
vidda, som trues av omfattende vassdragsreguleringer, først og fremst i for
bindelse med de planlagte Eidfjordverkene. Representantskapet påla styret
.å vise en aktiv holdning i tråd med Hardangervidda-utvalgets synspunkter
(se årsmelding 1968, side 9—10) og særlig i relasjon til den kraftutbygging
politikk som for tiden føres av myndighetene.
Programutvalgets forslag til program for NNV ble drøftet, og det frem
kom en rekke merknader. Forslaget ble gjort gjeldende i ett år, og det ble
overlatt til landsstyret å arbeide videre med forbundets program, under
hensyntagen til representantskapets merknader og skriftlige uttalelser fra
kretsforeningene.
Borchgrevinks forslag om naturvernterminologi ble drøftet, og det ble
henstilt til styret å nedsette et utvalg til å behandle spørsmålet.
Av andre saker som ble drøftet kan nevnes spørsmålet om aktiviteter i
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forbindelse med «Det europeiske naturvernåret 1970», truede dyrearter og
natu rvernakademi ved Svanvik Folkehøgskolc.
Neste representantskapsmøte ble besluttet lagt til Bodø i juni 197.
Landsstyret fikk fullmakt til å ordne alle detaljer.

Landsstyre og styreutvalg
Landsstyret har i 1970 hatt 6 møter, styrcutvalget 4 møter. I landsstyret
ble behandlet 86 saker, mens styreutvalget behandlet 51 saker.

ØFaglig råd, komitéer og utvalg
Av oversikten bakerst i årsmeldingen fremgår hvilke komitéer og utvalg
forbundet har hatt i 1970. På grunn av arbeidsmengden i sekretariatet har
effekten av arbeidet i enkelte av disse organene vært for svak. Personer som
er med i det faglige råd og andre komitéer er innkalt til niøte den 2. mars
1971. Man vil lier søke å komme frem til en reorganisering av virksom
heten i kom itéer og utvalg med sikte på større effektivitet.

Sekretariatet
Generalsekretær Magne Midttun fikk fra 15. august et halvt års permi
sjon for å konsentrere seg om arbeidet med «Aksjon Hardangervidda».
Fra denne dato fungerte kontorsjef Roar Sætber som generalsekretær. Fra
1/4-1970 og ut året var stud. jur. Knut Skedsmo engasjert av forbundet og
ØNV i fellesskap, slik at hans arbeidstid og lønn ble delt mellom partene.
1 forbundet fungcrte Skedsmo som saksbchandler. Fra 1/6-1970 ble forst
kandidat Thor Midteng engasjert som saksbehandler ut året, med sikte på
• fast ansettelse fra januar 1971. Videre er fru Marit Skedsmo fra 15/9 enga
sjert som kontordame på deltid. Se forøvrig fullstendig oversikt over sekre
tariatets bemanning bakerst i årsmeldingen.
Arbeidet med å skaffe nye og varige kontorlokaler fortsetter. Det er
visse muligheter for at vi fra det militære kan overta kontorlokaler som blir
ledige ved fraflytting, men forhandlingene har ennå ikke gitt konkrete
resultater.
Av kontorutstyr er i årets løp bI. a. innkjøpt en fotokopieringsniaskin,
frankeringsmaskin og bokholderimaskin. Situasjonen når det gjelder inven
tar og utstyr har dermed bedret seg betydelig.
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Revisor
Firmaet Johan Engelstad og Jonn Hoen, statsautorisert revisorer, har i
regnskapsårct vært forbundets revisor. Høsten 1970 meddelte revisor at
økt arbeidsmengde gjorde det umulig for firmaet å påta seg revisjoncn av
NNV’s regnskap fra og mccl 1971 I lanclsstyrcmøte 8. desember ble dcl
vedtatt midlertidig å engasjere stalsautorisert revisor Henning Ziesler. Oslo.
fram til neste representantskapsmøte.
Landsstyret vil gi uttrykk for sin hjertelige takk til den tidligere revisor
for gode råd og bistand i forbindelse med opplegg og gjennomføring av
forbundets rcgnskapsførscl.

økonomien
Forbundets økonomiske stilling ved årets slutt må betegnes som meget
svak og fremgår av vinnings- og tapskonto samt status pr. 3 1/12 1970 inn
tatt til slutt i årsmeldingen.
I forhold til 1969 er inntektene øket med ca. kr. 178 000 og utgiftene
med ca. 218 000. Aktiviteten i løpet av Naturvernåret 1970 har imidlertid
ført til el underskudd på vel 50 000 og således svekket forbundets økonomi
ytterligere.
Blant de ekstraordinære utgifter var arrangementet med Nordens Natur
verndag, naturverngallup og Aksjon Hardangervidda. Utgifter som for
bundet har hatt i forbindelse med planlagte vassdragsreguleringer, vil imid
lcrtid bli søkt refundert i 1971.
Bare kontingenter for 1970 og resianser fra tidligere år er inntektsført.
Forskuddsbetalte kontingenter for 1971 er således ikke tatt til inntekt.
Kursverdien ved årsskiftet av verdipapirer som hører inn under fondenc
ligger ca. kr. 45 000 høyere enn den bokførte verdi.
Det har i årets løp ikke vært nødvendig å trekke på kassakreditten i
Christiania Bank og Kreditkasse, som utgjør kr. 50 000.

Bidrag
Statsbidraget for 1970 ble økt med kr. 25 000,— til kr. 100 000,—. Vilt
styret ytet kr. 25 000,— til utgivelsen av «Norsk Natur».
Avkastningen av konsul Viriks legat ble i 1970 utdelt for første gang. og
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NNV ble tilgodesett med kr. 35 000.—. Norges Statsbaner økte sitt bidrag
til kr. 4000,—. Av kommunale bidrag nevnes Oslo kommune kr. 25 000.—,
Stavanger kommune kr. 2500,— og Bergen kommune kr. 2000.—. En rekke
kommuner har gitt bidrag på 100—200 kroner.
1 forbindelse mcd selskapets jubileum, mottok forbundet kr. 100 000,—
som gave fra A/S Fjeldhammcr Brug. Mineralvannindustriens landslag
bidro mcd kr. 10 000.— til naturvcrnplakatcr, og fra Berntscn & Boe A/S
ble det gitt kr. 10000,— til restaurering av lægre på Hardangcrvidda. Til en
utstilling om vannforurcnsningsproblemenc har Oslo Handelskammer gitt
kr. 10 000.—. Flere av forbundets kollcktivt tilsluttede medlemmer har i
anledning Naturvernåret økt sin kontingent. Forbundet vil gi uttrykk for
sin hjertelige takk til alle som har gitt økonomisk støtte i årets løp.

Forbundets virksomhet
Arersfort’ningene

,iiedlc’,nstallei.
Forbundet hadde i 1970 16 tilsluttede kretsforeninger. Oppstillingen
nedenfor viser de enkelte foreningenes og forbundets samlede inedlemstall.
Som det fremgår av oppstillingen, økte medlcmstailet mcd mer enn 50
prosent.
—

K retsforeningcr

0

Direkte tilsluttet NNV
Aust-Agder
Vest-Agder
Oppland
Nordland
Rogaland
Finnmark
Sør-Varanger
Troms
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag

Med ltall
3112-69

76
151
165
342
398

296
396
74
65
202

1385
327

Mcdl tall
3112-70

102
221
217

476
475
509
440

81
68
278
2838
569

Netto tilv.

Prosentvis

1970

okn.1970

26
70

34
46
31,5
39
19
72
li
9,5
4.5
38
105
74

52

134
77
213

44
7
3
76
1453
242
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Kretsforeninger

Mcdl. tall
31/12-69

Vestlandske
Østlandske
Kongsberg
Møre og Romsdal
Haugaland’)

1489
3585
71
290

Sum årl. betalende
Livsvarigc
Total

MedI. tall Netto (liv.
31/12-70
1970

1566
5620
152
670
162

77
2035
81
380
162

9312
360

14444
374

5132
14

9672

14818

5146

—

Prosentvis
økn. 1970

6
57
114
150

52,5

fl Tidligere under Rogaland og Vestlandske Naturvernforemng. For Natur og
Ungdom mangler oppgave over medlemstallet.

Medlemsverving
Kretsforcningcnc drev i 1970 medlemsverving på det lokale plan. Første
års kontingent fra nye medlemmer som ble vervet på kretsforeningens
initiativ tilfalt i sin helhet vedkommende forening. Forbundet rykket inn
verveannonser i flere aviser og tidsskrifter, og vervebrosjyren «Dette angår
deg» ble distribuert i 10 000 eksemplarer. i forbindelse med utgivelsen av
naturvernfrimerker ble forbundets egen førstedagskonvolutt sendt til Norsk
Filatelistforbunds medlemmer (ca. 1100). 8% av disse reagerte positivt på
oppfordringen til å bli medlem av NNV.
Som det fremgår av oppstillingen ovenfor har enkelte foreninger. takket
være målbevisst verveinnsats, oppnådd en fordobling av medlemstallet,
mens andre bare kan vise til en beskjeden økning.

Representasjon i andre organisasjoner
Forbundet representerer Norge i IUCN (International Union for Con
servation of Naturc and Natural Resources.) Videre er forbundet repre
sentert i Nordiska Oljeskyddsunionen. Kontakten med disse organisasjoner
har i 1970 vært opprettholdt av sekretariatet. Som represcntanter;kontakter
i and re organisasjoner/institusjoner har følgende fungert:
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Norges Standardiseringsforbunds komité for standardisering av frilufts
skuter: Oberstløytnant Nils Borchgrevink med maleren Reidar Fritz
vold som varamann.
Kampanjen «Vern om naturm iljøet»: Forskningssjef Kristen Nygaard.
Det Norske Skogselskaps representantskap: Generalsekretær Magne Micl t
ttin med kontorsjef Roar Sæthcr som varamann.
Arbeidsutvalget for «Naturvernåret 1970»: Generalsekretær Magne Midt
tun til 15. august 1970, kontorsjef Roar Sæther fra samme dato.
World Wildlifc Fund (WWF) i Norge:
Formannen, Odd Lohne, har deltatt i en arbeidsgruppe med sikte på å
danne en seksjon av WWF i Norge. Stiftelsen ble opprettet medio de
sember 1970 med følgende styre: Brukseier Haakon S. Mathiesen (for
mann), banksjef Johan Melander, zoologen Per Høst og forsknings
stipendiat Thor Larsen.
Norske 4-1-I’s studieforbund: kontorsjef Roar Sæther.
Aksjonen «Hold Norge rent» (Det Kgl. Selskap for Norges Vel): Skog
iconsulent Bjørn Bjørnsrud.

Lovgivning, administrative vedtak
Lov om naturvern av 19. juni 1970.

«Den nye naturvernioven markerer et vendepunkt i norsk naturvern
om den bare blir brukt etter de intensjoner som formålsparagrafen gir ut
trykk for». Norsk Natur nr. 4/70. Lovens § 2, som på mange måter er en
nøkkelparagraf er ennå ikke trådt i kraft.
NNV vil øve påtrykk for om mulig å få lovparagrafen satt i verk snarest.

—

—
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Lov om vern mot vannforurensning av 26. juni 1970.
Innstilling om lov om Vannforurensning forelå i 1965 og forbundet
sendte da en fyldig uttalelse til Industridepartementet. Generelt kan det sies
at loven er meget positiv sett fra naturvernsynspunkt. Formålsparagrafen
lyder:
«Denne lov har som formål å verne grunnvann, vassdrag og sjøområder
mot forurensning samt å redusere eksisterende forurensning, særlig av hen
syn til menneskers og dyrs helse og trivsel, vannforekomstenes anvendelse,
og et effektivt natur- og landskapsvern».
9

Uten tillatelse er det forbudt å sette i verk eller drive virksomhet eller
foreta seg noe som kan bevirke at vannforurensning oppstår eller øker.
Mye avhenger av at Vassdragsvcsenet, som administrerer loven, raskt får
utbygd sitt kontrollapparat slik at håndhevingen av lovbestemmelsene kan
bli mest mulig effektiv.
Lov

omhegrensning av

adgangen til bruk av fyringsoljer ni. v.

Medio juni fikk vi en fullmaktslov på dette området og i medhold av
denne loven er det kommet forslcrifter for Oslo. Lignende forskrifter er
under utarbeidelse for Drammens-distrjktet.
Lov oni vern mot oljeskader.
Lovens formål er å forebygge, avverge og begrense oljeskader i sjøen,
vassdrag og på land. Etter lovens § 3 skal Kongen oppnevne et råd. Olje
vernrådet, for 4 år om gangen. Rådet får en sentral stilling i den totale olje
sølberedskap både når det gjelder forebyggende og avvergende tiltak. Olje
vernrådet skal således planlegge og samordne landets beredskap mot oljeskader og herunder bI. a. fremme forslag til forskrifter og praktiske tiltak
og gi uttalelser.
Ved brev av 29. oktober antar Fiskeridepartementet at Oljevernrådet bør
sammensettes av representanter for, foruten de impliserte departementer,
oljeselskapene og sjørnannsorgan isasjonene, også Norges Naturvernfor
bund.
Lov om adgang til a forby bruken av visse slag onigangsemhallasje ved
markedsføring av forhruksvarer av 19. juni 1970.
Dette er en fullmaktsiov som bare gir varsel om at det vil komme forskrifter på dette området:
I forbindelse med utarbeidelsen av disse forskrifter sendte forbundet den
15. oktober et brev til Sosialdepartementet med konkrete forslag til forbud
og påbud som en mente forskriftene burde inneholde.
Lover i anmarsj.
Lov om vern mot forsøpling av naturen (med innarbeidelse av lov av 19.
juni 1970, engangsemballasje).
—
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Lov om utnyttelse av rcttigheter og herligheter i statsalmenningene
(Fjell-loven).
Strandplanlov.
Ved slutten av året er forbundet i ferd mcd å utarbeide sin uttalelse til
innstillingen.

Naturvernsaker
Lundsk apsvern, jord vc’rn, fredninger.

Sandebukta i Vestfold.
Lokalitelen er en verdifull fuglebiotop og et populært friluftsornråde.
Forbundet har påklaget avgjørelsen hvorved konsesjon ble gitt til Christia
nia Spigerverk for kjøp av området.
Klagen er avvist av Landbruksdepartementet med den begrunnelse at
NNV ikke har klagcrett, og at klagefristen var oversittet.
EIc’niiii prestegdrd, Hedniark.
Elverum kommune har planer om å nytte en del av eiendommen som
fremtidig skoleoni råde.
Ved brev til kommunestyret gir forbundet uttrykk for at dyrket/dyrkbar
mark langs Glomma kun bør nyttes til jordbi-uksformål og at skolen følge
lig bør reises på et annet egnet sted med lavere bonitet.
Forbundet mener også ut fra en etisk/pietetisk synsvinkel at Elverum
prestegård som kulturelement vil bli svekket ved inngrep som nevnt.
(Saken ventes avgjort på regjeringsplan mcd det første.)
—

—

0 Malmøya, Oslo.
I forbindelse med Nyland Verksteds planer om å flytte en del av sin virk
somhet til Malmøya og Malmøykalven, tok NNV kontakt mcd Kommunal
departementet. Departementet ble anmodet om, på bakgrunn av øyenes
store betydning for friluftslivet og de naturvitenskapelige interesser, å ta
kontakt med Oslo kommune for at øyenes fremtid kunne bli vurdert ut fra
en helhetsbetraktning.
Planene er foreløpig stilt i bero.
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Valdakniyra, Porsanger, Finnmark.

Myra tjener som hekke- og rasteplass for bi. a. vadere, gjess og små
fugler. Et fredningsforslag ble i 1967 fremsatt av myrkonsulent Per i-tom
burg. Forbundet støtter forslaget. Avgjørelse i saken er ennå ikke tatt.

Vassdragsreguleringer
Sperstadut valget.

Etter at «Stortingsmelding nr. 26 (1968—69)» var drøftet i Stortinget, ble
det etter initiativ fra industri- og Kommunaldepartementet samt NVE’s
Hovedstyre nedsatt et utvalg «Kontaktutvalget kraftutbygging naturvern
om vassdrag som bør vernes mot kraftutbygging» (Sperstad-utvalget) som
den 30.12.1970 la frem sin rapport. Rapporten ventes behandlet av Stor
tinget i 1971.
—

—

Mardøla.

I 1968 protesterte forbundet mot planene om vassdragsreguleringer i for
bindelse med Eikesdal/Gryttenanlegget, som bi. a. ville ødelegge landets
høyeste foss, Mardalsfossen. Da konsesjonsspørsmålet nærmet seg avgjø
relsen, sendte NNV 13. juni 1970 en henvendelse til stortingsrepresentan
tene, der man ba om at avgjørelsen måtte utsettes inntil en rekke nærmere
angitte forhold var brakt på det rene. Stortinget ga likevel sitt samtykke, og
straks etter ga Regjeringen konsesjon. I mellomtiden hadde flere hundre
personer fra hele landet, sammen med folk fra bygdene Eikesdal og Eres
fjord, forsøkt å stanse utbyggingen ved en ikke-voldaksjon i anleggsom
rådet. NNV sluttet seg ikke til aksjonen, men uttalte at aksjonen hadde
forbundets fulle sympati. Skedsmo fra sekretariatet ble sendt til aksjonens P
leir som observatør, og var på stedet under det meste av aksjonen. NNV
har varslet at man vil begjære seg ansett som part på vegne av almenheten
under skjønnsforhandlingene, i likhet med hva forbundet har gjort i Aur
landssaken (se nedenfor).
Feniunden.
Siden Regjeringen sommeren 1969 avslo den svenske søknad om regn
lering av Femunden og Trysilelva, har Fernundutvalgets arbeid bestått i
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generell oppfølging med sikte på Slortingsbchandlingen av svenskenes anke.
i tillegg har det vært arbeidet med de oppgaver som vil måtte prioriteres
etter at vassdraget er sikret, og Femundutvalget har bi. a. gitt uttalelse om
planene for nasjonalpark og landskapsvernområde i Fcmundsmarka.
i 1970 utga Femundutvalget publikasjonen «Femunden og Trysilelva
et supplement», nr. 3 i rekken, og deltok hi. a. under lndustrikomitécns
befaring i området i august. Arbeidet preges av avventende optimisme og
Spersiad-utvalgets forslag om vern uten tidsbegrcnsning av Femundvass
draget understreket en berettiget forventning om at vassdraget nå kan sikres
permanent.
—

A Ila/Kai ih ih e

mxi ‘assdragel.

NNV har i flere år vært klar over at det arbeides med planer om regule
ring av Alta/Kautokeinovassdraget. Saken ble aktualisert i august 1970. da
Stortingets kommunalkomit var på befaring i området. Samcbygda Masi,
som er truet av neddcmm ing, reiste seg i en protest som ga gjenlyd landet
over.
Fra Finnmark Naturvern mottok forbundet en henstilling om å ta saken
01)1) mcd Regjering og Storting, fordi verdiene langs vassdraget i alle hen
seender var for store til at vassdragsrcguleringer kunne aksepteres. Skeds
mo fra sekretariatet, Sigmund Kvaløy fra Samarbeidsgruppen for natur og
mil jøvern (SNM) og Tryggve Fctt fra Arkitekthøgskolcn i Oslo var inn
vitert av aksjonskomitéen i Masi til å besøke områdene som vil bli berørt
av reguleringen. Befaringen varte ca. I uke. Statskraftverkcne sendte den
14. oktober ut en kunngjøring om planarbeidet i Altavassdraget med side
vassdrag, der man anmodet interesserte om synspunkter i forbindelse med
eventuell regulering. NNV arbcidcr nå mcd en slik uttalelse.

innerdalen, Møre og Romsdal.
Kristiansund E-verk har søkt om regulering og overføringer i Ålvund
vassdraget, Nordmøre.
På grunnlag av Innerdalens estetiske og naturvitenskapelige verdi, samt
med støtte i landskapsfredningen av mars 1967 og med henvisning til den
brede oppslutning om ønsket om å bevare Innerdalen som en fullverdig
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nasjonalpark, har forbundet ved brev til NVE på det sterkeste frarådct
konsesjon.
Sperstad-utvalget har i sin innstilling enstemmig foreslått vassdragel varig
vernet.
Suvalen, IIc’dniark.
Glommens- og Laagens Brukseierforening har søkt om ytterligere regu
lering av Savelen samt en overføring av Glomniavann til innsjøcn.
Ved brev av 28.8 til statsministeren tar forbundet på det mest bestemte
avstand fra den omsøkte overføring, og understreker at ytterligere regule
ring vil medføre betydelig økte ulemper både av estetisk og praktisk
karakter. Konsesjonssøknaden bør derfor avvises i sin helhet.
Kvnndalen, !Jed,,iurk.
Hcdmark Kraftverk planlegger et kraftverksprosjckt som bI. a. innebærer
anlegg av reguleringsmagasin i Kynndalen (60 000 da produktiv skog vil
bli neddemt).
NNV mener at et slikt magasin direkte og indirekte vil redusere produk
sjonsevnen over store arealer dalføret er dessuten et populært og tiltrcngt
utfartsom råde. Forbundet har kontaktet jord- og skogbruksinteresser.
NIVA m. fl.. for å stå best mulig rustet ved den kommende konsesjons
behandling.
—

Di i’idalen.
En naturvcrngruppe i Målselv. Troms, der bi. a. Torbjørn Kvammen
sitter i ledelsen, gjennomførte i 1970 en aksjon mot planlagte reguleringer
av Devdisjavrre (Dødesvann) m. v. Bakgrunnen for aksjonen var frykt for
at de planlagte reguleringer bare representerer første trinn i en langt større
utbygging som bi. a. vil komme til å berøre den planlagte nasjonalparken i
Øvre Dividal. Ikke minst gjennom verdifull bistand fra forsker Arne K.
Sterten (medlem av forbundets vassdragskomité) kunne NNV yte aksjonen
i Målselv støtte i form av faglige utredninger. avholdelse av pressekonfe
raiisc. sekretærhjelp m. m. Da Stortinget behandlet saken sommeren 1970
ble konsesjon gitt, men det ble uttrykkelig fastslått at ytterligere regule
ringer ikke må komme på tale.
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rlandsdalen.

i mai 1970 besluttet landsstyret at forbundet skulle forsøke å bidra til at
naturødeleggelsene i forbindelse mcd utbyggingen av Aurlandsvassdragct
ble minst mulig. På denne bakgrunn møtte representanter for forbundet
opp under skjønnet i forbindelse med Aurlanclsregulcringen, og påsto at
Naturvcrnforbundet skulle ha partsrcttighcter etter reglene i vassclragsregu
leringsloven. Hensikten var å få retten til å treffe tiltak for å minske inn
grepcnc i Aurlandsdalen, og for å beskytte naturmiljøet der mest mulig.
indre Sogn herredsrett avviste imidlertid Naturvcrnforbundets krav, mcd
den begrunnelse at når Naturvernforbundct ilde hadde en gjenstand som
skulle erstattes under skjønnet. kunne det heller ikke påstå at skjønnsretten
skulle treffe tiltak til beskyttelse av naturen. Styret mente at skjønnsrettcns
avgjørelse var gal, og besluttet å anke saken inn for Gulating Lagmannsrett.
Ankcsaken skal behandles i februar 1971.
«/1 ksjon liardangerru/dci».

i henhold til representaniskapets vedtak om at forbundet må vise en ak
tiv holdning når det gjelder vern om 1-lardangervidda og sette krefter inn
for å samle opinionen, besluttet landsstyret å gi generalsekretær Magne
Midtiun permisjon i et halvt år fra 15. august for at han i denne tiden ute
lukkende kunne arbeide med saken.
Som en økonomisk ramme for arbeidet i 1970 ble avsatt kr. 35 000.—.
og som totaltrammc for hele arbeidet mcd saken ble antydet kr. 50 000,—.
i landsstyrcmøte 28. september ble NNV’.s uttalelse om de planlagte
Eidfjordvcrkcne vedtatt. Dermed fastla man også den kurs «Aksjon Har
dangervidda» inntil videre skulle følge. Med utgangspunkt i en rekke for
skjcllige forhold (Sperstad-utvalget, oljefunnene i Nordsjøen, berettigelsen
av fortsatt satsing på kraftkrcvendc industri, manglende viten om skadc
virkninger av dc planlagte inngrep rn. v.) munnet forbundets uttalelse ut i
en henstilling til myndighetene om å utsette avgjørelsen, idet:
«\‘i er overbevist om at en intensivert forsknings- og utrcdningsinnsats
over et tidsrom av f. eks, tre til fem år vil skape et adskillig bedre grunnlag
for å kunne etterlcvc Vassdragsrcguleringslovens § 8 og Naturvernlovens
§ I».
Som aktive medarbeidere i aksjonen ble trukket inn personer som hadde
vernet av Hardangervidda som felles interesse, men som for øvrig hadde
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forskjellig faglig bakgrunn og forskjellige egenskaper.
Hver medarbeider
fikk seg tildelt sitt bestemte arbeidsfelt.
Dette samarbeidet førte etter en kort tid til en bred
samfunnsdebatt om
problemene og en stor oppslutning om forbundets synspu
nkter. Det er all
grunn iii å tro at aksjonen fikk betydning for Sperst
ad-utvalgets arbeid
generelt, og ikke niinst for utvalgets standpunkt når
det gjelder Hardanger
vidda og Eidfjordverkcnc.
Sperstad-utvalgets rapport, som ble fremlagt like
før nyttår, understre
ker hele utvalget Hardangerviddas verdi som
naturområdc, og et flertall
uttaler som sitt prinsipale standpunkt:
«Hardangervidda vcrnes mot videre utbygging».
Denne uttalelsen er sterkere enn hva «Aksjon Hardan
gervidda» hadde ba
sert sin virksomhet på. Aksjonen har derfor fra
årsskiftet gått inn for å
skape bredcst mulig oppslutning om det prinsipale syn
flertallet i Spcrstad
utvalget gir uttrykk for.

Andre tekniske inngrep
Norsk

Vegplan.

Forbundets uttalelse ble sendt 25. februar. Man stiller
bI. a. spørsmåls
tegn ved sammcnsetningcn av de komitéer som har stått
for utarbeidelsen
av planene (savner bioiogcr, forstfolk, etc.), det fremtid
ige behov for eks
perter i tilknytningen til vegutbyggingen (vegplanen cttcrly
ser bare behovet
for jurister, økonomer og teknikere), den manglende
vurdering av støyproblemer, estetiske hensyn, konsekvenser av inngrepene
i naturen og dyr
ket mark-problemer, samt de prognoser for den fremtid
ige biltetthet Norsk
Vegplan bygger på.
Radar-anlegg pâ Trtena, Nordland.
Forbundet ble rent tilfeldig gjort oppmerksom på at Forsva
ret har planer
om å bygge en radarstasjon på øya Sanna i Trængruppen
. Etter å ha inn
hentet uttalelser fra forskjellige arkeologiske instanser,
henvendte forbundet
seg bI. a. til Forsvarsdepartementet og sa at anlegget
direkte og indirekte
vil gjøre stor skade på et av. våre mest verdifulle kulturh
istoriske områder.
Forbundet avviste planene og ba om at andre alterna
tiver ble utredet.
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Krufllc’dning i Sjodalen, Oppland.
A/S Eidefoss planla å legge en 20 KV kraftlinje fra Randsvcrk til
Gjendesheim. Oppland Naturvern tok 01)1) saken med fylkesfrilufts
nemnda og Konimunaldepartementet. Man påpekte at det var uriktig å
foreta inngrep i dette området før spørsmålet om fredning eller utbygging
av Gjende/Sjodalen er avgjort av Stortinget idet slike inngrep kan påvirke
avgjørelsen. NNV støttet Opp om ONV ved brev til Kommunaldeparte
mentet.
Forbundet har senere fått opplyst at saken er stilt i bero.
Sperstad-utvalget har enstemmig foreslàtt Sjoa varig vernet mot kraftutbygging.

Dyrelivet
Bedre rein av viic’ ro vf gler.
Mccl hjemmel i vår nye naturverniov har forbundet på et bredt grunnlag
tatt denne problematikken
med Kommunaldepartemcntet. Ved brev
av 19. desember la vi fram en del generelle, prinsipielle synspunkter som
munnet ut i spesielle krav og ønskemål: Totalfredning av ulv og bjørn i
Norge, totalfredning av samtlige norske dagrovfugler og ugler. Arbeidet
med bedre vern av andre trucdc rovpattedyr vil bli fortsatt.
Bruk av gift ved jakt.
Forbundet har henvendt seg til Direktoratet for jakt, vilstell og fersk
vannsfiske mcd henstilling om at gitte tillatelser til bruk av gift ved jakt og
fangst av rovvilt etter jaktiovens § 49 blir trukket tilbake med øyeblikkelig
virkning, og at ytterligere tillatelser til slik bruk av gift, ikke senere blir gitt.
Mange av giftstoffene dreper blindt og kan bI. a. resultere i at fredede.
åtseletende dyr og fuglearter blir rammet.
Polar—råd.
I sammenheng med den forestående etablering av et polarråd for ark
tiske og antarktiskc interesser, henvendte forbundet seg i oktober til Sval
bard-utvalget med henstilling om at det blir tatt hensyn til de betydelige
problemer av naturvernniessig karakter som nå oppstår i mange polarstrøk
og at man har dette for øye ved oppnevnelsc av rådets medlemmer enten
ved at forbundet gis anledning til å utpeke en representant eller ved at Sval
bard -utvalget oppncvner et salckynd ig rådsmed 1cm.
—
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Naturvernkonsulenter i Fylkene
forbindelse mcd kunngjøring av stillinger som «Frilufts- og naturvernkonsulenter i fylkenc», la forbundet ved brcv av 30. dcs. 70 en del
prin
sippiel le synspunkter frem for komm unalm inistercn. Forbundet
konklu
dcrtc sin henvendelse mcd å uttrykke tilfredshet mcd at det blir oppret
tet
stiflinger som naturvern konsulent.
NNV mener imidlertid at stillingene må gis et arbeids- og myndi
ghets
område som best mulig harmonerer med intensjonene bak formålsparag
ra
fcn i vår nye naturverniov, og at konsuleniene skal ha høyere naturv
iten
skapelig utdannelse og god kontaktskapende evne. Konsulentene
bør til
legges arbeidsoniråder av ren nalurvernmessig karakter, og ikke priliier
t
arbeide med friluftssakcr.

Fuglereservatet Marismas i Spania
Forbundets engasjement i denne saken ble overlatt banksjef Johan Mc
lander. Da styreutvalget behandlet saken i begynnelsen av året 7l, ble
det
antydet at den sannsynligvis best kunne håndteres via World
Wildlife
Fund.

Informasjonsvirksomheten
Tidsskriftet.
«Norsk Natur» utkom med fire nummer. Det samlede opplag var
77 000 eksemplarer, og årgangens samlede sidetall 164.
Andre piihlikasjoner!trykksaker ni.

i.

Brosjyren «Femunden og Trysilelva et supplement» ble utgitt i 1970.
Den var redigert av Ragnar Vik, og ble trykt i et opplag på 2000 eksem
plarer.
På NNV’s initiativ ble det i april 1970 utgitt fire riaturvernfrimerker med
følgende verdier og motiver: 40 øre/ulv
60 øre!mogop 70 øre/Vøring
fossen 100 øre/havørn.
l samarbeid med naturvernorganisasjonene i de andre nordiske land ga
forbundet ut en serie på fire plakater som tok for seg temaene vannforu
—

—

—

—
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rensning. støyplager, sikring av dyre- og plantearter og nalurvett. Vår del av
opplaget var samlet på 20 000 eksemplarer (5000 eks. av hvert motiv).
Plakatene har vært meget etterspurt. Videre ble det på nordisk basis utgitt
en serie naturvernoblater. Serien omfatter åtte motiver, to fra hvert av de
nordiske landene. De norske motivene er fossekall og bergfrue. Samlet
opplag i Norge var 200 000 eksemplarer. En informativ naturvcrnplansje,
trykt i 6 farger, ble utgitt i samarbeid mcd Samtrygd-gruppcn. Plansjen.
som ble trykt i 55 000 eksemplarer, ble clistribuert gratis til folkeskolenc.
—

Pi’essc’

—

radio —fjernsyn.

Det er i årets løp holdt 4 pressekonferanser (hvorav 2 i «Aksjon Har
dangerviddas» regi, og utsendt 6 presscmeldinger (hvorav I fra «Aksjon
1—[ardangervidda»). Forbundet har hatt god kontakt mcd pressen og det er
offentliggjort en rekke intervjuer mcd forbundets representanter, og mel
dinger basert på opplysninger fra forbundet. I mange tilfeller har vi kunnet
bistå avisene med råd i naturvernsaker. Forbundets folk har også ved flere
anledninger deltatt i radio- og fjernsynsprograrnmcr.

Moter, kon/’ranser, /bredrag.
Forbundets ansatte og styremedlemmer har i årets løp tilsammen holdt
omkring 150 foredrag i forskjellige organisasjoner. skoler ni. v., og deltatt
i flere konferanser, pancldebatter og bcfaringer. Generalsekretæren repre
senterte NNV ved en internasjonal naturvcrnkonfcransc i Østerrike i juni.
Konsulent Midteng deltok i konferansen «Världen. Vattnct och Vi» i idn
kdping i juni. og formannen i Troms Naturvcrnforcning, Rolf Sundström.
representerte forbundet ved Nordkalottkonferanscn.
Antall telefonhenvendelser og besøksfrekvensen ved kontoret er stadig
stigende. 1-lcnvendelsene gjelder i stor utstrekning informasjonsmatcriell.
f. eks. til skolebruk, til dels også konkrete naturvernsaker.

Brei’kurs.
Ved samarbeid mellom Naturvernårct 1970. Norsk Brevskoleforbund og
i. W. Cappelens Forlag. ble brevkurset «Mennesket i naturen» lansert høs
ten 1969. Forbundets generalsekretær har fungert som lærer ved tre av dc
fem skolene som er tilsluttet Brevskoleforbundet. og har i løpet av 1970
hatt ca. 4000 elever.
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Nordens Natur i’erndag.

I forbindelse mcd Naturvcrnårct arrangerte naturvcrnorganisasjonene i
Danmark, Sverige, Finland og Norge en «Nordens Naturverndag> 6. sep
tember. Bålkjeder gjennom de fire landene, eller dcl gamle vardesystemet.
endte på rådhusplasscn i Oslo, der dagen ble avsluttet mcd folkemøte og
fakkeltog som samlet ca. 15 000—20 000 deltakere.
Meningsmåling.
i tilknytning til Nordens Naturverndag ble det offentliggjort en menings
måling, utført på oppdrag fra forbundet. Hovedspørsmålet lød: ((Her ser Dc
et kort med fem forskjellige samfunnsoppgavcr. Hvilken av dem synes Dc
er viktigst? Svarene, som er gjengitt i tabellen nedenfor, viser at naturvern
ble gitt høyeste prioritet, og at forskning og undervisning, som generelt sett
er av grunnleggende betydning for naturvcrnct. kom inn som en god num
mer to.

Norges Naturvernforbund pr. 31/12—1970
OersiIi oi’er kretsforeninger (I parentes er anført antall representanter som

medlem stallei gir rett til på representantskapsmøtet.)
ØSTLANDSKE NATURVERNFORENING (3)
Formann: Forsøks]eder Harald Sunne Høydahl, Akcrsgt. 63, Oslo I.
KONGSBERG NATURVERN (I)
Formann: siv.ing. Hjalmar Richter, Camilla Colletts vei 11,
3600 Kongsberg.
-HEDMARK NATURVERN (1)
Formann: Byveterinær Erik Holager, Vangsvcien 121, 2300 Hamar.
OPPLAND NATURVERN (1)
Formann: Regionplanlegger Magnar Roseth, Strandgt. 17, 2800 Gjøvik.
(VESTFOLD NATURVERN (1)
tilsluttet fra 1l-7l.
Formann: Adjunkt Bjørn Thuv, Postboks 73, 3103 Tonsberg.)
AUST-AGDER NATURVERN (1)
Formann: Journalist Kjell Bøe, Utsikten 19, Hisøy, 4800 Arendal.
—
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262
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0
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i
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i
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100
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0

22
6
2
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1
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3
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0
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VIS KORT. Her ser De et kort med fem forskjellige samfunnsoppgaver.
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Undervisning og forskning
Samferdsel
Forsvar
Naturvern og kamp mot for
urensning
e. Sosiale tiltak
Vetikke

a.
b.
c.
d.

aller viktigst:
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KJØNN:

VEST-AGDER NATURVERN (1)
Formann: Konservator Pcter \
alcur, Kristiansand M useum,
1
4600 Kristiansand.
ROGALAND NATURVERN (1)
Formann: Fylkesskogsjef Othar Hvoslef, Klubbgt. 1.4000 Stavanger.
HAUGALAND NATURVERN (1)
Formann: Bedriftsøkonom Lorentz B. Nilssen, Boks 435,
5501 Haugesund.
VESTLANDSKE NATURVERNFORENING (3)
Formann: Regnskapssjef Aksel Foyen, Postboks 1201, 5001 Bergen.
MØRE OG ROMSDAL NATURVERN (2)
Formann: Museumsbestyrer Svcrrc Berg, Solliveien 23, 6400 Molde.
SØR-TRØNDELAG NATURVERN (3)
Formann: Lege Hans i. Engan, Museet, En. Skakkesgt. 47,
7000 Trondheim.
NORD-TRØNDELAG NATURVERN (2)
Formann: Fylkcslandbrukssjef Modolf Sjøgard, 7700 Stcinkjcr.
NORDLAND NATURVERNFORENING (2)
Formann: Fylkesagronom Iver Hersoug, Fylkeshuset, 8000 Bodø.
TROMS NATURVERNFORENING (1)
Formann: Bygartner Rolf Sundstrøm, 9000 Tromsø.
FINNMARK NATURVERN (1)
Formann: Telegrafbestyrer S. Normann Hansscn. 9900 Kirkenes.
SØR-VARANGER NATURVERN (1)
Formann: Telegrafbestyrer S. Normann Hanssen, 9900 Kirkenes.

Landsstyrets sammensetning
(tallene i parentes angir det år vedkommende er på valg)
Overingeniør Odd Lohne, Asker, formann
Fylkesidrettskonsulent Alv Kveberg, Gjvik, viseformann
Pers. varam. professor Anders Hagen, Bergen
Cand, real. Magnar Norderhaug, Oslo
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(1972)
(1972)
(1972)
(1972)

Pers. varam. cand. real. Eldar Gaare, Trondheim
Banksjef Johan Melander, Oslo
Pers. varam. reguleringsarkitekt Elin Conradi, Oslo
Statskonsulent Loycl Villmo, Tromsø
Pers. varam. tclegrafbestyrcr S. Normann 1—lanssen, Kirkenes
Kirkevcrge Anders Kvam, Bergen
Pers. varam. oberst 0. M. Jørgcnsen. Sandnes
Lege Hans i. Engan. Trondheim
Pers. vararn. fylkeshageark. Oddlaug Brunvoll, Bodø
Styreulvalg: Lohne ,Kveberg og Melancler.

(1972)
(1971)
(1971)
(1971)
(1971)
(1973)
(1973)
(1973)
(1973)

Valgkomté:
Stud. jur. Ragnar Vik, Oslo.
Kontorsjef Einar M. Møller, Trondheim.
Regnskapssjef Aksel Foyen, Bergen.
Revi sor:
Johan Engelstad & Jonn Hoen, statsautorisertc revisorer, Oslo.
Sekretariatet:

o

Generalsekretær Magne Midttun.
Kontorsjef Roar Sæther.
Konsulent Thor Midteng.
Sekretær på deltid Knut Skedsmo (sluttet fra l;1-71).
Kontordame Eli Petersen.
Kontordame på deltid Lis Jørgensen.
Kontordame på deltid Marit Skedsmo.
(Fra 1/1-71 har NNV ytterligere følgende ansatte/engasjerte:
Redaktør Ragnar Frislid.
Organisasjonssekretær Per Valset.
Kontordame Liv Mile).
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Norges Naturvernforbunds faglige råd
il.

Vitensl..aps grener
gru pp’r:

og yrkes-

Dr. phil. Edvard K. Barth
Førstekonservator Johs. A. Dons
Generalmajor Wilhclm Hanstecn
Statsgeolog Per Holmsen
Prof. dr. Ove Arbo Høeg
Prof. dr. med. Leiv Kreyberg
K.r.adv. Knut Lassen
Skogsjef Bjarnc Mjaaland
Førstekonscrvator Arne Skjølsvold
Siv. ing. Johan Åmdahl
Cand. real. Gunnar Arnesen
Jordskiftcinspektør Eilert Ji.ii.il
Siv.ing. Sigurd Pettersen
Forsker Arne K. Stcrten
Cand. real. Magnar Norderhaug
Førsteamanuensis Walter Lindberg
Dosent Erik Langdalen
B. Organisasjoner og
institi Isjoner:

Kongelig Norsk Autornobiiklub
Motorførernes Avholdsforbund
Norges Automobil-Forbujid
Den Norske Turistforening
Det Kgl. Selskap for Norges Vel
Det norske Skogselskap
Foreningen til Dyrenes Beskyttelse
Foreningen til Ski-idrettens Fremme
Landslaget for Rciselivet i Norge
Norges Jdrettsforbund
Norges industriforbund
Norges Jeger- og Fiskerforbund
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Norskc 4-H
Den norske Iægcforcn ing
Norsk sau- og geitalslag
Dct norske myrselskap
Norsk Speidergutt-Forbund
Norsk Landbruksakademiker
forbund
Norsk Zoologisk Forening

KOMITEER OG UTVALG
Finansko,nitéen:
(Nils Ekjord, 0. M. Jørgensen.
Petter Lindstad og Fredrik Moe)
Informasjonskomiteen:

(Finn Mihie, Reidar Soot.
ivar Thorsheirn og
W. Wexahl Johansen)
Koniitéen for gjennomgåelse a v
vassdragsregu leririgssak er:

(Odd Grønhaug, Sigurd Pettersen
og Arne K. Sterten)
Adniinistrasjonsutvalget:

(0. M. Jørgensen, Olav Skulberg
og Reidar Soot)
Utvalget for bedre hyggeskikk:

(Ståle Kyllingstad, Petter Lindstad
og Anton Pou1sson)

Byk(eiilvalgel:

(Arne Bcrg, Olav Bø, Ragnar Ens
Ild, Reidar Fritzvold, Jon Løvland,
Aagot Noss og NNV’s gen.sekr.)
Utvalget har knyttet til seg Aasmuncl
Tveiten og Arne K. Sterten.
Fe,,n,nd-ut valget:

(Gunnar Mack, Knut Rom, Olav
Skulbcrg, Thorc Svingen. Svcin
Tornås, Ragnar Vik)
MiljG1’ermlt valget:

(Kristen Nygaard, Rolf Vik, Pcr
1—lansson, (‘arl D. C’hristcnscn,
Arnc Haugestad, Gunnar Guldahi.
Terje Simenscn. Arne Løchcn,
Olav Skulbcrg, Alf inge Jansen,
Øystein Emanuelsen, Odd Skogvold
og Gudleiv Forr)
Progranut valget:

(EJdar Gaarc, Sigmund Huse.
Magnar Norderhaug)
Orç’anisc,sjoner, bedrijier
er niedleimner av NNV:

Arendals Fossekompani A/S,
Arendal
Arendals Meieri, Arendal
Arstad & Kohglcvoll, Oslo
Astrup & Aubert A/S, Oslo
1-lenning Astrup, Oslo
Atlas Copco Aksjeselskap, Oslo
Bangda!sbruget, Bangsund
Bergen off. lærerskole, Landås
A/S Bergens Fjærfabrik, Bergen
Bergens Privatbank, Bergen
Sigval Bergesen, Stavanger
Odd Bergs Tankrederi. Oslo
A/S Bjølvcfossen, Oslo
Block Watne-Hus A/S, Trondheim
Borgestad Fabrikker, Borgestad
Borgund Sparebank, Ålesund
Bryn & Aarflot A/S. Oslo
Buskerud Papirfabrikk A/S, Oslo
Brødrenes Olsen A/S. Stavanger
Bøndernes Bank A/S, Oslo
Bønderncs Salgskontor. Trondheim
A1S Børrescn, Skjåstad
(‘h ristiania Bank og Kreditkasse,
Bagn
Club 68. Gjettum

iii. i. SOl!!

Akticsclskapet Alpha, Moss
Andersson & Skjåncs A/S, Haslum
Andresens Bank A/S, Oslo
Arbeidernes Jeger- og Fiskerforening, Halden

A/S E. C. Dahls Bryggeri, Tr.hcim
Den norske Bryggeriforening, Oslo
Den norske Creditbank, Oslo
Den Norske Turistforening, Oslo
A/S DE-NO-FA og Lilleborg
Fabniker, Oslo
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-

-

Det Kgl. Selskap for Norges Vel,
Oslo
Det norske myrselskap, Oslo
Det norske Skogselskap, Oslo
Direktoratet for statens skoger,
Oslo
Eik’s Maskinforretning, Stavanger
Elektroinstallatgrenes Landsfor
bund, Oslo
Elkem AjS, Oslo
Entreprcnørencs Landssammen
slutning. Oslo
Falconbridge Nikkelverk.
Kristiansand S.
Tli. Falkanger A/S, Trondheim
Fana-Os-Minde Bilruta L’L,
Ncsttun
Fclleskjøpet, Oslo
Forenede Liv, Oslo
Foreningen til Dyrenes Beskyttelse.
Oslo
Foreningen til Ski-Idrettens
Fremme. Oslo
Forsikringsaktieselskapet
Dovre AS. Oslo
Frcia AS, Oslo
Froya Fiskeindustri A/L. Dyrvik

AS Gami Stål, Sandnes
AIS Gausdal Bilselskap, Lilleham.
Gjøvik Sparebank. Gjøvik
Grilstad Fabrikker, Trondheim
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Grong Fjeilstyre, Bergsino
Grubernes Sprængstoffabriker A/S,
Oslo
Johs. Gurholt & Co., Skien
AS 1-lakedal, Oslo
Halden Naturvcrnforcning, Halden
M. Hamstad & Co., Trondheim
AiS Hansa Bryggeri, Bergen
Haugesund Mekaniske
Verksted A!S, Haugesund
A/S Helge-Rein-By Bruk.
Byafossen
Leif Høegh & Co., Oslo
Hoibergs Mineralvandfabrik,
Ålesund
Høie Fabrikker AJS, Mosbv
Høyland Sparebank
-

Inn-Trøndelag Skogeierlag,
Steinkjer
p. Juls Sandvig, Ålesund
Jæren Potetmjølfabrikk A/L, Klepp
0. Kavli A!S, Bergen
Keycs Norway A/S, Hønefoss
Nicolay Klinge A/S, Trondheim
Klones Jordbruks- og Husmorskule,
Vågåmo
A/S Knaben Molybdængruber.
Knaben
AS Kolbjørn Knutsen & Co., Oslo
Kongelig Norsk Autoniobilkiub,
Oslo

Kraftcx A S. Moss
A!S Krogstaci Shipping. Oslo
A/S Kulimport. Stavanger
Kynndalens Venner
Landslaget for Norske Ungdoms
hcrbcrger. Oslo
Landslaget for Reiselivci i Norge,
Oslo
Levanger Meicri, Levanger
AS Linjebvgg, Molde
Livsforsikringsselskapel Hygca.
Bergen
Lyse Kraftverk, Stavanger
Maarud Bedrifter, Disenå
H.C.A. Mclbye A/S, Oslo
Mcraker Brug A/S, Meråker
Minnesota Mining and Manufac
luring, Oslo
Mjolfjcll Vel. Bergen
Emil Moestuc A/S. Oslo
Mosjøen A luminiumverk, Mosjøen
Moss Glassverk, Moss
Motorforerncs Avholdsforbund

—

Namsos Sparebank, Namsos
Narvik Jeger- og Fiskeforening.
Narvik
A;S Norcem, Oslo
Norefjellstua, Noresund
Norcnberg & Co. A/S, Oslo
Norges Automobil-Forbund
Norges Bondekvinnelag
Norges Fiskarlag. Trondheim
Norges 1-lusmorforbund. Oslo

Norges Industriforbund, Oslo
Norges Jeger- og Fiskcrforbund
Norges KFUM-speidere, Oslo
Norges Skogcierforbund. Oslo
Norges Skogtcknikerforbund.
Vollcbekk
Norges statsbaner, Oslo
Norrøna A/S. 1-lamar
Norsk Brændselolje A/S, Oslo
Norsk Elektrisk & Brown Boveri
A/S. Oslo
Norsk Elektrisk Kabelfabrik A/S
Norsk Hotell- og Restaurantforbund, Oslo
Norsk Hydro A!S, Oslo
Norsk Kcnnel Klub, Stavanger
Norsk Landbruksakademikcr
forbund, Oslo
Norsk Leirskoleforening, Oslo
Norsk Ornitologisk Forening. Oslo
Norsk sau- og geitalslag, Oslo
Norsk Speidergutt-Forbund, Oslo
Norsk Sprængstofindustri A/S,
Norsk Tindcklubb, Oslo
Norske 4-H, Asker
Norske Arkitekters Landsforbund.
Oslo
Norske Boligbyggelags Landsfor
bund, Oslo
Norske Landskapsarkitekters
Forening, Oslo
A/S Norske Shell, Sola
Oppdal Meieri A,L, Oppdal
Oppland Entreprenør. Gjøvik
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A/S Oslo Baand- & Lidsefabrik,
Oslo
Oslo og Omegn Turistforening,
Oslo
Osram-Fabrikken A/S, Oslo

John P. Pederscn & Søn, Oslo
Philips Fabrikker AIS, Oslo
Privatbanken i Sandefjord,
Sandefjord
Privatbanken A/S, Ålesund
Raia Jakt og Fiskeadministrasjon,
Mo
Rei tgjcrdet personalforening.
Trondhein
Risør Træmassefabriker AIS, Risør
Rogaland Fcllcssalg, Forus
Rutelaget Askøy Bergen,
Klcppcstø
—

S-48 Norsk A/S, Sandvika
Salten Skogselskap, Bodø
Sarntrygd, Oslo
A/S Sandnes Aducerverk, Sandnes
Sandnes Kamgarn Spinneri.
Sandnes
Saugbrugsforeningcn, Halden
Seligrens Vevcri. Leangen
A/S Selvaagbygg A/S, Oslo
Skipsreder 0. Ditlev-Simonsen jr.,
Oslo
Singsås Fjelistyre, Bjørgen
Skogbruksforen ingen av 1950. Oslo
Peder Smcdvig, Stavanger
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Stavanger Aftenblad, Stavanger
Stavanger Electro-Staalverk A/S,
Jørpeland
Stavanger Sparekasse, Stavanger
A. Stccn Søvik, Ålesund
Steinkjer Sparebank, Steinkjer
Strinda Fjeilstyre. Strinda
A/S Sulitjelma Gruber, Oslo
Sunnmøre Kreditbank A’S, Ålesund
Sunnmøre Meieri L/L, Ålesund
Teknisk Papir A/S, Konnerud
Tiden Norsk Forlag A/S, Oslo
Titania A/S, Hauge i Dalane
AIS Toftc Cellulosefabrik, Oslo
Trondheim Ornlancl Fiskeadministrasjon, Trondheim
A/S Trondhjems Naglc- & Spiger
fabrik, Trondheim
Trondhjems Papir- & Pap
fabrik A/S, Trondheim
Trysilvassd ragets Skogeierforen ing,
Trysil
Trøndelag Mclkcsciitral. Trondheim

0

S. ligelstacls Rederi A/S, Oslo
Vefsn Jeger- og Fiskerforen ing.
Mosjøen
Verdal Fjcllstyrc, Verdal
Verdal Sparebank, Verdal
Vestfinnrnark Jeger- og Fisker
forening, Hammerfest
Vestlandet Krets av Norske Ung
domsherberger. Bergen

0

Vestlandske Salsiag, Sunnmøre
Slakteri, Ålesund
A/S Værdalsbruket, Vuku
Ytre Namdalen Samarbeidsnemnd,
Kolvercid

Aalesunds Sparebank, Ålesund
Ålesund og Sunnmøre Turist
forening, Ålesund
A/S Årdal og Sunndal Verk, Oslo
Aasen, Lønrusten og Staff, Oslo
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VINNINGS- OG

UTGI FlER:
Lønninger, ansatte
Lønninger, ekstrahjelp
Sosiale utgifter

kr. 188 499,34
»
4 780,05
» 25245,47 kr. 218 524,86

Konsu lenthonorarer
Husleie, rengjøring, varme, lys, forsikr
ing

»

Kontorutstyr
Kontorrekvisita
Porto, telefon og telegram

kr
»
»

17 607,97
14997,69
21 979,30

Kontingenter
P.R., opplysningsvirksomhet, verving
Tidsskriftet «NORSK NATUR»

kr
»

73198,68
83 116,18

Aksjon Hardangervidda
Restaurering av legre Hardangervidda
tvledlemskartotek, ajourhold og kont. inkasso
Reiser/befaringer og møter/konferanser
Representantskaps- og landsstvremøter

»

7 590,00
22 438,75

»

54584,96

»

657,25

»

156 3 14.86

»
»

22 025,90
10000,00
14295,10

»

31 283,86

»
»

5 850,00
2013,92

»

kr
»

19730,31
Il 553.55

Avsatt Livsvarige medlemmers fond
Diverse andre utgifter

kr. 545 579,46
STATUS PR.

AKTIVA:
Kassa
Postgiro 9460
Postgiro 117040
Postgiro 150310
Christiania Bank og Kreditkasse

kr.
»
»
»
»

I 451,46
8 433,71
159,80
6020,41
42 254,85 kr.

58 320,23

Diverse debitorer
Utgifter til Kunstlotteri 1971

kr.
»

8 570,40
10320,00

18 890,40

Beholdning, medlemsnaler
Beholdning, merkater

kr.
»

3 000,00
2 500,00

Fonclsmid(er:
Albert Grøvs fond, aksjer, obligasjoner
Albert Grøvs fond, bankinnskudd
Maren Stamsø Knutsens gave, obligasjon
Livsv.medl.fond, aksjer
Livsv.rnedl.fond, bankinnskudd

kr.
»
»
»
»

27 725,00
150,00
10000,00
4 290,00
31 610,00

»

73 775,00

Underbalanse pr. I/I 1970
Underskudd 1970

kr.
»

82 105,42
51 203,05

»

133 308,47

»

5 500,00

kr. 289 794,10
Rvidert.
Beretning avgitt I. mars 1971.
.Iohan Erigelstad &Jonn Hoen,
statsautoriserterevisorer.
Magne Midttun
gsneralsekretær

31. desember 1970
Oslo,
17. februar

1971

NORGES NATURVERNFORBUND
Odd Lohne
formann

\PSKONTO /1—31/12 1970
INNTEKTER:
Kontingenter, tidligere ars
Kontingenter, personlige
Kontingenter, gavemedlemmer
Kontingenter, kollektive
Konhingenler, livsvarige

.

kr.
780,00
» 151 440,00
»
75,00
» 47 050,00
»
5 850,00
kr. 205 195,00
»
54 375,00 kr. 150820,00

Avgis til kreisforeningene
Bidrag fra Staten
Bidrag Fra Viltfonclct (til «NORSK NATUR»
Bidrag fra Koniniuner
Bidrag fra Konsul Viriks legat
lliilras’. Fra A 5 lcldl>ammer Brug
lhi<lr>ig Fra Mincialvai>nindtisiiicns ) .andslag

lliclr:ig
A, 5 Ilcri>hsc’n & Itnu’
i)idrag fra inilre

kr. 100 000,00
» 25 000,00
»
37 500,00
i>

»
»
‘>

Annonseinntekter «NORSK NATUR»

kr.
»

Abonnenter

35 000.00
100 000.00
11) 000.00
10 000,00
5 500,1)1)

»

323 009,00

»

12 760.00

»
»

4 423,96

i>

SI 203,05

8 80)),))))
3 960,0))

Renter og utbytte av gaver og fonds
Diverse andre inntekter
Underskudd 1970

3 372,45

kr. 545 579,46

ti

2 1970
PASS IVA:

Diverse kreditorer (inkl. kont.andeler)
Forskuddsbetalte kontingenter
Jubileumsgave fra Norske Liv
Disponert til miljøvern 1969
Disponert til miljøvern 1970

kr. 105 656,05
»
9 670,00 1cr. 115 326,05
kr. 100000,00
kr. 2 054,55
» 17252,40

Bidrag fra landsbrukets næringsorganisasjoner
Disponert til landskapsvern 1970
fra Oslo Handelskammer (utstilling)
Fonds:
.idrag
Albert Grovs fond
Maren Stamsø Knutsens gave
Livsvarige medlemmers fond
Avsatt for nye medlemmer 1970

»

19 306,95

»

80693,05

kr.
»

31 090,00
21 090,00

»

10000,00

»

10000.00

»
»

27 875.00

»

35 900,00

kr

»

30 050,00
5 850,00

10000,00

kr. 289 794.10

Ubenyttet kassakreditt, Christiania Bank og Kreditkasse

Hans Engan, 0. M. Jørgensen,
Magnar Norderhaug, Loyd Villmo,
styremedlemmer

kr.

50000,00

Roar Sæther
kontorsjef

