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NORGES NATURVERNFORBUND

LANDSMØTET 1968

Norges Naturvernforbunds landsmøte holdes lørdag 22. juni 1968 kl. 13.00 på
Oppland Turisthotell. Lillehammer.
Saksliste:

O

I. Arsbcretning og regnskap for 1967.
2. Saker bragt opp av eller gjennom landsstyret.
3. Valg. Uttredende styremedlemmer er banksjef Johan Melander og telegraf
bestyrer S. Normann-I-Ianssen og varamerinene fjelloppsynsmann Norman 1-leitkøtter og reindriftskonsulent Loyd Villmo.
Landsmøtet i Kristiansand 1967 nedsatte en valgkomité bestående av førstekonservator Edv. K. Barth, professor Ulf Hafsten og generalsekretær Toralf
Lyng. Valgkomitéens innstilling vil foreligge til landsmøtet.
4. Revisor og dennes gocltgjorelse.
5. Fastsettelsc av tid og sted for neste landsmøte.
6. Norges NatLi rvern forbunds vedtekter. Et utvalg lcuaende av hovedbokholdcr
Aksel Foyen, forsøksleder Harald Sunne Fløydahl, oberst 0. M .Jørgensen.
generalsekretær Toralf Lyng og advokat Reidar Soot fikk på landsmøtet i
Kristiansand 1967 i oppdrag å legge frem forslag til nye vedtekter for NNV.
Natur og Ungdom. Norsk Ungdoms Naturvernforbund. Søknad om opptagclsc.
Landsmøtet 1967 ga styret «fullmakt til å støtte en eventuell ungdoms
organisasjon for naturvern, inntil de endelige vedtekter som tar hensyn til
ungdomsorganisasjonen blir vedtatt eller et nytt landsmøte tar stilling til prob
lemet».
Den 18. november 1967 ble «Natur og Ungdom. Norsk Ungdoms Naturvern
forbund» (NU) stiftet, og i brev av 21. mars i år søkes om tilknytning til NNV.
I tilknytning til landsmøtet blir det om kvelden kl. 20.00 holdt et åpent møte i
Kongresshallen på Maihaugen med bI. a. foredrag av statsråd Flelge Seip om
«Kulturvern, miljøvern, naturvern», og et lysbildekåseri av fjelloppsynsmann
Norman Heitkøtter.
Søndag 23. juni blir det utferd til Ormtjernkampen Villmark. 1-Jusk turutstyr.
Deltageravgift ca. kr. 15,— pr. person. Påmelding kan skje under landsmøtet hvor
også nærmere opplysninger om utferden vil bli gitt.
Vi minner om at Lillehammer er kongress- og turistby. De som ønsker hotell
reservasjon bør snarest vende seg til Lillehammer Turistkontor. telf. 51 098.

ÅRSBERETNING
1967

Landsstyrets sammensetning etter landsmøtet, 6. mai 1967.
Professor Anders Hagen, Bergen, formann, skogkonsulent Bjørn Bjørnsrud,
Asker, viseformann, fabrikkeier Anton Jenssen, Trondheim, oberst 0. M. Jørgensen,
Sandnes, professor Hans Kauri, Bergen, banksjef Johan Melander, Oslo og telegraf
bestyrer Sigvart Normann-Hanssen, Kirkenes.
Varamenn: Landskapsarkitekt Arne Berglia, Kristiansand, fylkeshagearkitekt
Oddlaug Brunvoll, Bodø, reguleringsarkitekt, fru Elin Conradi, Oslo, fjelloppsyns
mann Norman Heitkøtter, Otta, journalist Asbjørn Omberg, Oslo og reindrifts
konsulent Loyd Villmo, Tromsø.

Landsmøtet i Kristiansand 6. mai.
Hilsningstelegram ble sendt NNV’s høye beskytter H. K. H. kronprins Harald.
Årsberetning og regnskap for 1966 ble godkjent. Kontingenten for personlige
medlemmer ble forhøyet til kr. 15,— pr. år, gjeldende fra 1968. To nye kretsforen
inger, Oppland Naturvern og Nord-Trøndelag Naturvern ble opptatt fra 1.1.1968.
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Forfatteren Mikkjel Fønhus ble utnevnt til æresmedlem av forbundet.
Til valgkomité ble valgt konservator Edv. K. Bart, Oslo, professor UIf Hafsten,
Bergen og generaldirektør Toralf Lyng, Oslo. Landsmøtet 1968 ble besluttet lagt
til Lillehammer.
Landsmøtet gjorde vedtak om å foreslå naturvernbestemmelser i Vegtrafikk
loven og drøftet broprosjektet over Saltstraumen. Nye vedtekter for NNV ble
diskutert. Et utvidet vedtektsutvalg fikk i oppdrag å legge frem nytt forslag til
landsmøtet i 1968. Det var enighet om at nye vedtekter bør åpne adgang for til
slutning fra en ungdomsorganisasjon på linje med kretsforeningene.
Landsmøtet er utførlig omtalt i «Norsk Natur» nr. 3/67.

Landsstyret og Arbeidsutvalget.
Landsstyret har i 1967 hatt 4 og arbeidsutvalget 3 møter og har etter referatene
behandlet henholdsvis 48 og 26 saker.

Sekretariat og kontor.
NNV’s gamle arkiv er gjennomgått og ordnet. Medlemskartotek er revidert og
det er inngått avtale med Fellesekspedisjon AJS som forenkler inkasso av kontingent
og utsendelse av publikasjoner. Kontoret har fått sentralbord og to telefonlinjer.
Kontorsjefen har også fungert som sekretær for østlandske Naturvernforening.
Sekretariatet har dessuten høsten 1967 fungert som sekretariat for «Naturvernåret
1970». Dette fortsetter til eget sekretariat kan bli etablert våren 1968.
Sekretariatet har også vært behjelpelig med forarbeide vedrørende stiftelsen av
«Natur og Ungdom» og har stilt møtelokaler til rådighet for komitéer og utvalg.
Kontoret har hatt ekstrahjelp i ca. ‘/ år.
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økonomien.
Forbundets stadig økende virksomhet gir seg også utsiag i regnskapet for 1967
og vi viser i denne forbindelse til vinnings- og tapskonto samt status pr. 31.12 på
side 10 og Il. I forhold til 1966 har inntektene øket ned vel 50000 og utgiftene
med ikke fullt 25 000, slik at underskuddet for 1967 er betraktelig mindre enn fore
gående år.
Av kontingenter er det kun inntektsført for 1967 og innbetalte restanser for
tidligere år. Forskuddsbetalte kontingenter for 1968 er ikke tatt til inntekt.
Kursverdien ved årsskiftet av verdipapirer tilhørende Albert Grøvs Fond ligger
ca. kr. 15 500 over den bokførte verdi.
Statsstøtten var i 1967 kr. 30 000,—. Til utgivelse av «Norsk Natur)> ytet Vilt
fondet kr. 25 000,— og fra Kommunal- og arbeidsdepartementet fikk NNV
kr. 25 000,— til utgivelse av brosjyren «Norsk Naturvern idag».
Av andre offentlige bidrag nevnes: Oslo kommune kr. 25 000,—, Bærum kom
mune kr. 5 000,—, Stavanger kommune kr. 5 000,—, Kristiansand kommune kr.
2 000,—, Drammen kommune kr. 1 500,—. Også Tromsø, Laksevåg, Fana og Moss
kommuner har gitt bidrag til forbundet i 1967.
Fra Oslo Sparebank fikk NNV kr. 5 000,— og i likhet med tidligere år ga Den
norske Bryggeriforening og Norsk Brændselolje A/S, hver kr. 5 000,—.
Aktiebryggeriet E. C. Dahl, Grilstad Fabrikker og Norges Statsbaner bidro hver
med kr. 1 500,—. Bidrag på kr. 1 000,— ble mottatt fra Elektrokjemisk A/S, Mosjøen
Aluminiumsverk, Norsk Hydro A/S, Odd Bergs Tankrederi, Forsikringsselskapet
Samtrygd og A/S Strømmen Verksted.
I tillegg vil vi nevne at flere organisasjoner står tilsluttet NNV kollektivt og
betaler medlemskontingenter fra kr. 500,— til kr. 1 000,— pr. år.
Vi vil også gjerne nevne at Livsforsikringsselskapet l4ygea i 1967 bekostet
nytrykk og distribusjon til alle NNV’s medlemmer av sin brosjyre «Naturvern i
Norge», og at A/S Jiffy Pot stod for finansiering og premiering av en tegnekonkur
ranse for skolebarn.
Storebrand har produsert en naturvettplakat i samarbeid med NNV.
For all økonomisk støtte til virksomheten i 1967 gir NNV uttrykk for sin hjerte
lige takk.
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Medlemsstatus.
Kretsforeningcr
Direkte tilsluttet NNV
Agder
Nordland
Rogaland
Finnmark
S. Varanger
Troms
Trøndelag
Vestlandske
Østlandske
Kongsberg

Medl.tall
30/11-66

Medl.tall
31/12-67

Netto tilvekst)
avgang 1967

58
253
259
220

66
271
262
329
61
66
183
734
948
3707
70

8
+
18
+
3
+
+ 109
+ 61
1
+
+ 20
± 158
+ 285
+ 298
+ 70

—

65
163
576
663
3409
—

Total årl. bet
Livsvarige

5666
363

6697
360

+ 1031
÷
3

Total

6029

7057

+ 1028

Organisasjonssaker.
Etter flere forslag om endring i NNV’s vedtekter, nedsatte landsstyret i 1966 et
utvalg til å fremlegge nye/endrede vedtekter.
Utvalget bestod av oberst 0. M. Jørgensen, advokat Reidar Soot og forsøksieder
Harald Høydahl.
Utvalgets forslag ble styrebehandlet og senere drøftet av landsmøtet som fant at
saken burde forberedes bedre.
Vedtektsutvalget ble supplert med generalsekretær Toralf Lyng og hovedbok
holder Axel Foyen og fikk i oppdrag til neste landsmøte på Lillehammer i 1968 å
fremlegge forslag til nye vedtekter for NNV.
Nord-Trøndelag og Oppland Naturvcrnforeninger ble på landsmøtet i Kristian
sand opptatt som nye kretsforeninger.
Fra en gruppe interesserte i Sogn og Fjordane er det kommet henvendelse om
dannelse av egen kretsforening for dette fylke. Saken er oversendt Vestlandske
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Naturvernforening idet den må ses i sammenheng med VNV’s fremtidige struktur og
eventuell dannelse av egen forening i VNV’s nordligste distrikter, Møre og Romsdal,
hvor der også er økende interesse for egen kretsforening.
Også Aust-Agder vil danne egen kretsforening og generalsekretæren har sam
men med formannen i Agder Naturvern drøftet spørsmålet på et møte med de lokale
krefter i Arendal.
Ungdommen gjør seg stadig sterkere gjeldende innen NNV. Et samarbeide
mellom Norsk Feltbiologisk Ungdomsforening, Oslo Katedralskoles Naturvernforening, Ålesund Naturvernforening for Ungdom m. fl. har ført til at «Natur og
Ungdom, Norsk Ungdoms Naturvernforbund)) er stiftet. Denne organisasjon ventes
i 1968 å søke tilslutning til NNV.
Sør-Trøndelag Naturvern har i 1967 etablert flere utvalg for å aktivisere natur
verntanken i fylket. Det tegner bra, og NNV ser med spenning på resultatet av
arbeidet.

Informasjonsvirksomheten.
«Norsk Natur)) ble i 1967 utvidet fra t28 til 160 sider. Bladet ble trykket i
40000 eksemplarer hvorav ca. 15000 er brukt i forbindelse med informasjonsvirk
somhet på utstillinger og møter. Ved velvillig bistand fra Kommunal- og arbeids
departementet ble et ekstraopplag på ca. 20 000 av nr. 4 trykket som brosjyre med
tittel «Norsk Naturvern idag». Brosjyren har fått enestående mottagelse og nytt
opplag planlegges.
I samarbeid med forsikringsselskapet Storebrand er det laget en plakat, Bruk
Naturvett. Opplaget på 15 000 er distribuert over hele landet gjennom organisasjoner
og institusjoner.
En flybladkopi av plakaten ble trykket i 100 000 eks. og er sendt en rekke skoler.
Etter initiativ fra A/S Sjøsport, Bergen, ble det laget en brosjyre «Natur
vernsak
Din sak)) i stort opplag som ble delt ut under utstillingen «Sjøen for
alle», på Sjølyst.
Våren 1967 overtok NNV fra Kommunal- og arbeidsdepartementet 2000
eksemplarer av brosjyren «Fokstumyra», forfattet av Edv. K. Barth, og med bilder
av Mathis Kværne. Brosjyren selges og inntekten tilfaller NNV.
Livsforsikringsselskapet Hygeas brosjyre «Naturvern i Norge», forfattet av
professor Olav Gjærevoll, ble sendt alle NNV’s medlemmer forsommeren 1967.
I tillegg til forannevnte utstilling «Sjøen for alle» har NNV deltatt med egen
stand på utstillingen «Ferie og Fritid», Hamar, «Vekst og Vilkår», Stavanger og
«Form og Flora», Oslo. Dessuten, i samarbeid med VNV, på utstillingen «Vest
landsmessen» i Bergen.
—

6

Norske Hageselskap,
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naturvern. I alt kom det
Naturvern
Det har vært avholdt pressckonferanser i forbindelse med Agder ny natur
til
forenings sikringsforslag vedrørende Njardarheim og NNV’s forslag
vernlov. Også radio og fjernsyn viste stor interesse for sakene.
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Det har vært gitt mange intervjuer med pressen, og sekretariatets personale
ernbetraktninger.
vært med i kringkastingsprogrammer og gitt uttrykk for naturv

Vervearbeid.
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Medlemsavgangen var i 1967 ca. 500. Ifi. foranstående medlemsstatu
k talt ikke
tilgang således ca. 1500 nye medlemmer. Sett i relasjon til at det praktis
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Andre naturvern- og fredningssaker.

Q

aps
NNV’s lovkomité, h.r.adv. Chr. L. Jensen, professor Eilif Dahi og landsk .
ernlov
arkitekt Olav Skage, la frem forslag til krav som må stilles til en ny naturv
Etter å ha vært forelagt kretsforeningene og behandlet av landsstyret, ble forslaget
med
r
oversendt Kommunal- og arbeidsdepartementet. Departementet arbeide nå
utforming av en lovtekst.
Det er avgitt uttalelse vedr. forslaget til ny reindriftslov. NNV ga uttrykk for
den oppfatning at reinbeiteområder ikke bør opprettes hvor der ikke finnes samisk
re indrifttrad is j on.
Kommunal- og arbeidsdepartementet er anmodet om å ta opp problemer i
forbindelse med den økende bruk av motoriserte fremkomstmidler utenfor veg, med
sikte på lovbestemmelse som hindrer utglidning. Samtidig er det rettet en hen
vendelse til Direktoratet for jakt, viltstell og ferskvannsfiske om øyeblikkelig for
andring av Jaktlovens § 45 slik at jakt med motoriserte fremkomstmidler blir totalt
forbudt.
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Bjørnen er påny foreslått totalfredet, foreløpig for et tidsrom av 10 år og med
adgang for viltstellmyndighetene til felling av skadebjørn. Et statlig bjornefond til
dekniog av bjømeskader er foreslått opprettet.
I forbindelse med at det i Rogaland dukket opp en jerv som gjorde skade på
sauebestanden, søkte saueeiernes organisasjon det militære om hjelp til å få jerven
skutt. NNV sendte i denne forbindelse en henstilling til Forsvarsdepartementet om
ikke å stille militært materiell til rådighet for jakt,
ikke minst på grunn av den
presedens dette kunne skape og den trussel det kunne medføre for enkelte svake
rovdyrstammer. Det militære stilte ikke materiell til rådighet for jervejakten.
NNV har samarbeidet med Norsk-Svensk forening for å få fredet ulven.
Fra naturvernhold i Belgia har vi mottatt underretning om at vår tidligere
protest mot småfuglfangsten har medvirket til at alle dagrovfugler nå er fredet og at
fangst med limpinner er blitt forbudt. Dette anslås til årlig å redde titusener av
trekkfugler som må anses som euroepisk felleseie.
En fornyet henvendelse om at det ugså innføres forbud mot fangst med nett er
sendt ansvarlige belgiske myndigheter.
I spørsmål vedrørende vassdragsreguleringer har NNV gjort flere fremstøt for
å få den såkalte Gabrielsenskomitéens innstilling om fredning av vassdrag mot vass
dragsutbygging ferdigbehandlet av Industridepartementet.
I trontalen høsten 1967 ble saken omsider bebudet og kan ventes stortings
behandlet våren 1968. Arbeidet med en planlagt «Naturvernring»
et samarbeids
organ for interesserte landsomfattende organisasjoner
er utsatt i påvente av
Stortingets behandling av Gabrielsenkomitåens innstilling.
Arbeidet med Femundsaken fortsetter og NNV står sentralt i det store sam
arbeide mot reguleringsplanene som er etablert.
Den 1. febuar ble det sendt et brev til Regjeringen angående reguleringssaken
der man også understreket verdien av Gabrielsenkomitéens innstilling og tok opp
spørsmålet om de berørte kommuners økonomi (se «Norsk Natur» nr. 1/67). I 1967
kom det brev og protester til Stortinget fra Engerdal og Trysil i tråd med NNV’s
synspunkter. Høsten 1967 ble det stiftet et «Femundutvalg» med basis i endel av de
organisasjoner som er gått mot Femundreguleringen. Tanken er å koordinere og
intensivere arbeidet. Det tas bI. a. sikte på å få utredet juridiske, økonomiske og
naturvitenskapelige sider av Femundsaken. Utvalget bar gitt ut brosjyren «Femunden
i fare» med den dobbelte oppgave for øye å skaffe penger til arbeidet og drive opp
lysningsvirksomhet om saken.
NNV har behandlet flere reguleringssaker, og bl. a. protestert mot regulering av
Myklavassdraget som vil ødelegge den kjente Steindalsfossen. Utredning av natur
verninteresser i forbindelse med de påtenkte reguleringsplaner i Jotunheimen er
ikke kommet igang av økonomiske årsaker.
Et forslag fra Hans K. Eriksen om opprettelse av en nasjonalpark i Komaga
dalen i Fismmark har fått tilslutning fra Finnmark NV og NNV, men det ble presi
sert at saken ikke måtte forsinke behandlingen av landsplanen.
NNV har også behandlet Agder Naturveroforenings innstilling om Njardarheim
og sluttet opp om demie under henvisning til Stortingsvedtaket den 3. juli 1957
som
bl. a. tok sikte på å bevare områdets karakter av villmark.
Et forslag fra Nordland Naturvernforening om fredning av Saltstraumen i
Bodin og sikring av strandområdene på begge sider av straumen som friluftsmark
har fått full tilslutning fra NNV og er oversendt Kommunal- og arbeidsdeparte
mentet.
Det er tatt skritt til å få Norsk 1-lydros fredede område i Eidanger, Versvik
Plantepark, fredet etter naturvernioven.
Fra Kommisnal- og arbeidsepratementet er det kommet melding om at strand
vollene på Roddines i Finnmark og et myrområde under Dverberg prestegård,
Andøye i Nordland er blitt fredet. Dette er saker som NNV tidligere har behandlet
og anbefalt.
NNV har sluttet opp om Vestlandske Naturvernforenings protest mot planene
om en aluminiumflouridfabrikk på Eitrheim i Odda.
«Frivillige regler for Veireklame» utarbeidet av bl. a. Norsk Markedsførings
—

—

—
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institutt er tiltrådt av NNV. Oppryddingsarbeidet etter krigen i Norge, som Eiere
kretsforeninger og NNV gjentatte ganger har anmodet myndighetene om, er bebudet
i trontalen høsten 1967.
Europarådes komité for vern av natur- og naturressurser henstilte i 1966 til
medlemslandene å gjøre 1970 til et europeisk naturvernår.
For Norges vedkommende har dette ført til at det i offentlig regi er nedsatt en
nasjonal hovedkomité med statsminister Per Borten som formann og med represen
tanter for ca. 30 landsomfattende organisasjoner og institusjoner. NNV er represen
tert i hovedkomitéen v/formannen, professor Hagen.
Hovedkomitéen har nedsatt et arbeidsutvalg med professor Gjærevoll som for
mann. NNV er her representert ved generalsekretæren.
«Naturvernåret 1970» vil få eget sekretariat og kontorer i tilknytning til NNV’s
kontorer i Akersgt. 63, Oslo. Stortinget bevilget høsten 1967 kr. 1 million til de
tiltak som «Naturvernåret 1970» skal sette i verk. NNV vil i samarbeid med «Natur
vernåret 1970» gjøre sitt til at tiltakene kan føre til et virkelig gjennombrudd for
naturvcrntanken.

(“) Fortjente personer.

NNV’s landsmøte i Kristiansand utnevnte forfatteren Mikkjel Fønhus til æres
medlem for gjennom mangekrig forfatterskap å ha bidratt vesentlig til en allmen
forståesle av naturverntanken.
Forbundets diplom er av landsstyret tildelt stud, jur. Ragnar Vik og Oslo
Katedralskoles Naturvernforening.

Møter og konferanser
Under en konferanse «Mennesket og Naturen» på Beitostølen våren 1967 var
NNV representert ved stud, real Stein Krogdahl.
På en nordisk naturvernkongress i Jyvåskylä i Finland som behandlet de fleste
emner innen naturvernet, deltok formannen i Troms Naturvernforening, bygartner
Rolf Sundstrøm, formannen i Oppland Naturvern, fylkesidrettskonsulent Alv Kve
berg og forbundets generalsekretær,
alle med økonomisk støtte fra Nordisk
Kulturfond.
Under Svenska Naturskyddsforeningens høstmøte i Stockholm var NNV repre
sentert v/redaktøren, Ragnar Frislid.
I samarbeid med Norsk-Svensk forening arrangerte NNV høsten 1967 en konfe
ranse i Oslo om felles norsk-svenske naturvernproblemer. Konferansen ble innledet
av ambassadør Rolf Edberg og professor Olav Gjærevoll, og i debatten som fulgte
deltok fremtredende finske, svenske og norske naturverneksperter.
Debatten dreiet seg vesentlig om våre truede dyrearter og førte bi. a. til den før
omtalte henvendelse til Regjeringen om øyeblikkelig totalfredning av ulven.
Generalsekretæren har deltatt i en jury oppnevnt av Den Norske Ingeniørforening i forbindelse med ingeniørforeningens prisoppgave om teknikk og natur
vern.
NNV’s landsstyre og sekretariat har også i 1967 hatt gleden av et godt sam
arbeide med kretsforeningens styrer, medlenmiene av det faglige råd, komitéer og
utvalg og retter en hjertelig takk til disse og alle andre som har vært til hjelp i løpet
av året.
En spesiell honnør ønsker landsstyret denne gang å rette til pressen som ved
imøtekommenhet og saklighet har bidratt vesentlig til en øket allmen forståelse for
naturverntanken, og til Oslo-bryggeriene SOTT1 ved flere anledninger har stilt sine
lokaler til rådighet for NNV’s møter og pressekonferanser og dessuten har stått for
bevertning.
—.
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VINNINGS
UTGIFTER:
Lønninger
Lønninger, ekstrahjelp
Sosiale utgifter

kr.
»
»

91 769,27
10441,97
10457,92 kr. 112669,16
»
»

Konsulenthonorarer
Husleie, rengj., brensel og lys
Kontorutstyr
Kontorrekvisita
Porto, teif. og telgr

kr
»
»

2 179,70
4 796,30
8 985,85

Kontingenter
Opplysningsvirksomhet
Tidsskriftet (<Norsk Natur»

kr
»

42 018,20
40 247,04

Medlemskartotek, hullkortservice
Reiser, møter og kongresser
Landsmøte og Iandsstyremøter

kr
»

7011,91
8289,20

Avsatt livsvarige med lemmers fond
Diverse

3 400,00
9472,46
15 961,85

»

358,63

»

82 265,24

»

6 777,96

»

15 301,11

»
»

4 400,00
1322,42

kr. 251 928,83

STAT
AKTIVA:
Kassa
Postgiro 9460

kr.
»

Diverse debitorer
Medlemsmerker
Fondsmidler:
Albert Grøvs Fond, aksjer, obl., bankinnskudd
Maren Stamsø Knutsens gave, obi
Livsvarige medlemmers fond, bankinnskudd

kr
»
»

Underbalanse pr. 1/1-1967
Underskudd 1967

kr.
»

230,37
9 965,63 kr.

10 196,00

»
»

4436,00
3 372,20

27 782,46
10 000,00
23 850,00

»

61 632,46

60 380,67
3 563,95

»

63 944,62

kr. 143581,28

Revidert.
Beretning avgitt 16. februar 1968.
Johan Engelstad & Jonn Hoen,
statautoriserte revisorer
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Anders Hagen
0. M. Jørgensen

Bjørn Bjørnsrud
Hans Kauri

SKONTO 1/1—31/12 1967
INNTEKTER:
Kontingenter, tidligere rs
personlige
»
gavemedlemmer
»
kollektive
»
livsvarige
»

kr.
»
»
»
»

Avgis til kretsforeningene

kr. 103750,00
23036,64 kr.
»

Kontingentandeler fra kretsforeningene
Bidrag fra Staten
» Viltfondet
»
» Kommunal- og arbeidsdepartementet
»
» kommuner
»
» andre
»

»

I 559,99

kr
»
»
»
»

30000,00
25000,00
25 000,00
39450,00
24 118,00

»

143 568,00

Annonseinntekter «Norsk Natur»
Abonnenter

kr.

15 170,00
675,00

»

15 845,00

Renter og utbytte, Albert Grøvs fond
Renter, Maren Stamsø Knutsens gave
Renter, livsvarige medlemmers fond

kr.
»
»

i 900,37
575,00
747,79

»

3 223,16

»
»

3455,37
3 563,95

.

>

970,00
69 570,00
280,00
28 530,00
4 400,00

Diverse andre inntekter
Underskudd 1967

80713,36

kr. 251 928,83

31/12 1967
PASSIVA:
Christiania Bank og Kreditkasse (kassekreditt)
Diverse kreditorer (inkl. kont. andeler)
Forskuddsbetalt kontingent

O

Fonds:
Albert Grøvs Fond
Maren Stamsø Knutsens Gave
Livsvarige medlemmers fond pr. 1/1-67
Avsatt for nye medlemmer 1967

.

.

.

kr.
»
»

kr.
»

30 145,86
50 332,96
i 470,00 kr.

19450,00
4 400,00

81 948,82

»
»

27 782,46
10000,00

»

23 850,00

kr. 143 581,28

Oslo, 31. desember 1967
15. februar 1968
)RGES NATURVERNFORBUND
Elin Conradi
Johan Melander
Magne Mjdttun
generalsekretær

Anton Jenssen
Loyd Villmo
Roar Sæther
kontorsjef
il

Vedtekisut valgets forslag
til
Vedtekter for Norges Naturvernforbund.

Flertallets, Axel Foyen, 0. M. Jørgensen, Toralf Lyng og Reidar Sools forslag:
Vedtekter for Norges Naturvernforbund.
(The Norwegian Society for Conservation of Nature, La Société Norvegienne pour
la Conservation de la Nature, Der Norwegische Naturschutzverband.)
§ 1. Formål
Norges Naturrvernforbund (NNV)
har som formål gjennom samarbeid med
myndigheter og interesserte institusjoner, foreninger, bedrifter og enkeltpersoner å
verne om landets natur med dets dyreliv, planteliv og egenart ved bI. a.:
a. å vekke forståelse for naturen og interesse for å verne om den,
b. å arbeide for best mulig å bevare naturens spesielle karakter under utbyggingen
av landet og utnyttelse av dets ressurser,
c. å arbeide for opprettelse av naturvernede områder (nasjonalparker og reservater)
og for bevarelse av friluftsområder,
d. å arbeide for naturvern og naturfredning i henhold til gjeldende lover.
—

§ 2. Organisasjon
Forbundet er et landsforbund med medlemmer tilsluttet gjennom kretsforeninger,
en egen ungdomsorganisasjon eller ved direkte medlemskap.
Hvor forbundet ikke er representert, søkes der dannet kretsforeninger, interessegrupper og utvalg, eller kontaktmenn søkes knyttet til forbundet.
§ 3. Medlemskap
Som medlemmer av forbundet opptas enkeltpersoner, klubber, foreninger, orga
nisasjoner, institusjoner, bedrifter og kommuner.
Enkeltpersoner betaler den årlige kontingent eller en engangskontingent som er
minst det 20-dobbelte av den årlige kontingent.
Foreninger, organisasjoner, institusjoner, bedrifter og kommuner betaler årlig
kontingent som bør være minst 10 ganger den årlige kontingent for enkeltperson.
Enkeltpersoner tilsluttet gjennom ungdomsorganisasjonen betaler en redusert kon
tingent.
Som æresmedlemmer eller innbudte medlemmer kan utnevnes personer som har
innlagt seg fortjeneste ved å fremme forbundets formål. Æresmedlemmer utnevnes av
representantskapet etter enstemmig innstilling fra landsstyret. Innbudte medlemmer
utnevnes av landsstyret.
§ 4. Forbundes organer
Forbundet har disse organer:
Representantskap.
Landsstyre.
Sekretariat.
Revisor
§ 5. Representantskapet
Representantskapet består av representanter for kreisforeningene. ungdomsorganisasjonen og av landsstyrets medlemmer. Hver kretsforening og ungdomsorganisasjon har rett til å sende en representant for hver påbegynt 500 medlemmer.
dog ikke flere enn tre.
Foreninger og organisasjoner, som er nevnt i § 3, første ledd, har rett til å la seg
representere i representantskapet ved et av foreningen eller organisasjonen utpekt
medlem; vedkommende har ikke stemmerett.
Representantskapets møter ambulerer og holdes normalt en gang hvert år, i tids12

rommet mars—juni, til tid og sted vedtatt av representantskapet året i forveien.
Møtene ledes av en av representantskapet valgt dirigent.
Representantskapet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt.
Innkallingen skjer med minst 4 ukers varsel, og sendes represeritantskapets med
lemmer sammen med saksliste, årmelding med utdrag av revidert regnkap for siste
år og valgkomitéens forslag.
Vedtak fattes med alminnelig flertall; endring av vedtektene og beslutning om
oppløsning krever minst % flertall. Ved stcmmelikhet gjør dirigentens stemme
utslaget. I-Iver representant har i stemme. Landsstyrets medlemmer har ikke
stemmereett ved behandling av forbundets regnskap, årsmelding og ved valg av
revisor.
Representantskapet trekker opp hovedlinjene for forbundets virksomhet og:
a. behandler årsmelding og regnskap,
b. behandler forbundets budsjett,
c. avgir uttalelser og fatter vedtak i saker som forelegges av landsstyret eller som
er forlangt fremlagt av kretstoreninger eller ungdomsorganisasjonen
slike
saker må være landsstyret i hende senest 2 måneder før representantskapsmøtet.
d. fastsetter kontingenten,
e. velger formann, medlemmer og varamenn til landsstyret,
f. velger en valgkomité på 3 medlemmer, som senest 6 uker før neste årlige
representantskapsmøte skal tiisliile landsstyret skriftlig forslag til minst dobbelt
antall kandidater til valg av tillitsmenn,
g. velge revisor og fastsette dennes godtgjørelse,
h. utnevne æresmedlemmer etter enstemmig innstilling fra landsstyret,
i. bestemme tid og sted for neste representantskapsmøte.
Over forhandlingene føres protokoll.
Ekstraordinært representantskapsmøte innkalles når landsstyret finner det nød
vendig eller minst ii av kretsforeningene krever det.
Landsstyret bestemmer tid og møtested.
—

()

§ 6. Landsstyret
Landsstyret består av formann og 6 øvrige styremedlemmer med personlige vara
menn valgt av representantskapet, mest mulig allsidig og representativt for landet.
Formannen velges ved særskilt valg. Viseformannen velges av og innen landsstyret.
Formannen og viseformannen kan ikke være formann i en kretsforening eller
ungdomsorganisasjonen.
Minst 3 av landsstyrets medlemmer bør være bosatt ved forbundets hovedsete.
Funksjonstiden for formannen og de øvrige styremedlemmer er 3 år, dog slik at
de siste uttrer 1/3 hvert år. Den som har vært medlem av styret i 2 perioder sammen
hengende, kan ikke gjenvelges som styremedlem for den påfølgende periode.
Funksjonstiden for varamenn er som for styremedlemmer.
Styret er beslutningsdyktig når formannen (viseformannen) og minst 3 av de
øvrige medlemmer eller varamenn er tilstede. Ved stemmelikhet gjør formannens
(viseformannens) stemme utslaget.
Formannen eller viseformannen, sammen med et styremedlem eller general
sekretæren, forplikter forbundet.
Landsstyret sarnmenkalles så ofte formannen eller minst 3 av dets medlemmer
finner det nødvendig.
Det representerer forbundet og fatter alle vedtak som ikke etter vedtektene er
tillagt representantskapet. Det fremlegger for dette budsjett, årsmelding og regnskap
og avgir uttalelse i alle saker som er forlangt fremlagt av kretsforeningene og
ungdomsorgnisasjonen. Det ansetter forbundets funksjonærer.
Landsstyret velger innen sin midte et styreutvalg på 3 medlemmer. Utvalget kan
treffe beslutninger i de saker vedrørende forbundets daglige drift som ikke kan
treffes av generalsekretæren ifølge hans instruks.
Over forhandlingene føres protokoll.
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§ 7. Sekretariatet
Sekretariatet har kontor i/ved Oslo og ledes av en generalsekretær. Landsstyret
utarbejder generalsekretærens instruks og gi ham nødvendige fullmakter.
§ 8. Revisor
Revisor, som bør være statsautorisert, velges av og er ansvarlig overfor re
presentanskapet.
§ 9. Kontingent og regnskap
Den årlige kontingent innbetales enten direkte til landsforbundet eller gjennom
vedkommende kretsforening. Kretsforeningene tilkommer ‘, av den årlige kontingent
for medlemmer tilsluttet gjennom disse.
Ungdomsorganisasjonen tilkommer % av årskontingenten fra medlemmer tilsluttet
gjennom denne.
Kontingent for livsvarig medlemskap innbetales til forbundet og tillegges et felles
fond for spesielle formål; kapital og avkastning disponeres av landsstyret, dog slik
at fondet til enhvert tid minst dekker de aktuelle livsvarige medlemmers kontingent.
Avregning skjer med kretsforeningene og ungdomsorganisasjonen pr. 31. desember
hvert år på grunnlag av ajourførte medlemslister.
Bidrag til naturvernets fremme som ikke er gitt til spesielle formål, tilfaller for
bundet og disponeres av styret.
Før landsomfattende innsamlinger iverksettes skal kretsforeningene orienteres.
Før lokale innsamlinger iverksettes, skal saken forelegges forbundet til eventuell
koordinering.
Forbundet dekker de utgifter som vedrører landsstyret, sekretariatet og revisor,
idet reiseutgifter på billigste måte og kost etter Statens regulativ blir dekket. For
bundets regnskap følger kalenderåret. Avsluttet og revidert regnskap skal foreligge
senest 2 måneder etter årets utgang.
§ 10. Kretsforeningene
Kretsforeningene inngår som underavdelinger av forbundet, men ordner seg ellers
internt etter sine egne vedtekter, disse må ikke være i strid med forbundets. I for
holdet til forbundet er kretsforeningene bundet av forbundets vedtekter.
Kretsforeningenes vedtekter forelegges landsstyret til godkjennelse.
Kretsinndelingen avgjøres av representantskapet etter uttalelse fra berørte kretsforeninger og landsstyret.
En kretsforening er ansvarlig for sin egen økonomi.
Årsmelding og revidert regnskap sendes forbundet senest 2 måneder etter årets
utgang.
Valg av styre, og representant(er) med varamenn til representantskapet meddeles
forbundet umiddelbart etter avholdt årsmøte.
§ il. Ungdomsorganisasjonen
Ungdomsorganisasjonen er en egen avdeling. Dens medlemmer er samtidig med
lem av vedkommende kretsforening.
De ordner seg internt etter sine egne vedtekter, disse må ikke være i strid med
forbundets. I forhold til forbundet er ungdomsorganisasjonen bundet av forbundets
vedtekter. Dens vedtekter forelegges landsstyret til godkjennelse.
Ungdomsorganisasjonen er ansvarlig for sin egen økonomi.
Årsmelding og revidert regnskap sendes forbundet senest 2 måneder etter årets
utgang.
Valg av styre og representant(er) med varamenn til representantskapet meddeles
forbundet umiddelbart etter avholdt årsmøte.
§ 12. Oppløsning
Forslag om oppløsning av forbundet behandles på samme måte som vedtekts
endringer. Beslutning om oppløsning må stadfestes med % flertall på neste re
presentantskapsmøte.
14
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Blir forbundet oppløst, ovedras dets eiendeler og midler til institusjoner og/ellet
foreninger med lignende formål.
Beslutning om dette og om vilkår for ovedragelsen fattes samtidig med og på
samme måte som beslutningen om oppløsning.
Axel

FOVL’n

(s)

0. M. Jørgensen (s)
Toralf Lyng (s)
Reidar Soot (s)

Mijidretallets, H. S. Høydahls forslag:
Mindretallet slutter seg til flertallets forslag med unntagelse av nedennevnte to
paragrafer, hvor mindretallet foreslår følgende ordlyd:
§ 3. Medlemskap
Som medlemmer tas opp:
a. Organisasjoner, institusjoner og lag som arbeider med oppgaver av samme eller
nærliggende art som forbundet.
b. Kommuner og offentlige institusjoner.
Som støttemedlemmer opptas:
Firmaer, bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner som ønsker å støtte forbundet
økonomisk. Æresmedlemmer utnevnes av representantskapet etter enstemmig inn
stilling fra landsstyret. Innbudte medlemmer utnevnes av landsstyret.
Medlemskontingent
Medlemmer gjennom kretsforeningene betaler en årlig kontingent. Kontingentstørrelsen fastsettes av representantskapet. Medlemmer av a. og b. samt støttemedlemmer fastsetter landsstyret kontingenten for i hvert enkelt tilfelle. Medlemmer
tilsluttet gjennom ungdomsorganisasjonen betaler en redusert kontingent.
§ 10. Kretsforeningene
Kretsforeningene inngår som underavdelinger av forbundet men ordner seg ellers
internt etter sine egne vedtekter, disse må ikke være i strid med forbundets. I for
holdet til forbundet er kretsforeningene bundet av forbundets vedtekter.
Kretsforeningenes vedtekter forelegges landsstyret til godkjennelse.
i de deler av landet hvor det ikke er en bestående krets!orening vil representant
skapet i sa,nråd med den nye krets!orening avgjøre dennes arbeidsområde.
Melder cii kretsforening seg ut av forbundet eller den på annen måte oppliører
sitt virke skal represetucin (skapet i samråd med de omliggende kretser avgjøre en
ny kretsijindeling.
En kretsforening er ansvarlig for sin egen økonomi.
Årsmelding og revidert regnskap sendes forbundet senest 2 måneder etter årets
utgang.
Valg av styre m.v. meddeles forbundet umiddelbart etter avholdt årsmøte.
H. S. Høydahl (s)
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Valgkomitécn som ble oppnevnt av Landsmøtet i 1K ristiansand i fjor har be—
sthtt av
Edv. K. Barth, Ulf I-Iafsten og Toralf Lyng.
Komitéens mandat har vært a
«legge frem forslag pa kandidater til de ledige plasser som medlemmer og
varamenn av styret.
For at landsmptet skal ha valgrnul ighetcr, ma det foreslas minst to navn
for hver plass og tas hensyn til yrkesmessig og geografisk spredning.»

Pa valg er:
banksjef Johan Melander (styret).
telegrafhestyrer Sig’. Normann-Hanssen. Kirkenes (styret).
[jelloppsynsman n Norman 1—leitkøtter, Otta (varamann),
og reindri ftskonsulent Loyd Villmo. Tromsø (varamann).
Av disse har Melandcr og Villmo uten forbehold sagt seg villig til a motta valg
pa nytt. Normann-I-Ianssen uttaler i brev av 20. april 11. a.:

«Selv om jeg har lyst til og ikke motsetter meg et gjenvalg, sa synes jeg
det vil være riktig at dette viktige tillitsverv ikke blir bundet til en mann i for
lang tid. Derfor er jeg av den oppfatn ing at det vil tjene naturvernarbeidet at
en ny mann fhr komme inn i landsstyret istedenfor meg.
Men jeg vil sterkt presisere at det halve kongerike, med en natur som
ligger altfor blottet for allehande angrep og mcd det største og verdifulleste
parkanlegg, trenger en tilsvarende sterk representasjon.»
Fleitkøtter gir i brev av 5. april uttrykk for at han er villig til å stille til gjen
valg. men ser på grunn av sitt arbeid gjerne at han slipper å bli valgt for kom
mende periode.
Valgkomitéen hadde mote den 30. mai og fikk seg forelagt brev til Naturvernforbundet fra Oppland Naturvern datert 18. mars. hvor det som nytt styremedlem
foreslås
rektor Frantz Germeten, I3randhu.
I brev av 27. mai skriver Oppland Naturvern på nytt:
«skulle det vise seg at dere også har bruk for kandidater f. eks, som vara

menn til styret kan vi trygt anbefale to kandidater, lensmann Per Stromseter.
Bagn og fiskekonsulent Finn Loken. Gjøvik.»
Under hensvntaken til foran staen de er val gk om i téen blitt en i g om fal gen de
forslag:
Til den ledige styreplass etter banksjef Johan Melander, Oslo:
I) Gjenvalg. 2) fru Elin Conradi, Oslo.
Til den ledige styreplass etter telegrafhest. Sigv. Normann-Hanssen. Kirkenes:
1) reindriftskonsulent Loyd Villmo. Tromsø,
2) fylkeshagearkitekt Oddlaug Brunvoll. Ilodo.
Til den ledige varamannsplass etter reindrifslsonsulent Villmo:
I) Gjenvalg. 2) Normann-Hanssen, 3) konservator Ola Skifte. Tromsø.
Til den ledige varamannsplass etter fjelloppsynsmann Heitkotter:
1) fylkesidrettskonsulent Alv Kveberg. Gjnvik.
2) rektor Frantz Germcten. Brandbu.
Valgkomitéen anbefaler personene i den rekkefølge dc er oppført.
Valgkomitéen ønsker ogsa a gjore oppmerskom pa at komitémedlemmenc

13ai’th og Lyng ikke kan ta imot valg som medlemmer av ny valgkomité.
Edi’. K. Bort/i (s)
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(III HoJ.vft’n (s)

Tom/I Lv,,g (s)
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