ISSN 0800-0352

46

INNHOLDSFORTEGNELSE FOR NATUR l ØSTFOLD NR. 2- 1982:
Redaksjonelt ................................................................. ..... ..... .....................
ØN-formannen har ordet ...... ........................ .......... .... .... .. ...........................
ØOF-formannen har ordet ..................................... ......................... ...............
Sjøfugler- trusler og vern ..... ........................................................................
ØO F's Hardangervidda-ekskursjon 2.-1 O. juli 1982 ................................... .....
Spredte inntrykk fra Akerøya ornitologiske stasjon våren -82 .....................
Vil villsvinet innva ndre til Østfold? ...............................................................
Naturvernhensyn neglisjeres i utbygging av Knutvika båthavn .................... .
Om sammenhengen mellom smått og stort ................... .................. ............
En vurdering av Kurefjordsaken ....................................................................
Om grønten .. .. . .. .. .. .. . .. ..... . .. .. . ... .. . . .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. ... .. . .. . . . .. ... . .. .. .. .. .. .. ..
Skagenturen 1982 ................... ................. ........................ .......... .................
Hva kan vi gjøre for oljeskadd sjøfugl? ............................ ...... ............ .............
Min naturperle .............................. ........ ............................... ....................... ....
Orienteringsspalte .......................................................................................
Østfo ld-Natur ........................................................ .. ....... ...............................
Debattspalte .. ............................................................. .................................

s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.

47
48
49
50
55
59
60
62
64
68
70
73
74
76
77
78
80

FORSI DEBI LOET: Foto: Erik Sandersen

NATUR l ØSTFOLD trykkes i 2.500 eks. Målsetting: 3 nr. pr. år.
Sats: Ale l ndustrier -

Montasje og trykk: Kvikk Printshop

ANSVARLIGE ADRESSER:
Østfold Naturvern

Østfold Ornitologiske Forening

Natur i Østfold

Postboks 1151
1601 Fredrikstad

Postboks 1145
1601 Fredrikstad

j ørgen j oh ansen
1730 Ise - eller
Leiv Bunes
1620 Gressvik

STOFF TIL NESTE NR. AV "NATUR l ØSTFOLD" MÅ VÆR E INN LEVERT SENEST 1. JANUAR 1983. VI TRENGER STOFF!!!

47

NATUR l

IZJ&IFDL
REDAKSJONELT
HEl NATURVENNER!

Et nytt nummer av "NATUR l ØSTFOLD" er en realitet. Redaktørene takker varmt for
artikler og debattinnlegg. Vi håper dette er noe som fortsetter, men ser gjerne at debattstoffet blir kortet ned noe. Alle som skriver mer enn 7 A-4 side til debattsidene må
regne med å bli "vingeklippet".
Dersom du ønsker å følge utviklingen i debattsidene mellom utgivelsene av bladet, i
den hensikt å delta i debatten, ber vi deg ta kontakt med en av oss, og vi oversender
kopi av andre innlegg.
Nytt i dette bladet er spalten "MINNA TURPERLE". Den håper vi kan følges opp.
Videre er vi velvillige til å ta inn annonser fra lesere under headinger "TIL SALGS" og
"ØNSKES KjØPT" dersom det dreier seg om varer vi kan vente har interesse for våre
lesere. Dette gjør vi gratis.
Lupestadiet er over. Vi er fullstendig enig med det Arild Adnem skriver i bladet.
Skrifttypen i forrige nummer var mikroskopisk. Dette har vi rettet på. Vi håper Arild og
øvrige lesere er fornøyd med den nye typen.
Vi vil benytte anledningen til å oppfordre medlemmene til å verve abonenter og
annonsører, og ikke minst til å påta seg å selge "NATUR l ØSTFOLD" i løssalg.
Redaksjonen ble avsluttet 4/72.
j ørgen og Leiv

TIL SALGS
Teies kop selges.
Pent brukt Mirador spotting scope, uten
stativ m/zoom 20-45x, selges for Steinar
Myhr, Os lo. Pris kr. 900,-. Kan sees hos:
Geir Hardeng, Berggt. 30, 1600 Fredrikstad. Tlf.: 032-12 472.
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16-lfi.IIII·E·
Hill fiii/JET
Sist i oktober ble jeg sammen med Arild
Bjørnstad, formann i ØOF, "innkalt" til
et møte i Onsøy rådhus. Det var i regi av
Miljøverndepartementet, og temaet var
flerbruksplan for Ytre Oslofjord. Til·
stede var en masse byråkrater fra
dept'et, fra Østfold· og Vestfold fylker
og fra alle kystkommunene rundt Ytre
Oslofjord. Innbudt var også folk fra
fiskeri·, jordbruks·, og hytteorganisa·
sjonene, Oslofjorden fr iluftsråd og båt·
folket. · Vi var ikke innbudt!
En eller annen byråkrat i det "Kon·
gelige Norske Miljøverndepartement"
hadde kun hØrt om noe som het Øst·
landske Naturvernforening, og innbød
en representant derfra. Hva vedkom·
mende ikke visste var at Østlandske kun
er fylkesavde ling for Akershus og Oslo,
ei heller at ornitologer og naturvernere
på begge sider av fjorden har sine egne
fylkesavdelinger. · Det burde vedkom·
mende, ansatt i departementet ha visst.
Eller, har vi rett og slett ikke sørget for
å la vedkommende få vite det? La det
siste være et t ankekors. Vi er rett og
slett for små, og vi markedsfører oss for
dårlig. La oss rette på det! (l parentes
bemerket: Arild og jeg meldte oss selv
på møtet etter vi hadde fått snusen i hva
som foregikk. Takk til Arild Adnem i

NNV som oppdaget fadesen, og til Vest·
fold Naturvern som skrev sint brev til
departementet.)
Møtet var gØy, det. · Lærte en masse
byråkratve ndinger og fine ord. Men det
var også strukturert og oppklarende. l
den nærmeste fremtid skal det dannes et
utvalg bestående av 11 personer, fra
departementet, fylkene og kommunene.
Utvalget ska l analysere alle brukerinter·
essene og brukerkonflikter i området . l
utvalgets mandat inngår også at det skal
holde en åpen dialog med forskjellige
interesseorganisasjoner. - Og det er her
ornitologer og naturvernere i Vestfold
og Østfold kommer inn. Vi skal samle
våre krefter tilbeste for et uberørt skjær·
gårdsmiljØ på begge sider av fjorden.
En typisk konfliktsituasjon er nå på
gang i Østfoldskjærgården, nemlig i
Knutevika ytterst i Kurefjorden. Her er
planer om en gigantisk småbåthavn midt
imellom Kurefjorden naturreservat og
sjøfuglreservatene på Sletter. Her er det
kollisjon mellom naturvernhensyn og
brukerinteresser. Sårbar natur er truet,
men saken kan løses ved bedre planar·
beid og regionalt oversyn. Takk til
Mosseornitologene som til nå har fØrt
saken på en utmerket måte.
Roar Eilertsen
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lltJI-IfJIIMIIIIEII
Mill fJ/liJET
"Tl LBAKEBLI KK"

En god skikk blant bØnder er å overlate
gården til sine etterkommere i samme
eller i bedre forfatning enn de selv en
gang overtok den. Man skal ikke tære på
ressursene og overlate byrdene til neste
generasjon. Det er en fin leveregel vi alle
burde ta med oss, - også i foreningsarbeidet. Da dette trolig blir mitt siste
"formannen har ordet", i alle fall i denne omgang, er det uunngåelig at selvransakelsens mørke skygge trenger seg
på. l hvilken forfatning overlater jeg
"bruket" til mine etterkommere?
Straks etterat jeg overtok som formann måtte vi forlate vårt kjære foreningslokale i "Egil hus" som kommunen lånte oss gratis. Dette var våren
-8 1. Det var på dette tidspunktet også
klart at vi ikke kunne regne med noen
"arvtakere" etter Hermod Karlsen som
etter mangeårig innsats ønsket å trekke
seg som redaktør for "Østfoldornitologen" . Samarbeidstankene med Østfold
Naturvern, som noe tidligere hadde måttet oppgi "Landskapsvern" fikk derfor
o

ny næring, og "Natur i Østfold" så omsider dagens lys. Dette var en av flere
samarbeidstanker vi diskuterte på det
beryktede
"Arisholmen-seminaret"
ettersommeren -81, og her ble vi enige
om flere organisatoriske mål for de
neste åra. Høyest rangert etter tidss kriftet var ansettelse av saksbehandler/
sekretær i deltidsstilling og et felles
foreningskontor. Et slikt kontorlokale
ville kunne bli den nødvendige miljøfaktor som trengs for å opprettholde rekruttering og kontinuitet på alle plan i
foreningene. Etterat det første av
målene nå med tidsskriftet er nådd,
modnes også tida for kontorlokale og
sekretær. Mulighetene ser ikke lenger
helt håpløse ut, og med et felles økonomisk og arbeidsmessig løft burde en løsning være innen rekkevidde i -83. Det
blir imidlertid opp til dere fortsatt å
bygge sten på sten og fastsette nye mål
for drifta. Selv vil jeg takke for interessante år i formannsjobben og håper på
fortsatt innsats på andre plan. Lykke til!
arild

STØTT VARE ANNONSØRER!
DE STØTTER OSS!
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SJØFUGLER

TRUSLER OG VERN
ved A tie Haga

Til gruppen sjØfugl kan regnes alle fuglearter som for en stor del av året er knyttet til sjøen eller fjæra, nemlig lommer,
lappedykkere, stormfugler, suler, skarver, m~kefugler, alkefugler og en del
ande- og vadefugler. De mest typiske i
Norge er havhest, havsule, skarvene,
alkefuglene, krykkje og ærfugl.
Totalt regner man med at mellom 6
og 10 millioner sjøfugler hekker i Norge
med Svalbard. Den vanligste er lunde,
som ogs~ forekommer med over 1 million par. Den nest tallrike er krykkje,
med anslagsvis 500.000 par. De fleste
sjøfuglartene har vært i tilbakegang den
senere tid. F.eks. er lomvi bestanden redusert til det halve på 15 ~r , og teller i
dag ca. 80.000 par. Noen arter, spesielt
havhest og havsule, har imidlertid Økt
betydelig i antall i Norge. Dette skyldes
for en stor del innvandring av nye individer som en følge av generell bestandsØkning. Årsaken til dette igjen kan bero

på at artene er totalfredet, at de ikke s~
lett g~r i de nåværende fiskeredskaper,
og at mengden av avfallsfisk har øket.

Hva truer sjøfuglbestandene?
Oljeforurensning og miljøgifter

Vi har mangelfull oversikt over hvor
mange sjøfugler som egentl ig omkommer av olje og miljØgifter årlig, men det
er hevet over enhver tvil at det er betydelig antall. l Nordsjøen og NordAtlanteren er det ansl~tt at 15.000 450.000 individer årlig blir drept av
oljen. Oljeutslipp fra den grenske tankbåten Stylis medfØrte alene at anslagsvis
100.000 - 500.000 sjøfugler omkom i
~rsskiftet 1980/81.
For oversiktens skyld kan vi si at fuglene blir utsatt for to typer oljeforurensninger. Den ene er kronisk forurensning,
som skyldes rutinemessige operasjoner
som små utslipp og vask av tanker. Den
andre er akutt forurensning, slik som
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lekkasjer fra anlegg på land, båter som
forliser, tanker som eksploderer, store
utblåsninger ved boringer m.m.
Når det gjelder miljØgifter, er DDT
og PCB påvist i faretruende menger i sjøfugler. Slike klorerte hydrokarboner anrikes i leveren. l tider med lite mattilgang, f.eks. i uværsperioder tæres det på
fettreservene. MiljØgiftene oppløses da i
blodet, og det kan inntre en akutt forgiftning. Et eksempel på dette er ca.
15.000 lomvi som ble funnet dØde i
Irskesjøen i 1969. Ved analyse viste de
seg å innholde meget høye PCB-konsentrasjoner.
Gassflammer
Effekten av slike flammer er ennå mindre klarlagt enn hva gjelder oljeforurensning, men det er klart at mange tusen
sjøfugler årlig omkommer ved at de til trekkes av lyset fra gassflammene på
oljefeltene i Nordsjøen.
Fiskeredskaper
Det har lenge vært kjent at sjøfugler omkommer ved at de setter seg fast i fiskeredskaper og dermed drukner. Antallet
er usikkert, men det har vært antydet at
minst 100.000 sjøfugler omkommer i
Norge på denne måten hvert år. l Norges
Dyr nevner Gunnar Lid at en båt som
drev linefiske etter laks i Nord-Norge i
1969, tok opp 294 sjøfugler på 7 5
fangstdøgn. Etter dette ble det beregnet
at 60.000 sjøfugler omkom ved linefiske
i Nord-Norge det året, mens 40.000 ind ivider druknet i laksenøte r. Lid nevnte
også et annet " skrekk"-eksempel : l lø pet av en måned i 1979 druknet 1O. 15.000 alkefugler i torskegarn i Måsøy.
Jakt
Anslagsvis felles omkring 120.000 150.000 sjøfugler i Norge hvert år. Sett
i en større sammenheng er dette et re lativt beskjedent antall.

Næringssvikt
Mangel på næring har tydligst innvirket
på alkefuglene. På Røst har det ikke
kommet
noen lundefugl-unger på
vingene i årene 1978 - 81. Siden 1968
var det kun i 1974 at det var et "normalt" produksjonsår for lundefuglene.
Årsaken til dette er at sil (tobis), sei og
sild uteblir fra furasjeringsfeltene. Dette
skyldes muligens en opptrapping av
fisket etter disse artene. l 1960-årene
ble det i gjennomsnitt tatt opp 147.000
tonn sil pr. år i Nord-Atlanteren, mot
481.000 tonn i 1970-årene. Gunnar Lid
har vist at sammenbruddet i den atlantoskandiske sildestamme og problemene
for lundefuglene tidsmessig har falt sammen.

Steinvender.

Foto: 8. Rydin

Menneskelige forstyrrelser
Ferdsel og opphold på holmer og s kj æ r
der det finnes hekkende sjøfugler vil på
flere måter kunne ha negativ innvirkning
på hekkeresultatet. l denne sa m menheng er det verdt å merke seg at det i
årene 1965 til 1975 fant sted en tredob·
ling i antall registrerte fritidsbåter her i
landet. Foruten mange eksempler på ulovlig eggsanking, vil ferdsel og tråkk
lett medføre at egg knuses og reir øde-
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legges. Forstyrrelser og opphold på hekkeøyene kan dessuten medføre at egg og
unger omkommer som følge av solskinn,
kulde eller predasjon, fordi foreldre·
fuglene ikke tør å nærme seg reiret. Selv
om de fleste båteiere selvfølgelig viser en
fornuftig og forsiktig framtreden, har vi
videre flere eksempler på forfølgelse og
spredning av svømmende andekull ved
hjelp av motorbåt, og ulovlig jakt fra
båt, særlig på ærfugl i Sør-Norge.
Forvaltning
Verdisetting av sjøfuglene kan foretas på
flere måter. l alle fall tidligere hadde de
vesentlig betydning som matressurs i
flere distrikter, og som jaktobjekt har de
fremdeles vesentlig rekreasjonsverdi.
Men deres verdi som opplevelsesobjekt
og i rekreasjonssammenheng er langt
videre enn det som angår jakten. Få av
oss kan vel tenke seg en skjærgård uten
måkeskrik og myldrende terner. Og vi
som har hatt den enestående opplevelsen å være på et fuglefjell, hva går egentlig kommende generasjoner glipp av om
fuglefjellene våre blir stående tomme i
fremtiden . . . ..
Internasjonale avtaler
og oljevernberedskap
Det er behov for å arbeid videre med internasjonale avtaler som regulerer skips·
farten i internasjonale farvann. Avtalene
bØr inneholde forbud mot større utslipp
av olje, og ved eventuell forseelse bør
straffeutmåling skje i landene som berøres av oljesøl. Det er ønskelig å få utvidet territorialgrensene slik at de enkelte land får utvidet sitt fullmaktsområde.
Beredskapen bør skjerpes, både ved etablering av internasjonale vaktbåtordninger, utbygging av kystvakttjenesten
og innføring av mottakersentraler for
spillolje og bedring av oljevernutstyret.
Vask av oljeskadete sjøfugler har til
nå vist seg å ha liten eller ingen verdi i

større sammenheng, men videre utprøving inkludert utvikling av ny teknikk
bØr følges med interesse med sikte på å
kunne redde truede bestander i lokal
sammenheng, som f.eks. teiste i Oslofjorden.

Teiste på Heia.

Foto: L. Bunes

Artsvern
Det er to hovedargumenter som forsvarer fortsatt sjøfugljakt. For det første teorien om at det hØstes av en utmarksressurs/et produksjonsoverskudd
som likevel går til grunne. Og for det
andre er sjøfugljakten den eneste jaktformen av betydning i flere kyststrøk
og således en vesentlig rekreasjonskilde.
Det er imidlertid verdt å merke seg at
sjøfuglene har en helt annen bestandsdynamikk enn f.eks. rype. Rypene blir
kjØnnsmodne ett år gamle og legger 1O 12 egg, mens f.eks. alkefuglene først blir
kjønnsmodne ved 4-års alderen. l tillegg
legger de kun 1 - 2 egg. En beskatning av
kjØnnsmodne individer vil således i mye
større grad belaste alkefuglene enn
rypene. Når vi i tillegg ved at fuglebestanden blir utsatt for en la ng rekke
menneskebetingede faktorer og ungeproduksjonen er faretruende lav, kan
det stilles spørsmålstegn ved om det i
dagens situasjon er forsvarlig å tillate
jakt på en del sjøfugler, spesielt alke-

53
fugler og skarver. Jeg er sørgelig klar
over at andre faktorer utgjør langt større
trusler enn jakten, men sistnevnte er det
enklest 11 gjøre noe med. Om hØsting
først skal tillates, bør det legges vekt på
å felle ikke-kjØnnsmodne fugler. Av sjØfuglene i dag er havsule, havhest , ærfugl,
praktærfugl, lomvi og polarlomvi totalfredet i Norge.
Næringsundersøkelser m.m.
Det er behov for omfattende forskning
for å klarlegge hvorfor matmanglen oppstår i sjøfugl koloniene 11r etter 11r, og det
er her behov for samarbeid med marinbiologer.
Miljøverndepartementet tok i 1977
initiativet til sjøfuglprosjektet, og Stortinget bevilget 700.000 kr til dette i
1981. Professor Svein Haftorn er leder
for prosjektkomiteen, mens naturvernkonsu lent Arne Gjellan er Miljøvernde·
partementets representant. Sekretariatet
er lagt til Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk med fagkonsulent Nils Røv
som daglig leder. Det er valgt ut tre forsøksområder, nemlig Hornøya i Vardø,
Røst og Runde, og det tas sikte på å
klarlegge sjøfuglenes antall, hekke- og
overvintringsomr11der, ernæring, årsaker
til dødelighet og hvilke farer som truer,
Områdevern
Økt bruk av skjærg11 rden til ferie- og fritidsformål i de senere 11rene har medført
et Økende behov for vern av skjærgårdsnaturen og kanskje spesielt fuglelivet.
Miljøverndepartementet startet på dette
grunnlaget i 1974 systematiske registreringer med sikte på 11 etablere sjøfuglreservater i samtlige av landets fy lker. Til
nå er det opprettet reservater fra og med
Østfold til og med Vest·Agder, i alt 139
lokaliteter. Det er bl.a. innfØrt ferdselsforbud på øyene og i en sjøsone 50 m
rundt i tiden 15. april til 15. juni, og
jaktforbud til 1. oktober. Videre er det
båndtvang for hunder hele liret og telt·

slagning, billbrenning og igjenleggelse av
avfall er forbudt. Forslaget om opprettelse av ca. 40 sjøfuglreservater i Rogaland er nil ute til hØring, og videre er det
utarbeidet en verneplan for sikring av de
viktigste fuglefjellene i Finnmark.
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ET FIRMA l MILJØVERNETS TJENESTE

A l S Ferriklor produserer fellingskjemikaliet Ferriklor 12 som anvendes på kommunale- og industrielle renseanlegg. Produksjonen er basert på gjenvinning av avfallsproduktene jernsulfat og beisevæske.
A l S Ferriklor leverer også: Fellingskjemikaliet AVR.
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Johansen

HELL Y- HANSEN
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TIL MEGET GUNSTIGE PRISER!

"SOMMER KYSTEN"
EN NY BOK OM YTRE OG INDRE OSLOFJORD!

Sverre 'Johnsen
Bok- & J)apirhandtl
Fredrikstad
STEDET FOR UTSTYR TIL NATURFOTOGRAFERING!

NYGAARDSGT. 17- 1600 FREDRIKSTAD
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ØOF'S
HARDANGERVIDDA-EKSKURSJON
2. - 10. JULI 1982
ved Runar Larsen og Morten Viker
Fjel/joen er utenom rugetiden en utpreget havfugl som hvert år innfinner seg i
fjellet for å hekke. (Foto: P. Richard,
Viker)

NOF·Østfold avsluttet vårsesongen ·82
med en ekskursjon til Hardangervidda
første uke i juli. Det var naturlig å legge
turen hit i jubileumsåret, da foreningen
arrangerte den første lengre turen hit
nettopp i 1973 .
Avreisen fra Østfold foregikk i privat·
biler på kvelden 2. juli. Seks turdeltakere
fordelt på to biler reiste direkte til Tinn·
hØlen på sentralvidda. Deltakerne på
turen var: Hans l. Westgaard, Onsøy,
Johnny Johansen, Rolvsøy, Thor Harald
Ringsby, Rakkestad, Runar Larsen,
Sarpsborg, P. Richard og Morten Viker,
Kråkerøy.
Samtlige hadde stort utbytte av
turen, fjellfauna og -flora ble opplevd på
nært hold. Bare synd at ikke fler hadde

meldt seg på, turen var verken kostbar
eller direkte anstrengende.
l Norge og Europa forøvrig er Har·
dangervidda særpreget. Her finner vi en
god del fuglearter med sørgrense i sitt
utbredelsesområde i Europa. Fjellerka
ble observert flere ganger rundt Tinn·
hølen. Denne vakre lerka finner vi flere
underarter av i de andre verdensdelene,
men underarten flava finner vi bare fra
Hardangervidda og nordover til Fin·
mark og videre østover i Sovjet. Den så
sjeldne Fjellmyrløperen ble observert på
en blØt gressmyr på Vombsflatene, etter
adferden å dømme hekket den her.
Fjellmyrløperen kjennes på hodetegningene · to lyse bånd over issen. Dess·
uten har den annen låt enn Myrsnipa.
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Fjel/jo er en annen interessant art, som
lever av smågnagere (særlig lemen), bær
og noe insekter. Arten som utenom hekketiden er en utpreget havfugl, reiser
helt til fjells for å føre slekten videre.
Denne staselige fjellfuglen ble observert
i ett antall av hele seks individer i luften
samtidig. Dessuten ble ett reir med 4 egg
funnet. Det normale er 2, men i sjeldne
tilfeller 1 eller 3. Forklaringen er kanskje at to hunner har lagt i samme reir.
Dobbeltbekkasin og svømmesnipe er
begge arter med sørgrense for det skandinaviske hekkeområdet på Hardangervidda. Begge disse ble observert.
Andre interessante fjellfugler som ble
observert var: Bergand, Svartand, Sjøorre, Temmincksnipe, Fjæreplytt, Småspove og Lappspurv. Det ble også obser·
vert endel lemen og fjell rotte, derfor var
det en skuffelse at smågnagerspesia·
listene nærmest uteble. Kun to tårnfalker og en fjellvåk vitner om det. Med
større tilfredshet kunne vi notere to
dvergfalker og en vandrefalk. Sistnevnte
ble observert da den utførte to fantastiske jaktstup, sannsynlig etter rype.
Disse to falkeartene er ikke avhengige av
smågnagere, da de stort sett slår fugl i
luften.
Ikke en eneste ugle ble sett på sentralvidda, jordugle og snøugle hekker
her i gode smågnagerår. Noen mener at
snøugla nærmest har forsvunnet på
grunn av forstyrrelser fra fotturister og
fotografer.
Ved Langvasshallet i skråningen av
Høgahæ like ved Langvassmyrene fant vi
en død kjøttmeis. Den hadde jobbet
iherdig med å dra gresstrå inn bak en
vindusskodde. Antag&lig har den forsøkt
å overvintre. Matmangel og kulde har
antagelig tatt livet av den i den harde
vinteren. KjØttmeisen var ringmerket
med en Stavanger museum-ring, og etter
opplysninger fra museet ble den ringmerket ved Randaberg i Rogaland 14.

februar 1981. 177 km SV for funnstedet. KjØttmeis er forøvrig en sjelden fugl
på sentralvidda .
Av pattedyrfaunaen var det særlig de
store flokkene av ville reinsdyr som gjorde inntrykk. Flokker på 2 - 300 dyr var
ikke uvanlig. Man regner da også med at
det finnes rundt 10.000 dyr på hele vidda. Rødrev, røyskatt og hare ble også
notert, men dette er jo arter en ikke behøver dra til fjells for å se.
På de øde viddene til fjells ser det unektelig svært goldt ut når man beveger
seg for første gang rundt i terrenget.
Men ser man nøye etter der man går vil
faktisk den ene planten etter den andre
åpenbare seg for fjellvandreren. Her skal
en ikke lete lenge før man finner planter
som ikke vokser hjemme i Østfold. Fra
snaufjellet så vi typiske fjellplanter som:
Rypebær, setermje/t, b/eikmyrklegg,
harerug, rynkevier, rødsildre og rosenrot. Lyngvegetasjonen bestod av foruten
krekling og tyttebær: Greplyng, blålyng
og moselyng. Den fargesprakende gule
fjel/fiolen ble sett i mengder. Andre artige plantefunn var: Snømure, trefingerurt, fjellnøkleblom, fjell-forglemmegei
og snøbakkestjerne. Så her var det ikke
problemer med å spe på med flere pressede planter til objektsamlingen i for·
bindelse med skolearbeidet.
Den 8. juli hadde vi fått nok av snaufjellet, og tok derfor turen ned i den
frodige og brattlendte Hjølmodalen . Det
er her Vestvidda går over i særpreget
fjordlandskap. l sprekker i de bratte
vestlandsfjella hang den praktfulle bergfrua nedover. l diskusjonen om hvilken
plante som skulle være Norges nasjonalplante kom denne som nummer to.
Røsslyngen gikk av med seieren på
grunn av videre utbredelse. Av andre
funn i fjellbjØrkeskogen her kan nevnes:
F/ekkmarihånd, per/evintergrønn og
mannshøy Tyrihjelm.
De helt store fugleobservasjonene ble
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Forklaringer:
T - tallrik
A - alminnelig
H - hekking konstatert

Daglig fuglelogg for
Hardangervidda-turen:

Hjølmoda~

Sentralvi~da

3/7
Stor lom
Krikkand
2
Toppand
Bergand
4
Svartand
Sjøorre
Fjellvlik
Vandrefalk
Dvergfalk
TArnfalk
Li rype
4+
Sandlo
T
Heilo
Temmincksnipe
Fjæreplytt
T
Myrsnipe
Brushane
Fjellmyrløper
Rødstilk
6-8
Grønnstilk
Strandsnipe
2
1
Smlispove
Rugde
Enkeltbekkasin
1
Dobbeltbekkasin
1
Svømmesnipe
Fjell jo
15+
Fiskemlike
Rødnebbterne
Gjøk
1
Taksvale
Fjellerke
7
Trepiplerke
Heipiplerke
T
Linerle
Stær
Skjære
Krlike
10+
Ravn
Fossekall
Hagesanger
Løvsanger
Grlifluesnapper
Ste i nskvett
T
Bllistrupe
1
Grlitrost
2
Svarttrost
2-3
Rødvingetrost
Mliltrost
Granmeis
Bllimeis
Kjøttmeis
Gdlspurv
Bokfink
Bjørkefink
Grlisisik
Sivspurv
T
Lappspurv

4/7
1
25+
1
16

5/7
-

10+
20+
2
3o+
1

6/7

7/7

3
4
10+
5
4

20+

8/7

8/7

9/7

n
10/7

2

1
1

1

2
2
4

6

T

T

T

4

2

1
1

10

T

T

T

A

A

A -T

2
6-8

1
4

T

T

8
T

H
H

1
5-6

1
15+

A

1

1

1

3

1

1

1
2
4
200+

10+

A

1
2

1
6

1

A

T

T

T

2
1

1
4

2
4-5

2
1

2
H
H

20+
3-4

3

T

T

17

A

1

2

T

T

15

A
T

5+

7-8
1

9

1

5+

10+

7-8

5-6

A

20+

A

A

A

H

8+
2
1
2
1
3
A

1

10+
2

2-3

8-10
1-2
1

6

T

T

1

1

A

H
H
H

3
15+

4o+

T-A

20+

10

2-3

1

1
2
5+

1

3
T

A

2
1
25+

1

10+

5+

2

T

T

T

T

H

25+
20+

5-6

A

A
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ikke gjort, men en bØr ·vel nevne at fjær
av hubro ble funnet, og det var også her
som turens to tårnfa l ker ble sett.
Ekskursjonen ble avsluttet i Øvre
E:idfjord, hvor to deltakere i reiste hjemover mens resten vendte nesa nordover
for en· tre-ukers tur i Finmark.
Totalt ble det observert 58 fuglearter, 8 pattedyr<!rter, 1 amfibia (vanlig

1

l
'-

Bergfrua var langt framme under utvetg:,
e/sen av vår nasjona/p/anfe. (Foto: Morten Viker)
.
· ·
-

. - - - --; - - - > - - - - - - __:__ ·- :

frosk) og 1 fiskeart (Ørret). Dessuten ble
det funnet . omlag .125 f9rskjellige'· planter og en god del sommerfugler ble bb'servert.
·
'·

Moderne kikkerter
med optikk av ·
vest -tysk kvalitet.
Optiker S.Gangestad AS
Nygaardsplassen
Postboks 105
1601 Fr.stad
Tlf. 032-17533

Priser fra
kr. 830:-

Modell: EC
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SPREDTE INNTRYKK FRA
AKERØYA ORNI TO LOGISKE STASJON
VAREN '82
ved Torunn Bjørnstad Iversen
Når en tenker tilbake på observasjonene
som er gjort på Akerøya denne våren, er
det endel som nok vil huskes lenge. Alle·
rede den 19. mars observerte Gunnar
Lid en hornugle der, og det skulle bli
flere artige observasjoner utover våren .
Som vanlig var det i påsken at ringmerkings-sesongen tok til for fullt. Den
2. april ble det sett rundt 1.300 bok·
finker på veg mot vår og ny hekkesesong. Den 3. april ble det merket bl.a. 2
duetroster med samme mål for Øyet. En
spurvehauk ble fanget og merket 7.
april. Da ble det bl.a. også sett 2 dverg·
falker. 9. april var det både en hønsehauk og en musvåk å se, foruten alle
småfuglene som på denne tida stadig
kom i nye sig innover Øya, bl.a. en svart
rødstjert den 13. Både en hornugle, ei
jordugle og en duetrost må og nevnes av
merkede fugler i slutten av april. Jord·
ugla er visstnok den andre merkede jordugle ved stasjonen.
Mot midten av mai øker mengden av
fugl på vei tilbake til "gamlelandet". Nå
er det stadig flere god-biter for ivrige
fugle-tittere.
Den 16. mai kom en hel flokk såerler (motacilla flava - underart thunbergi). Av dem ble en hann merket.
En ekstra spiss på nasjonaldagen satte
en nattergal (!) som forlot stasjonen
igjen med ring på benet.
Den 20. mai hang en flott hortulanhann i nettet, og den 22. mai kunne
interesserte med kikkert beundre en
myrhauk som i lang tid inspiserte Øya.
En kan nok si seg enig med Haftorn som
mener at myrhauken vel er den vakreste
rovfuglen her til lands.

7. april ble det fanget og merket en
spurvehauk.
Foto: S. Koht
Ellers må man ikke glemme hauksangeren som fikk ring den 23. mai.
Noe av det artige med ringmerking er
jo å kunne få studere fuglene på nært
hold, og å få kjennskap til hvor de kommer fra og hvor de har tenkt seg.
Den 6. april kom en bokfink med
belgisk ring innom stasjonen. Den 9.
april kom en bjØrkfink som var merket i
England. Nok en englandsfarer kom den
18. april - en jernspurv.
l alt ble ca. 2.100 fugler merket denne våren, og det skal bli spennende å
følge med på hvor en finner dem igjen noen av dem da.
Ellers gjorde 2 rever tilværelsen
utrygg både for ærfugler og andre denne
våren, selv om de begge til sist ble skutt.
Oppslutningen om stasjonen må sies å
ha vært forhold svis stor våren -82, bemanningen har vært god i helgene , og
både ringmerkere og andre interesserte
er blitt mang en artig fugle-opplevelse
rikere.
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V I L VIL LSVINET INNVANDRE
Tl L ØSTFOLD?
ved Atle Haga ·

l atlantisk tid, for 6 - 7000 år siden, fantes villsvin Sus scrofa i frodige eikeskoger ved Norges sydl ige kyststrekninger.
Kl imaforverringen i overgangsperioden
mellom bronsalder og jernalder (ca. 500
år f.Kr.) medførte at villsvinet og andre
dyrearter som innvandret under mildere
perioder, igjen ble tvunget sørover ( Ekman 1922).
På slutten av forrige århundre ble
en del villsv in holdt inngjerdet i et område ved Haneborg i Aurskog. Enkelte
dyr rØmte og ble sett opp t il 5 km unna .
De ble da skutt som skadedyr, de to
siste i 1904 (Collett 1912). Arten er så
vidt vites ikke påvist senere i Norge,
utenom at det holdes en familie i innhegning i Kristiansand dyrepark.
Villsvinet holdes i mange innhegninger i Sverige, og fra flere av disse har
dyr rømt i den senere tid. De fleste
dyrene er fanget igjen eller skutt, men i
noen t ilfeller har de klart å etablere seg i
vill tilstand .
Som det fremgår av fig. 1, finnes
villsvinet nå bl.a. ved Vanern ikke langt

fra Østfold, og det er ikke utenkelig at
noen individer vil vandre over til fylket.
IfØlge den nye viltloven vil villsvinet da
være totalfredet, og det kan stilles spørsmål om vi ønsker at arten skal etablere
seg hos oss.
Det er allment akseptert at samtlige
dyrearter med hjemstavnsrett i Norge
bør gis fortsatte eksistensmuligheter. En
dyrearts rett til å overleve bedømmes
ikke lenger ut fra en kortsiktig vurdering
av mulig nytte- eller skadeeffekt for
mennesket, men ut fra en økologisk helhetsvu rdering der samtlige arter og funksjoner er av betydning. Den samme vurdering bØr legges til grunn vedrørende
spørsmål om introdusering av fremmede
arter ti l landet.
Selv om konsekvensene ikke alltid
er målbare, er det i samsvar med økologisk teori rimelig å anta at etableringen av
en ny art i et samfunn vil redusere livsgrunnlaget for en eller flere andre arter.
Statens naturvårdsverk (SOU 1980)
mener at villsvinet har hjemstavnsrett i
Sverige, da arten fantes i vill tilstand i
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det minste fram til 1700-tallet og sporadisk deretter. Det har senere forsvunnet
fra Sverige på grunn av menneskelig
etterstrebelse og ikke som fØlge av Økologiske forandringer. Det forhold at den
nåværende etablering av villsvinet i
Sverige har skjedd gjennom rømming fra
innhengninger bør således etter Naturvårdsverkets oppfatning ikke endre det
syn at arten har hjemstavnsrett.
En slik oppfatning medfører at
eventuell innvandring av villsvin til Norge må kunne vurderes på linje med innvandring av kanadagås, som for en stor
del skyldes utsettinger i Sverige. Dersom
vi vurderer at villsvinet også har hjemstavnsrett her i landet, vil eventuell ekspansjon fra Sverige kunne likestilles med
den spredning over grensen som har funnet sted de siste år etter utsettinger av
hubro og bever i sydØst-Sverige. Det vil
da også være nærliggende å sammenligne
med utsettingene av moskusfe på Dovre
i 1930 og 40-årene.
Konklusjonen fra min side blir at
villsvinet trolig bør gis sjansen til å etablere seg i Norge dersom det innvandrer,
ettersom det ikke er snakk om noen aktiv introduksjon. Naturlig nok kan det
medføre visse skader på jord- og skogbruk dersom det blir en liten fast villsvinbestand i låndet. Men utbetal ing av erstatning for skader og muligheter for å
felle villsvinet som skadegjørende art vil
kunne redusere slike ulemper. Under enhver omstendighet vil vi ikke få noen
stor villsvinbestand i landet, da arten er
knyttet til løvskog med vann og dyrket
mark i nærheten.

Fig. 1:
Forekomst av frilevande vildsvin
i
Sverige februar 1980 enligt naturvårdsverkets inventering (etter sau 1980
no. 11 ).

Litteratur:
Collet, R. 1912: Norges pattedyr. Kristiania.
Ekman, S. 1922: Djurviirldens utbredningshistoria på skandinaviska halvøn. Stockholm.
SaU (Statens offentliga utredningar)
1980, no. 11: Vildsvin i Sverige.
Stockholm.

Større forekomst
•

Mindre forekomst
(enstaka och uppemot
ett tiotal djur)
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NATURVERNHENSYN NEGLISJERES
l UTBYGGING AV KNUTVIKA BATHAVN
ved Øivind Lågbu

l Rygge kommune legges båthavn i
~gj!EJ kjerneområdet for de vernede og verne-

verdige områdene i kommunen. N. Slet~~~~~lj ter vil få en større nedsliting. (Foto: Ø.

Lågbu.)
Rygge kommune har nå planene
klare for bygging av småbåthavn i Knutvika ved Teibern, ytterst i Kurefjorden.
Plankomiteen foreslår at 500 båtplasser tilrettelegges her og saken er ute
til slutthøring.
Båthavna skal anlegges rett utenfor
Kurefjorden Naturreservat med tre områder vernet i lov og sjøfuglreservater
utenfor og bare få hundre meter fra Øya
Taralden. Denne øya er foreslått fredet
gjennom bl.a. NOF avd. Østfolds uttalelser til forslag om tilleggsfredning til
sjøfuglreservatene. Kommunen har ikke
vurdert hvilken effekt båthavna vil få
for sjøfuglene i området ved den økende
ferdsel, og heller ikke effekten på vegetasjonen ved slitasje, er vurdert.

Ved å legge en stor båthavn midt i
kjerneområdet for reservatene i Rygge,
viser kommunen også at naturvernhensyn blir gitt svært lav prioritet.
l Rygge kommunes generalplan for
årene 1975 - 85, ble kommunens behov
for nye båtplasser vurdert til 500 i perioden. Som to alternativer til båthavn ble
nevnt Rørvik, Larkollen Vest og Knutvik, Larkollen Øst.
Knutvika ble valgt som båthavnplass i 1979 og det ble nedsatt en komite for vurdering av denne båthavna av
kommunen med kr. 30.000,- i bevilgning. Planene er nå klare for utbygging,
det er to forslag:
ett på 300 båter og
ett på 500 båter.
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l flg. Moss Avis, 6.5.1982, foreslås
forslaget på 500 båter fordi man ved
masseoppfylling i området kan få "en
vesentlig arealgevinst på 10 - 15 mål".
Representanter for Moss og Omegn
Naturvern fikk i møte om båthavnsaken
opplyst at området i Knutvika har plass
til 1200 båter. Naturvernorganisasjonene i distriktet er derfor redde for at
ytterligere båtplasser vil tilrettelegges
her i sendere generalplanperioder.

Ærfuglen er blant de arter som tåler lite
ferdsel i hekkesesongen. Hvis rugende
fugl skremmes opp uten at fug lene rekker å dekke til eggene, kan kråker og
stormåker
ødelegge
produksjonen.
(Foto: Ø. Lågbu.)
Etter at kommunens genralplanforslag ble vedtatt av kommunestyret
21.12.1976, har flere naturreservater
blitt opprettet i området. l 1978 ble
Kurefjorden Naturreservat en realitet i
Kongelig resolusjon av 22.12. Samme år
ble det også opprettet sjøfuglreservater
på Søndre Sletter, Nordre Sletter (Rompa) og på Eldøya. l Kurefjorden Naturreservat er motorisert ferdsel forbudt,
unntatt kjøring til og fra brygge. l sjØfuglreservatene er det ferdselforbud i
perioden 15.4. - 15.7. Det er trolig at
båtene som anlegges i Knutvika vil
kjØres til Taralden, Sletterøyene og Eldøya. Men båtspredning er avhengig av
båtstØrrelse. Østfold Natu rvern og Østfold avd. av Norsk Ornitologisk Forening, framla derfor sine synspunkter i
båthavnsaken
uttalelser november

1979, fØr de kr. 30.000,- til utredning
ble bevilget.
Her gikk det fram at det var en fare
for at båtturistene også ville bruke de
vernede områdene til friluftsformål. SjØfugl koloniene utenfor de vernede områdene ville lide stor skade. l tillegg
mente naturvernorganisasjonene at vegetasjonen på øyene ville få en langt større
nedsliting. Lavaøyene Sletter og Eldøya
har en unik flora med flere planter og
plantesamfunn som er sjeldne i nasjonal
målestokk. Disse plantesamfunnene er
svært sårbare for slitasje. Videre var foreningene redde for at forsøplingen av
Kurefjorden ville Øke.
Reservatene i området har mangelfullt oppsyn, og bestemmelsene kunne
lett brytes både med og uten hensikt.
Foreningene innkalte også til folkemøte om Knutviksaken i Rygge Rådhus
høsten 1979 og saken fikk stor omtale i
avisene i Rygge-distriktet. Vi mener at
disse syn som ble fremlagt har blitt neglisjert i den videre saksbehandlingen i
kommunen.
Naturvernhensynet blir sannsynl igvis vurdert som en gruppeinteresse på
linje med andre interessenter i saken,
ikke som en overordnet målsetning.
Dette til tross for at det i plansammenheng vises ti l at bruken av naturressurser- og områder må gis en samlet vurdering hvor naturvernhensyn må tas.
Etter Moss lokallag av NOF og Moss
og Omegn Naturverns mening, burde
Rygge kommunes båtplassbehov ha vært
sett fra et regionalt synspunkt, ikke fra
et kommuna lt. l tillegg burde det ha
vært foretatt en undersøkelse for å kartlegge hvilken effekt den økede ferdsel
vil få for naturvernområdene i regionen.
Båthavna kunne deretter legges der hvor
forstyrrelsene var minst og hvor de
minst viktige naturvernområdene fantes.
Dette er ikke gjort. Rygge kommune viser med sitt eksempel et tilfelle
av dårlig naturvernplanlegging.
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OM SAMMENHENG
MELLOM SMATT OG STORT
ved Arild Adnem
Når en skal arbeide med nærmiljøet i
nærmiljøet, er det fordelaktig å vite noe
om sammenhenger.
Skal en forstå sammenhenger, er det
fordelaktig å vite noe om dialektikk.
Skal en forstå dialektikk, er det fordelaktig å vite noe om dobbeltnegasjon.
Skal en forstå dobbeltnegasjon, kan
en gå tit Albert Engstrom :
Bobban og Kolingen står i en bakgård
for å dele en flaske brennevin. Da får de
plutselig se et par dameunderbukser
henge til tørk på en snor.
- Det skulle vært en kvinne i de buksene, sa B'obban.
- Ja, og så skulle hun ikke hatt buksene på, svarte Kolingen.
- hvilket viser hvorledes en gjennom
negasjoner bringer en sak opp på et
høyere nivå .
· Naturvernere burde være utstyrt med
en · god nese for sammenhenger. Vårt
fundament er jo økologien, og derfra vet
vi at ting henger sammen. Det er ingen
grunn til å velge noe vesentlig annet utgangspunkt når vi skal betrakte menneskenes virksomhet i sine omgivelser.
Vi vi l neppe forstå virkeligheten dersom vi betrakter ytringer, handlinger,
virksomhet og inngrep isolert.
Vi tordner mot NVE som ikke ser
krahutbyggingen i sammenheng med
naturkvalitetene. Når vi skal jobbe med
nærmiljØ, må vi se ·til at vi ikke møter
vårt eget tordenvær i dØra.
Det vil vi gjøre dersom vårt nærmiljØopplegg skulle bli av typen: Skitt i Norge, leve Toten. Tvert om må nærmiljøarbeidet ta sikte på å utvide horisonten,
utvikle perspektiv og dimensjoner.
Det er to hovedgrunner til å drive

nærmiljø-arbeid:
1. Selvfølgelig - få det bedre der vi bor.
2. Minst like viktig - å bruke de små,
nære sakene til å avsløre store, omfattende naturvernsaker. Vi skal slå
innvendingen "Men dette angår ikke·
meg" i stumper og stykker.
Ved å gripe fatt i det små og nære som
faktisk angår den enkelte i dagliglivet,
vil vi kunne reflektere det store og lede
oppmerksomheten mot det fjerne.
Smått og stort, nært og fjernt - det
henger sammen!
Det er vel disse to hovedgrunnene for
å drive nærmiljøarbeid som også bør bestemme arbeidets art:
På den ene siden må vi avgrense og
definere konkrete nærmiljøsaker som lar
seg omsette i praksis. På den annen side,
bør den avgrensede, lille saken være som
et speil som reflekterer de store saker
som den henger sammen med.
For eksempel:
Lille Petter på vei til kameraten ble påkjØrt i forrige uke. Ulykken har ført til
diskusjon. Småungene ferdes ikke trygt
langs veiene i grenda. Trafikken har Økt,
den gamle veien er utbedret - gjort
bredere og rettere - og innbyr ti l større
fart.
Alle mener at " her må noe gjøres".
Det foreslås:
skilt
- hu-mper og dumper
- gang- og sykkelsti
Problemene melder seg:
erfaringen viser at skilter hjelper hel ler dårlig.
humper og dumper i veien koster
penger. Kan en vente bevilgninger til
slikt når det bare var ti år siden en
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fikk tilskudd til å fjerne de naturlige
humpene og dumpene som den gamle
veien hadde?
utbedringen av gamleveien tok grådige jafser av havene til folk som
bodde langs veien. En gang- og sykkelsti vil forsyne seg ytterligere og på
enkelte steder komme helt inn på
husveggene. Nei takk!
et slikt terreng kan naturverneren befinne seg. Hvilke muligheter finnes da
for å åpne for en målrettet diskusjon?
Naturverneren kan peke på fartsgrenseskiltet for så å ta opp spørsmålet
om våre manglende midler til å beskytte oss mot et problem som de fleste av
oss er med på å skape: Bil ismen. Hva er
vi villige t il å ofre på bilismens alter av
lidelse og Økonomi?
Med utgangspunkt i spørsmålet om
humper og dumper kan naturverneren
ta opp temaet "veistandard". Hva er en
god vei? Hvilke faktorer er det som bestemmer hva som er en god vei i dag?
Med utgangspunkt i forslaget om
gang- og sykkelsti kan naturverneren ta
opp spørsmålet om hvem som bør avgi
areal til trafikksikkerheten, bilen/veien
eller hageeierene. Når gang- og sykkelstier anlegges er det ofte kantvegetasjon,
randsoner med verdifull lauvskog som
går tapt. Skal bilens krav på arealer prioriteres foran verdien av disse naturtypene?
Skal vi stanse og spørre ved faktorene
bilisme, vegstandarder og arealfordeling?
Nei, ingen tvinger oss til det.
Vi spør: Hva er det som gjØr at vi
ofrer så mye for bilen?
Vi må ha et sterkt behov for den.
Og igjen må vi spørre:
Hvordan har dette behovet oppstått?
Hvordan har samferdselsbehovet oppstått, og hvorfor Øker det fra dag til
dag?
Vi ender altså opp med å sette spørsmålstegn ved hele samferdselspolitikken .
Og dermed må vi begynne å rote etter
svar i den overordnete samfunnspoli-

tikken.
Lille Petter som ble liggende bevisstløs i veigrøfta reflekterer altså ikke bare
manglende skilt, manglende humper og
dumper, manglende gang- og sykkelsti
etc., men også visse viktige trekk ved
den overordnete politiske og økonomiske målsettingen for vårt samfunn, og
dermed også om drivkreftene bak vår
bosett ingsstru ktu r.
Faktisk vitner tilfellet Petter også om
andre ting av merkverdig art. Petter måtte gå 150 m langs den fortausløse veien
for å komme til lekekameratens hus som
ligger på samme side av veien som Petters hus.
Spørsmål:
Hvorfor gikk Petter på veien?
Hvorfor gikk han ikke gjennom havene?
Hvorfor skal vi absolutt ha alle disse
gjerdene mellom alle eiendommene?
Vi skjønner etterhvert at Petter er en
knute i et nettverk hvor mange tråder er
spunnet sammen. Vi finner en tråd til:
Det var en bilist med dårlig tid som
kjørte på Petter. Det betØd mye for bilisten å komme raskest mulig ut til hytta
si, komme raskest mulig bort fra byen
som ellers er gjev å bo i. Med denne bilisten ruller vi opp tråder til nye knuter,
nye sammenhenger.
Hytta representerer for bilisten:
oppfyllelsen av drømmer og behov
lengsel etter natur
muligheter for annen virksomhet,
snekring, tomtearbeid, hobbyer
muligheter for utfoldelse utenfor de
strenge rammer som arbeidsliv og
byens boforhold setter
rekreasjon, avreagering.
Men for hyttekommunen er hytta noe
annet. Den kan være:
ubeleilig beslagleggelse av areal
en av mange fingre som kveler de
gamle grendene
årsak til at en må foreta utbygging,
gjerne feltutbygging i nærnatur
årsak til at tomteprisene i kommunen
øker
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årsak til at prisene på gamle hus stiger uforholdsvis mye
årsak til dårlig kommunal Økonomi
indirekte årsak til at ungdom flytter
til byen (fordi hyttene tar opp velegnet byggegrunn for fastboende)
Økt trafikk
- -vegutvidelser
større fart
- destruering av det lokale grendemiljØet.
Og bak dette skimter vi igjen en politisk
og økonomisk betinget samfunnsstruktur hvor ulike goder er ujamnt fordelt.
På landsbygda er det rik tilgang på
naturkvaliteter, men ofte dårlige muligheter for sysselsetting. l byene mangler
naturkvalitetene, men der er mulighetene for arbeid, der ligger skolene og
institusjonene.
Nå ønsker naturverneren selv å holde
i trådene. Naturverneren vil sette opp
veven på nytt, slå andre knuter, fordele
goder annerledes, skape bedre levekår
for folk, verne naturen.

Strategi
Hva kan og bør vi gjØre?
- og -jeg hadde nær sagt framfor alt -

hvordan?

·

Det er min erfaring at aksjoner sjelden fører til håndgripelige endringer.
Jeg mener avgjort at aksjoner har sin berettigelse, men jeg har en fØlelse av at
mange bruker aksjonsformen feil og dermed lurer og desillusjonerer seg selv.
A tro at aksjon er revolusjon er svermerisk illusjon.
Aksjonens mål må i dag være informasjon!
Aksjonen skal avsløre, bevisstgjØre,
formidle kunnskap på en overraskende
og oppsiktsvekkende måte. Aksjonen
skal være et ledd i en omfattende opplysni ngsprosess.
Ja, aksjonen er i seg selv ikke tilstrekkelig . Selv når informasjon er aksjonens
målsetting vil den lykkes d årlig om den

ikke settes i sammenheng med et jevnt
og trutt arbeid - f.eks. studieringer,
møter, samtaler, over lengre tid. Sannsynligvis er studieringer den beste måten
å overbevise folk pil. Det vil igjen si at
studieringene bØr være for andre enn
naturvernere, når vi ser port fra den por·
sjon egenskolering som alltid m11 til.
Naturvernerne bør konsentrere seg
om å ta opp det som er saken i folks
Øyne. Det har ingenting med frieri eller
etterplapring å gjøre. for som vi har antydet, henger ting sammen. Det vil si at
vi kan gripe fatt i et utall av trådender
og allikevel havne nøyaktig der vi vil.
Alle veier fører gjennom nærmiljØet.
Vi kan selv bestemme hvilken vei vi skal
velge ut av det og hvor vi skal ende opp i
overbygningen.
Derfor behøver vi ikke 11 starte opp
med oljepolitikk. Vi kan starte opp med
byggeskikk (stadig større boligflater,
sløsende arkitektur, energibehov, energibærere, prispolitikk, oljeforbruk, oljepolitikk, forurensninger, sjØfugldØd -og
dermed har vi g11tt veien fra det nye
huset i kystkommunen til den oljedrepte sjøfuglen som ligger og dasker i nærmiljØets fjærestener noen hundre meter
borte, og f11tt med oss oljepolitikk på
kjøpet).
Temaer innen lokalhistorie og kulturvern er ogs11 velegnede utgangspunkter
for nærmiljøstudier med naturvernperspektiver. Det kan med andre ord snek·
res sammen studieringer innen en svært
lang rekke temaer hvor naturvernere har
god mulighet til å fokusere på sine
standpunkter, samfunnskritikk og økofilosofisk fundament. Det å lage et studieopplegg for en studiering, er heller
ikke spesielt vanskelig. St11r en i beit kan
en starte med egenskolering og lage en
studiering på hvorledes en lager en studiering.
Et annet initiativ i denne sammenheng kunne være å etablere et sentralt
studieringverksted bestående av fagfolk
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og skolefolk. Virksomheten her kunne
bestå i å utarbeide studieringer på
grunnlag av tilsendt materiale hentet fra
lokale forhold og begivenheter.
Som understreket tidligere regn~r jeg
altså aksjoner for å være en del av et
mer omfattende informasjonsopplegg.
Aksjoner har derfor med den Økopedagogiske og Økofilosofiske delen av vår
strategi å gjøre. - Ikke som mange synes
å mene - den økopolitiske.

Økopolitikk
Den økopolitiske delen av nærmiljøstrategien skulle handle om hvorledes
gjøre vår filosofi otn til praksis. Etter vi
har tenkt og lært fra oss skal ordene
veksles inn i ting som er til å ta og føle
på. Men hvordan skal naturvern bli praktisk politikk?
1. Vi må drive praktisk arbeid med konkrete og avgrensede saker og presentere de håndgripelige resultater for
folk og makthavere.
Til dette kreves:
- teft, slik at vi er først ute. Vi må
SE oppgavene før andre begynner
å løse dem for oss, og vi blir løpende etter og rope nei til krisa.
God kjennskap til kommunalpolitikk.
Prioritering av konstruktive forslag samt endel nitidig og kjedelig
arbeid for å kunne nå profesjonelle resultater.
På denne måten kan vi ta politikerne på

senga og folk flest med sjarm.
2. Vi kan tre inn i maktposisjone~. Me lde oss inn i politiske partier.
delta .på politiske møter
- komme med på valglister
komme med i kommunale nemeter, råd og utvalg (Friluftsnemnd,
bygningsråd etc.)
komme med i kommunestyret
påvirke partiprogram og nominasjonsprosess
~ ak~_ivisere oss i fagbevegelsen .
g~ inn i 1. og 17. mfii·kommiteer
delta i velforeninger, grendelag,
bydelsutvalg, borettslag o.l.
På denne måten jager vi politikerne opp
av senga og setter oss til bords med dem.

Konklusjon
Å drive jakt på sammenhenger er å stille
spørsmål uavlatelig.
Å stille spørsmål er egentlig en negerende virksomhet som bryter etablerte
grenser.
Ved å bryte grenser avsløres nye sammenhenger som bringer sakene opp på
høyere n ivåer.
Dette gjelder
- nærmiljøsakens innhold, og vil hindre
oss i å bli heimfødinger
nærmiljøsakens praktiske gjennomfØring ved at vi okkuperer - ikke hus,
hvilket er en informasjonssak - men
maktposisjoner på - som sagt -stadig
hØyere nivåer.

STORT UTVALG I SPEILREFLEKS OG EKSTRAUTSTYR

(Nikon)

PENTAX

Minolta
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Er reservater egnet i naturvernarbeidet?

EN VURDERING AV
KUREFJORDSAKEN
ved Øivind Lågbu
Kurefjorden Naturreservat ble opprettet
i Kgl. Resolusjon den 22. des. 1978. Da
hadde det gått 6 år siden Østlandske Naturvernforening fremmet ønske om fredning og over 8 år siden området virkelig
kom i søkelyset for sine viktige ornitologiske og botaniske interesser. Tiden er
nå inne for en kritisk gjennomgang av
fredningssaken. Resulterte fredningen i
en oppfyllelse av de forventninger som
naturverninteressene hadde på forhånd?
Er opprettelse av naturvernreservater et
viktig mål i arbeidet med naturbevaring?
Forhistorie
Kurefjorden er en del av Oslofjorden
som ligger innenfor Larkollen i Rygge i
vest og Oven i Råde i øst. l 1977 ble det
nedsatt en arbeidsgruppe for å kartlegge
fuglelivet i fjorden hvor Viggo Ree var
en sentral skikkelse. Området viste seg å
ha svært stor betydning for rastende
fugler på trekkruten gjennom Oslofjordområdet, spesielt for vade- og andefugler. l tillegg var strandengområdene ved
fjorden vern everdige ut fra et botanisk
synspunkt, ikke så mye på grunn av
sjeldne plantearter som av den særegne
florasammensetningen. Bønder i de
indre deler av fjorden hadde gamle planer om nydyrking av strandengene. Mot
denne bakgrunn og faren for at et søppelkvernanlegg skulle anlegges ved f jorden, ble fredningsforslag fremmet overfor Miljøverndepartementet i 1972. Aret
etter ble nydyrkningsprosjektet vedtatt
av Landbruksdepartementet. Nyrydningsprosjektet pågikk fram til 1975, da
stod vollene klare og ialt kom 318 mål

nytt land under plogen. Det var første
skritt i endringen av bruksmåten for
engene, fra beitemark til åker.

Nye dyrkingsprosjekter
l 1976 kom Miljøverndepartementet
med sin første fredningsplan for området. Grunneierne i området mente de
kom for sent med i planleggingsfasen og
fikk et dårlig forhold ti l planen fra starten. Departementet hadde heller ingen
garantier for at de fredete områdene
ville bli Økonomisk godtgjort. Av redsel
for Økonomisk tap hogde f.eks. en av
grunneierne nær fjorden ned en granskog. Grunneierne til de andre uoppdyrkete strandengene på fjordens østside viste nå interesse for å starte nydyrking på disse. Forfatteren mener det
var forslaget om opprettelse av naturreservatet som fikk disse prosjektene i
gang. Hvis ikke fredningsforslaget hadde
vært et faktum ville disse kommet
senere, hvis de overhodet hadde blitt
virkeliggjort. Herredsagronomen i Råde i
1979, Ole Einarsen, var av samme oppfatning.
l 1976 ble det nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra mange
interessenter i området for å finne en
endelig løsning for reservatet. l det
første forslaget var det fores lått vernet
ca. 400 mål landareal, dette ble ytterligere avspist under forhandlinger til ca.
300 mål. Den overve iende del av reservatet ble vannareal, og innunder landarealet utgjorde noen Øyer ute i fjorden,
Knappholmene, en stor de l.
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Resultater
Målet for de naturverninteresserte grupper som fremmet forslag om fredning av
Kurefjorden var å få bevart et marint
fjordområde med strandengene rundt
som et helhetlig område. Viktig var det
å få begrenset oppdyrkingen til de innerste delene og få forbud mot jakt i området. Man fikk vernet et mindre strandengområde, sydøst i fjorden. Dette området hadde· imidlertic;l bare perifer inte
interesse ut fra et ornitologisk synspunkt og av· strandengområdene var
dette det minst interessante botanisk.
l tillegg står det i fredningsbestemmelsene at grensene i en del av reservatet skal tas opp til ny vurdering 20 år
etter at det ble opprettet, på grunn av
landhevingen i området. Det ene av de
siste strandengområdene ble dermed heller ikke varig vernet. For jaktens vedkommende fikk reservatet også liten betydning. Det er jaktforbud i reservatet,
men det ble ikke opprettet vernesone
rundt det. Jegere kan jakte ved reservatgrensen og skape forstyrrelse i hele det
indre fjordbasseng. l tillegg er det nå
intet jaktoppsyn i området.
Økonomisk tap
De rese·rvatbestemmelser som ble vedtatt for Kurefjorden har hatt liten positiv betydning. Med det økende småbåtantallet i området kan imidlertid ferdselrestriksjoner på sjøen få større betydning i framtiden. På lang sikt kan det
også være viktig å "fryse fast" arealbruken for å hindre kommunal utbygging. Men det har vist seg i flere saker at
reservatets gyldighet begrenses til kun å
gjelde innenfor grensene, f.eks. planlegges anlagt en større båthavn rett utenfor. For grunneiernes vedkommende ga
myndighetene aldri noen økonomisk
godtgjørelse for arealene. Det viser to
ting, at de fredete områdene var av liten
betydning i Økonomisk henseende og at
de områder som på forhånd hadde slik
betydning ble utnyttet.

Diskusjon
Min holdning er at hvis naturreservatet
skulle hatt en brukbar betydning måtte
grunneierne kommet med i arbeidet tidligere. Myndighetene burde også hatt
Økonomiske godtgjØring~midler å tilby.
Naturverngrupperinger må vurdere om
bevaring av. områder kan realiseres på
andre måter enn å for~slå områder fredet. Frivillig jaktfredning ble eksemp~l
vis gjennorpført i fjorden to år ved samarbeid med grunneierne, og i disse årene
var det ro i jaktperioden.
Reservater
l Østfold har det generelt vist seg at
opprettelse av reservater har virket positivt i de tilfeller hvor stat eller kommune selv har vært grunneier til de verneverdige områdene, et eksempel på
dette er Ørareservatet ved Fredrikstad.
De har også hatt positivt resultat i de tilfelle hvor områdene har hatt lav økonomisk verdi og næringsmessig vanskelige bru ksegenskaper. Sjøfuglreservater
og myrreservater er eksempler på det. l
de tilfelle hvor områdene har hatt private grunneiere og hatt Økonomisk verdi
har opprettelse av reservater fremskyndet endringer i naturmiljøet, eksempler
er Kurefjorden (oppdyrkning), Arekilen
på Hvaler og Vestfjella (skogshogst).
Dette reduserer spørsmålet i stor grad,
til en vurdering av nivå og fordeling av
det økonomiske overskudd i det norske
samfunn. Lite tyder på at naturvern blir
prioritert høyt i så måte.
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Et dyr jeg er glad i -

OM GRØNTEN
ved Arild Adnem
V~r Herre skapte visstnok mennesket i
sitt billede. Derfor skaper også mennesket, og det skaper i sitt bilde.
Menneskene har i tidens løp, og særlig de siste hundre år, skapt en rekke
rare dyr. Vi sammenfatter dem i familien Organum Organum. Bare her i Norge er det registrert 1200 forskjellige
arter som har hele landet som sitt leveområde, og hele 200.000 underarter
som myldrer rundt i sine lokale biotoper. Omlag 4000 mennesker er ansatt
p~ heltid for ~ stelle med alle disse
dyrene.
l denne mangfoldige fauna finnes
også et helt grønt dyr. Det er grønten.
Dersom grønten skulle vise tegn til røde
øyne og blå tunge - eller enda verre: blå
øyne og rød tunge - er grØnten syk og
blir straks tatt under behandling av
veterinærene.
Grøntens sjel er snill på midten. På
overflaten kan den virke en smule aggressiv sofistikert - litt utilnærmelig, og
p~ bunnen - men det er dypt til bunnen - er den glefsende rebelsk.
Men for det meste er alts~ grønten et
godmodig dyr som farter omkring og utstøter sitt karakteristiske " grønt, grønt!"
hver gang den finner en nøtt i naturen.
Allikevel er det delte meninger om
grønten. De fleste synes nok den er et
pent dyr, ennskjØnt noen mener den er
for raggete mens andre hevder den er for
glatt. Det er imidlertid utbredt enighet
om at dyret hører hjemme i vår fauna.
Men de finnes også som mener at grønten er et utpreget skadedyr som hindrer
utviklingen av mange moderne vekster.
Disse mennesker kunne gjerne tenke seg
å lenke grønten fast i en park hvor den
kunne spise pølsepapir og ispinner. Og så
kunne vi vise dyret fram til tyske turister. "Wir haben ein Gront ", kunne vi si

og tjene penger på det.
Fra begynnelsen av var grønten et lite
flinkt dyr som vandret fra tre til tre og
slik fant tilstrekkelig med nøtter til å
opprettholde et anstendig liv.
På sekstitallet luktet imidlertid grønten seg fram til de nye nøttesortene som
da utbredte seg og opptrådde i store
mengder. Disse nØttene viste seg å være
svært næringsrike. Dermed vokste grønten veldig. Den ble stor, og dens proporsjoner endret seg betydelig. Grønten ble
skikkelig voksen.
Etterhvert endret grønten også leve·
vis. Den holdt seg mer til vannrike områder enn tidligere og den brukte ganske
mye tid på å svinse utenfor hiet sitt hvor
den sanket og la opp store forråd av
prognøtter. Det lå mye energi skjult i
slik kost.
Men vi vet at når et voksent dyr få r
kraftig kost, så vokser det seg bare tyngre og fetere dersom ikke aktiviteten
øker tilsvarende. Og da er det snakk om
hele dyrets aktivitetsnivå. Det blir ikke
smidigere av å vifte energisk med halen
eller av å slenge med kjeften! Nei!
Stort næringsinntak krever oppfølging av total trim ellers kommer tyngden
snikende og tar bolig i lemmene.
Noen mener at grønten ikke har vært
klar over dette forholdet i tilstrekkelig
grad. "Derfor har det gått som det har
gått", sier de og peker på valker og daukjØtt. De peker på tendenser til forkalkning og åndenød, lite luft i lukene og
visne lemmer. "Grønten henger ikke
med i ga loppen lenger", sier de.
Grønten har utvilsomt svake punkter.
Den er so m nevnt skapt i menneskets
bilde. Grønten lever fØlgelig ikke bare av
nøtter alene, men også av nåde. Av
dyrets alle svake punkter er d et tennene
som er svakest og dermed mest avhengig
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av menneskenes miskunn.
Nøttespisingen sliter på tennene. Og
hadde det ikke vært for årvisse tilførsler
av sølv og gull, hadde det gått på gummene løs for lenge siden, og det er ikke
mange nøtter som lar seg knekke mel·
lom bløte gummer.
Folk som har studert grØnten grundig
kan rapportere at tennenes tilstand er
alarmerende. De senere års tannrestaureringer har vært altfor sparsomme, og
det spås at dersom ingen drastisk endring skjer, vil grønten om kort tid måtte
ernære seg bare av myksaker og suppe.
Dette sammen med de nevnte tendenser ti l fedme tegner et ille bilde av
grøntens framt idige liv. Dens mulighet
til å ernære seg av naturens overflod av
allehånde nØtter, og dermed dens mulighet til vital utfoldelse i vår fauna, vil bli
sterkt redusert.
Vi aner grønten gjennom 80-åra slepe
seg rundt omkring i et landskap hvor
problemene fører til den elendigheten
som fører til problemene et cetera.
Også grØnten aner dette, og det er
dens mareritt der den ligger på alderstillegget sitt og lar tungen fare over tannstubbene mens pelsen blir høstfarget av
bitter bekymring.
Grønten er til enhver tid så gammel
som den føler seg. Nå virker det på mange som om den er gammel.
Den tenker mest på sykdommene
sine og prater mye og lett åndsfraværende om seg selv og sykdommene sine
til seg selv og andre.
Anderledes før da grØnten ung og
spretten ikke skjenket seg selv en tanke
fordi organismen var velsmurt fungerende og all konsentrasjon rettet seg mot
oppgavene, de høye mål og meningen
med livet.
Men i 82 er grønten deppig. Den
skranter, men senil er den ikke og fremdeles står den i avisen hver dag, og den
vet at ting kan vendes til det bedre.
Grønten har ennå kraftige drømmer om
hvorledes livet burde være.

Innimellom sykdomsprek og mareritt
har grønten tatt seg såpass alvorlig at
den for seg selv har formulert noen erfaringer og dertil forsøkt å tenke litt
konstruktivt om fremtiden.
De vonde stunders erfaringer uttrykker grØnten slik:
Den som venter på smuler fra de
rikes bord, får smuler.
Den som logrer for å få det tredje
kjøttbenet, får en skotupp.
Den som sur på labben kommer hinkende etter.
A spise av egen hal e er et etegilde
med bivirkninger.
En får ikke gull i munnen av å hyle
mot månen.
Og så tenkte grØnten:
Dersom jeg konsentrerer meg og anspenner min vilje og mobiliserer alle
mine organer til en samordnet og
målrettet kraftanstrengelse, så ville
det kunne være begynnelsen til et
nytt liv. Særlig hvis jeg kunne kombinere dette med en utspekulert bruk
av den slitte tanngarden på den utvalgte og riktige nøtten. Det ville
kunne gi et knekk som går som et
ekko gjennom hele omverdenen tenkte grØnten - og så ville de med
gullet kanskje tenke litt mer på meg.
Konsentrasjon, tenkte grønten. Fokusering.
Eller, tenkte den og vendte på seg ·
eller om jeg ikke brød meg om å
knekke nøtter. Det er jo så mange
dyr som er spesialister på det, f.eks.
Spertene, de knekker jo alt de ser.
Jeg burde ikke skjenke mine sløve
tenner en tanke, bare mufle i meg
finmalte nøttekjerner fra overflodsforrådet til Spertene. Det ville gi meg
næring i skrotten, nok til å bruke
kjeften og rope "grønt- grønt" så det
gjallet i bakkene, og så ville jeg komme meg over kneika.
Eller på den annen side, tenkte grønten , om jeg nå gredde ragget og
shinet opp pelsen og inntok den selv-
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bevisste attityden. Så messet jeg lavmælt important fra munnviken: Jeg
er organum konsulentis primus, kort
sagt grØnten. Ingen nøtt er for hard
for meg. Jeg er gull verdt. Legg derfor gullet på bordet og jeg knekker
til.
Og endelig husket grØnten det øyeblikk av dyp depresjon da den trengt
opp i et hjørne sudde på labben og
derved erfarte mulighetene for framtidig vanførhet. Da oppdaget grØnten
også noe annet. Da oppdaget den
klørne sine. Klør! Sannlig har jeg
klør, tenkte grønten på bunnen av sin
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sjel.
Vi kan tenke oss at grØnten tenkte
videre og fant at den vel egentlig, når alt
kom til alt, var ganske sterk. Og om jeg
brukte styrken min til å vise meg mektig? Er jeg sterk nok til faktisk å erbore
makt? Er det det jeg må? Må jeg bruke
klørne? Er jeg egentlig avhegig av nåde
og miskunn og veldedighet?
Og omtrent der kan vi tenke oss at
grØntens tanker flØt inn i søvnen og over
i drømmene om et Utopia hvor grØnten
ser seg selv sitte på den gyldne gren og
si -grønt!
Og det ble grønt.
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Eks ku rsjonsrapport:

SKAGENTUREN 1982
ved Arild Bjørnstad

Dagene 20. - 23. mai var på vi Skagentur
med Moss Lokallag. Til tross for god
kunngjøring i møteprogrammet ble vi
bare fire "toppsatsere" denne gangen,
Trond Skovdahl og Eilif Kristiansen
(Moss), Øivind Lågbu (Rygge) og Arild
Bjørnstad (Fr.stad) .
Selv om det store vårtrekket har passert så langt på året er det på denne tida
sjeldenhetene dukker opp, og vi presenterer her våre mest interessante observasjoner til frustrasjon for dere som ikke
ble med.
Etter ankomst om morgenen tok vi
turen utover Batteriveien forbi radiostasjonen og slo oss ned på en av sandhaugene med utsikt utover sjøen og
hedene sørover mot Gamle Skagen og
"klitterne". Sjøfuglenes morgentrekk
hadde allerede pågått noen timer, og vi
noterte en storlom , en tyvjo (mørk
fase), 15 - 20 svartender og 10 splitterner de første minuttene. En del tornsangere, tornskater og gjøker kortet ned
ventetiden på rovfuglene som kom med
varmen utover dagen. Noen spurvehauker og en jaktende sivhauk var det første
som viste seg på sørhimmelen, og disse
trakk etterhvert de andre med. Med jevne mellomrom ankom de nå over heden:
3 - 4 musvåk, 2 fjellvåk, 1 fiskeørn, 1 - 2
svartglenter, 1 vandrefalk hann. (En
hunn ble også observert samme dag.)
Slik gikk det slag i slag utover dagen og
de fØlgende dager, - kvalitet framfor
kvantitet. Vepsevåken markerte seg
sterkere de neste dagene (ca. 25 den 22.
5), og vi fikk god anledning til å trene
på artsbestemmelse av vepsevå k kontra

musvåk da de ofte fløy side om side. En
svær lys kongeørn ungfugl krydret også
"rovfuglskådningen".
Ettermiddagene og de tidlige morgentimer ble brukt til småfuglsatsing i
"bushen" mellom fyret og strandhusa,
og de mest interessante observasjoner
nevnes. - 2 - 4 rosenfink, 50 - 100 tornsangere. 1 syng. hann myrsanger, 1 syng.
hann gresshoppesanger, 2+ syng. hann
gulsanger, 1 nattravn og tre fjellerker på
nordstranda. Vårens sensasjon ble gjort
den 22. da vi sammen med en gjeng lokale satsere "kjØrte" inn en ny art for
Skagen · 1 stk. isfugl.
l "tuben" fikk vi studert den nøye på
sitt dagoppholdssted på en grein over
den utgravde kanalen gjennom furuskogen ved Batterivejens begynnelse. En
furuskog som forøvrig huser flere par grå
fluesnappere. Svaletrekket var på topp
denne week-enden, særlig låvesvalene
markerte seg sterkt. Den 21.5. så vi et
kjempetrekk ytterst på grenen-stranda,
og vi estimerte flokkene til 3000 - 5000
totalt. Gulerla hadde også dagen den
21 ., og en flokk på 300- 400 såerlehanner ble omhyggelig studert og forsøkt
opptalt da de satt stille på standa.
(Kjønnene trekker hver for seg.)
Hvitbrystloen sviktet i år for tørste
gang på f lere år, og i det hele tatt ble det
lite vadefuglobservasjoner, - som vanlig
er på Skagen. En småspove den 21. er
alt som bØr nevnes.
Vi fi re hadde en svært vellykket tur
og har allerede avsatt en helg i mai ·83
med Skagen for Øye. "Du blir med vel?
Husk det er bare kryssa som teller!"
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HVA KAN VI GJØRE FOR
OLJESKADD SJØFUGL?
Mitt innlegg - Ornitologisk møte i Fredrikstad 18/2 - 1981
ved Simonetta Saenger

Foto: L. Bunes
Først vil jeg gjerne få dementere det
som har stått i en avis, nemlig at jeg har
vært i Sa11defjord og lært fuglevask.
Det er en prosess som tross alt tar
lengre tid å lære. l kke bare teoretisk,
men også i praksis.
Jeg er hverken ornitolog eller dyrlege, men som legmann reagerte jeg som
mange andre på fugledød-katastrofen
rett utenfor vår egen stuedør, og når jeg
fikk lese om dyrlege Liv Sandbus innsats i Sandefjord, så slo det meg hvorfor
man ikke hadde reagert slik her i Øst-

fold også, og full av håp ringte jeg til
Egil Holst og ba ham gi meg eventuelle
fugler som de måtte finne og få tak i, vi
dro også selv ut og lette. Der fikk vi erfare hvor vanskelig det er å fange dem
uten tilstrekkelig kjennskap til fangstmetoder. Vi fikk tak i en som satt fast i
fjellet, vasket den og stelte den etter dr_
Sandbus veiledning, men den dØde etter
et dØgn av indre forgiftninger fra oljen.
Nå vet jeg at det første man må gi alle
de fugler man finner er Caubiotic 1/4,
2 ganger daglig, i 4 dager. Jeg fikk nok
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0/jeskadd storjo etter vask.
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Foto: L. Bunes
en del erfaringer, men forstår at vi på
daværende tidspunkt ikke hadde nok
kjennskap til behandling og vask av
fugler. Dr. Sandbu innså det også. De
veiledende brosjyrene .: til Miljøvern·
departemente.t og Direktoratet for Vilt
og Ferskvannsfisk er .mangelfulle og gir
også enkelte steder gale opplysninger. Så
ringte hun til John Hughes på Royal
Socity of Prevensjon of Cruelty to Ani~
mais. Der fikk hun vite at hvis hun ville
lære fuglevask, måtte hun reise til Eng·
land til "Little Creech"'i Taunton. Sam·
men med o~nitologene Jim-Erik 'Tangen,
Halvdan Møller og E'i'ling Magnussen og
takket være stip·e ndium, refste Liv Sandbu for å lære metoden.
Etter at de var kommet· tilbake cfro
journalist Jørn Enger, en fotograf og jeg
til ·sandetjord for å få ferske opplys'
ninger fra deres opphold. N'l! vet jeg at i
en slik hjelpeløs situasjon som vi befant ·
oss i under den siste fuglekatastrofen,
må vi ikke komme i en gang til. Vi må
forsøke å starte vaskestasjoner lal'lgs hete
Norges kyst og også her i Fredrikstad.
Det hjelper! · Rehabiliteringsprosenten
for oljeskadde fugler hos John Hughs er
opp mot hundre prosent. Men man må
selvfølgelig først sortere de dyr som har
livets rett fra de som på forhånd er
dømt.

De lokale sjøfuglbestander er truet,
dette etter en tabell av professor Einar
Brun ved Tromsø Universitet, 1970.
Mens myndighetene finner nasjonale og
internasjonale løsninger mot oljesøl, må
vi drive vår redningskamp. John Hughs
har 1O års møysommelig studium i fugler, fjærdra~treaksjon ved oljeskade og
ved vask. Han har også erfaring i rehabilitering. Man har funnet igjen renset og
ringmerket fugl i god behold 2 · 3 år
etter at de var blitt sluppet fri.
Vi kan ikke lukke Øynene for dette
erfaringsgrunnlaget, men fortest mulig
sette oss helt inn i det, så vi endelig kan
praktisere det her i Norge også. Dette er
også vikti9 for å kunne redde eventuelle
lokale bestander.
Jeg har lyst til å nev.ne noen ideer jeg
har fått, som kanskje kan bidra til å løse
problemet.
·
1. Opprette nødhjelpestasjoner langs
hele l:<ysten, for eksempel: Fredrikstad,
Sandefjord, Kristiansand, Stavanger,
Bergen, Alesu,nd, : Trondheim, Bodø,
Narvik og Tromsø.
2. Skaffe stipend til 2 ornitologer som
kan reise til ' ~ Li.ttle Creech" i Taunton.
Da vil de være kompetente til å under·
vise oss andre i vaskemetoden når de da
kommer hjem. Rekruttering av arbeids·
grupper slik at denne metode kan bru-
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kes profesjonelt ved fremtidige aksjoner
for å redde også større mengder av oljeskadete fugler.
3. Starte et fond til bygging av stasjon.
Stasjonen må da kunne brukes for eksempel til administrativt arbeid for Ornitologisk Forening. Ved start av fond
vil man kanskje møte større velvilje ved
senere sØknader om bevilgninger osv.
4. l og .med at dette er en aksjon for

redning av sjøfuglbestander som er i stor
fare for å bli utryddet må dette være en
god nok grunn til å kunne godkjennes av
Direktoratet for Vilt og Ferskvannsfisk,
når dette nu blir gjennomført på en pro·
.fesjonell måte av ornitologer og dyrleger, sånn som det ble utfØrt av dr.
Sandbu og ornitologene Jan-Erik Tan·
gen, Halvdan Møller og Erling Magnussen i Sandefjord.

Dere ønsker at medlemmene skal kom·
me med tips til bladet "Natur i Øst·
fold".
Etter å ha lest "Norsk Natur" nr. 5,
fikk jeg en ide. Der har Vestfold Natur·
vern laga en Sykkelbok med kart, og
opplysninger om bl.a. kultur og naturopplevelser.
Det kunne kanskje være en ide at
medlemmene av ØN og ØOF forteller
om sine "natur-perler" i Østfold.
På denne måten kan man bli bedre

kjent med vårt naturskjønne fylke.
Som en begynnelse kunne jeg tenke
meg å beskrive litt av en av Østfolds
"natur-perler".

....

....

....

....

....

Redaktørenes bemerkning:
Vi har grepet ideen, og spalten er herved
startet. Nå står det opp til leserne om
den skal fortsette.

....

Østfold har mange naturskjØnne plasser.
Et eksempel kan være fra Skjebergmarka.
Ved å kjøre om Skjeberg stasjon og
til Rokkeveien, kommer man til gården

Sandbekk. Et lite stykke videre herfra
går en vei til venstre, og til YstrØdmo·
san. Det er en smal kjerrevei, som ender
ved et skilt som viser vei til Krysstjern.
En vakker natur er det her. A oppleve
Krysstjern en tidlig morgen er en flott
naturopplevelse.
Ved å gå syd-Øst fra Krysstjern, kommer man til lngridtjern. Det er noe uvei·
som skog, men absolutt turen verd å gå
til det naturskjønne lngridtjern.
Syd for lngridtjern går en sti til et
lite tjern, Kutjern, og videre til Svart·
tjern. Ca. 1 1/2 km østover ligger den
store Bergsjøen.
Her er det mye fin natur å oppleve
for den som liker fred og ro.
Med hilsen
Dag Solbrække
Anton Rosingsvei 1 b
1600 Fred ri kst ad
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ORIENTERER
VEPSEVAKEN 1982
Øivind Lågbu
Sommeren 1982 ble det gjennomført en
bedre kartlegging av vepsevåken i VansjØ-distriktet. Det ble funnet et reir med
2 unger, 2 andre par ble observert under
fluktspill, det ene flyvende med reirmateriale. Ytterligere et par holdt seg i
et potensielt hekkeområde gjennom
sommeren.
Forfatteren mener at minst 4 par
vepsevåk hekket bare i Vansjø med det
nære omegn. Behovet for en intensivering av karlegging av arten er tydelig til
stede for fylket som helhet.

GRATULERER
Takk for tilsendt godt nytt tidsskrift:
NATUR l ØSTFOLD (med vedlagt folder fra NNV om kronerulling for vassdragsvern) . Jeg håper at denslags samarbeide mellom natur- og fuglevernere
både vil bli vellykket og et godt eksem·
pel til etterfølgelse i ennå flere fylker.
For vi har jo helt fra 1973 hatt
TRØNDERSK NATUR som pioner-tidsskrift. Kanskje Akershus/Oslo kan bli
det neste samarbeidsfylket vedrørende
natur- og fuglevern?
l de fylker hvor NORSK ZOOLOGISK FORENING har lokallag vil et sam·
arbeide også med denne foreningen være
aktuelt. Flere av de ansatte ved de nyopprettete miljøvernavdelingene i fyl-

kene vil høyst sannsynlig kunne bli verdifulle samarbeidere og kunne gi aktuelt
stoff til tidsskrifter på fylkesplan.
l stadig flere utland har organiserte
jegere forlengst funnet ut at naturvern
og viltproduksjon er to sider av samme
sak. J egerne stØtter derfor naturvernet,
og det er vel håp om at også norske
jegere vil delta mere i naturvernarbeidet
for fremtiden.
Hj. Munthe-Kaas Lund

MA JEG KJØPE LUPE?
Arild Adnem
Gratulerer med nyskapningen "Natur i
Østfold".
Hvis jeg setter brillene ytterst på
nesetippen og myser til krampa røkker i
øyekroken, så ser det ganske fint ut. Jeg
tillater meg imidertid å lure på om dere
har laget et blad for aktive biologer med
mikroskop på skrivepulten og/eller botanikere med makro-objektiver dinglende
om halsen - for maken til liten skrift
har jeg aldri sett, og som sagt ser jeg den
nesten ikke nå heller.
Jeg vet at sånne nyskapninger kan
være bitte små, men jeg håper inderlig at
dere forer dette kuvøseproduktet ski kkelig slik at det vokser fort og blir en
fryd for Øyet.
Ellers må jeg kjøpe lupe - og da sender jeg regninga til redaksjonen!
P.S.
l følge min optiker og meg selv er mine
briller helt OK i alle andre sammenhenger!
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ØSTFOLD - NAT UR
Rapportserien Østfold-Natur utkommer uregelmessig og distribueres i regi
av ØOF . Serien startet i 1977 og dekker alle fagområder fra Østfolds natur.
Rapportene kan bestilles enkeltvis, eller en kan tegne abonnement. Flg. nr.
er under utarbeidelse: Skinnerflo/Seutelva, Skipstad- Vikerkilenområdet på
Asmaløy, fugleliv og ferskvannsøkologi i en del innsjøer i fylket, årsrapport
fra Akerøya Ornitologiske stasjon, og en samlerapport fra stasjonens 20
årige virksomhet. Nr. 1, 3 og 8 er utsolgt, men skal nytrykkes.

Utkommet i serien Østfold-Natur:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1O.
11.
1 2.
13 .
14.

Øra-områd et ved Fredrikstad, en litt eratur- og kildeoversikt. Geir Hardeng, 17 s.
Årsrapport 19 76 Akerøya Ornitologiske Stasjon. O. J. Hanssen (red.), 54 s., kr. 10,-.
Virkso m heten ved Akerø ya Ornito logis ke Stasjon 1977. O.J. Hanssen (red.), 64 s.
Rovfugl-forekomst er i Søndre Smaalenene t ør og nå. Dessut en småartikler om bever
og t ruet e p lantearter. Geir Ha rdeng (red.), 71 s., kr. 10,-.
Virkn ingen for fugle livet på Østfold-kysten, etter et oljeut slipp i Skagerak hØsten
1978. O.J. Hanssen, 24 s., kr. 5,-.
Virksomhet en ved Akerøya Ornitologiske Stasjon 1978. O.J. Hanssen (red.), 60 s.,
kr. 1 0 ,-.
Fuglelivet i Skinnerflo og Seutelva. Årsrapport 1979. G. Stenmark, 32 s., kr. 10,-.
Plante- og d yreliv i Trømborgfje lla, Eidsberg. A. Haga, 32 s.
Virksomheten ved Akerøya Ornitologiske Stasjon 1979. R.G. Bosy (red.). 34 s.,
kr. 10,-.
Kurefjorden 1973 - 1978. Ornitologiske u ndersø kelser og utviklingen i området.
Ø. Lågbu og A. Rosnes (red.). 8 4 s., kr. 15,-.
Onsøy's Flora. Ø. Johansen, 10 1 s. , kr. 20,-.
F uglelivet i VansjØ- Hobø lvassdraget. O.J . Ha nssen (red. ), 73 s., kr. 10,-.
Virksomhet en ved Akerøya Ornit ologiske Stasjon 1980. R.G. Bosy (red.). 22 s.,
kr. 10,-.
Kråkerøy's nat ur - f lora og fauna. Et t illegg ti l Krå kerøys Bygdebok. O.J . Ha nssen,
98 s., kr. 30,-.

Rapportene kan bestilles fra:
Østfo ld- Natu r, Postbo ks 1145 , 1601 Fredrikstad Ø.
Ved sendi ng ti lkom mer port o i prisen.
Serie ns redakt ør : O le Jør gen Ha nssen
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Dyrevenner, friluftsfolk, elgjegere:

Mer fantastiske naturbilder enn i denne
boken har du aldri sett!

Jørn Bøhmer Olsen

Et år i

SKOGEN
Fra en naturfotografs dagbok
Rikt illustrert- stort format.
lb. kr. 188,-

GRØNDAHL
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DEBATT

HVA ER NATURVERNARBEID?
Kommentar til Arild Bjørnstad, ØOF, fra Øivind Lågbu
Asgeirs og mitt innlegg i Østfold-ornitologen var skrevet av oss som privatpersoner. Jeg skrev det ikke som redaktør,
derfor synes jeg denne debatten også
bØr føres mell om privatpersoner, ikke
foreningsrepresentanter. Som aktiv i
foreningen gjennom flere år vet jeg godt
hva foreningen ØOF er og hvilke vedtekter som gjelder. Etter å ha lest Arilds
innlegg er det klart at vi har noe forskjellig syn på hva vi legger i begrepet
naturvernarbeid og på arbeidsområdet
for foreningen . Det er blant annet tolkningen av vedtektene vi kan være uenige
om. Asgeir og jeg skrev selvfølgelig ikke
at ØOF burde bli noe "forum for religiøse og filosofiske teorier". Det er ikke
til å unngå at våre verdisyn og etiske
holdninger preger vårt innlegg, men alle
vil vel være preget av sine. Jeg må klargjøre noen av mine synspunkter bedre,
og be foreningens medlemmer ta de
følgende saker opp til debatt.
Etter min mening råder det en uklar
forståelse i både ØOF og ØN om foren ingenes arbeidsoppgaver og hva som skal
legges i naturvernbegrepet. ØOF sin formålsparagraf starter med: Foreningens
primære oppgaver er arbeide for vern av
naturmiljøet i alminnel ighet . . . . . Det
står under dette punkt ikke nevnt at

med dette menes kun naturvern i betydn ingen opprettelse av reservater, fredning av dyre- og plantearter. Naturvernbegrepet har i dag et stort omfang. Alle
politiske partier og mange organisasjoner vil kunne hevde at de har til hensikt å verne om naturmiljØet. De sier
ikke hva de legger i begrepet, det ser
man først i det praktiske arbeide de utfører. Så vidt meg bekjent har det ikke
vært fØrt noen debatt i foreningen om
hva som skal legges i denne ordlyd, dvs.
hvordan den ska l oppfattes i praksis.
Naturvernpolitikk er automatisk samfunnspolitikk hvis den går utover fred nihgsstadiet, og også fredninger har poli tisk betydning. Hvis ØOF vil uttale seg
om saker som ikke har med fuglevern å
gjøre vil man måtte ta politiske standpunkter. Jeg kan ikke se noen forskrift i
forenings program som sier hvordan den
ska l stille seg i en sli k sak.
Jeg kan heller ikke godta at med vern
av naturmiljøet i alminnelighet skulle
forstås det naturvernbegrep Norges Naturvernforbund viser det har gjennom
sitt arbeid. Selvfølge lig er både NVV og
ØOF interessert i å bevare naturen.
Saken er imidlertid den at Naturvernfo rbundet også har engasjert seg i saker
som ligger utenfor det klassiske fred-
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nings-naturvernarbeidet. Dette arbeide
er politisk og foreningen ØOF kan ikke
automatisk ha samme syn. l praksis kan
det f.eks. bety om ØOF skal være med å
uttale seg om oljeboringsspørsmål,
energispørsmål, stØtte rettssaker mot
Staten slik forbundet anla i Alta-spørs·
målet? Når Asgeir og jeg skriver at ØOF
bør drive ornitologisk arbeid og ikke
være et organ for samfunnsomveltning
er det kanskje å sette saken noe på spissen. Men jeg synes det er uriktig av en

fugleforening å hevde synspunkter på
mer samfunnsorientert naturvern, i alle
fall slik det er nå når disse spørsmålene
ikke er gjennomdrøftet. Jeg er heller
ikke så sikker på at det er positivt for
ØOF å bli et haleheng på Naturvernfor·
bundet. Som privatperson mener jeg
imidlertid at forbundet har avgrenset
omfanget av naturvernarbeidet for snevert, og at en Økologisk forening bør ha
en form for samfunnsforandring som
mål. Jeg legger ikke en mer tradisjonell
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kommunistisk eller annen politisk definiSJOn i ordet samfunnsomveltning.
Dette arbeidet bør gå gradvis og med
fredlige midler. Men det er hevet over
tvil at dagens Økonomiske system ikke
står for økologisk holdbare levemåter.
Dette problem bør imidlertid legges
utenfor ØOF som forening.
l tillegg blir det mer og mer uklart
for meg på hvilke områder de natur·
interessertes foreninger skiller seg ut i
synsmåte fra det naturvernbegrep - og
arbeide som det offentlige naturvernet
står for. ØOF som forening nedla et
stort arbeide i undersøkelser for å få
gjennomført fredninger på 70-tallet. l
dag tar det offentlige i større grad på seg
dette arbeidet. Hvor skiller foreningen
seg ut fra naturvernmyndighetene i
dette spørsmål? Hvis vi har blitt et haleheng er det klart at interessen fo r det
frivillige naturvernarbeide avtar. Hva er
behovet for et stort frivillig naturvernarbeide av denne type?
Min mening er at ØOF bør svare på
denne utfordring ved å styrke sitt ornitologiske/biologiske arbeide og fortsette
å rekruttere og være samlingsforum for
naturinteresserte. Naturvernarbeide som
sådant bØr derimot føres i andre former
utenfor foreningen og intensiveres der.
Et naturvernarbeide uten brodd og perspektiver har lite for seg, ornitologisk
arbeid og medlemsaktivitet er derimot
viktige oppgaver på sitt felt.

Arisholmenseminaret som nå forhåpentligvis er nevnt for siste gang het:
Hvor går naturvernet i Østfold? Det burde ha hatt tittel en: Hvor går fore ningene
for natur interesserte i Østfold? For
medlemmene og for det biologiske arbeid er det viktig hvilken fremtid disse
foreningene har. Men jeg definerer ikke
hverken ØOF, soppforeningen, botanisk
forening o.l. som naturvernfore ninger,
men som biologiske interesseforeninger.
Selv om det er klart at en biolog vil be·
vare sitt studieobjekt, naturen. Østfold
Naturvern som naturvernforening burde
bare i liten grad se sl ike foreninger so m
nyttige samarbeidsorganer, da de har andre virkefelt. Det natur· og miljøvernbevegelsen mest trenger er fo lk som vil
konstruktivt arbeid med de samfunnspolitiske, økologiske perspektiver. Det
er i dag et stort behov for en samfunnsorientert miljøvernbevegelse i fylket.
Arbeidet med dette bør drives utenfor
ØOF og lignende interesseforeninger.
Etter min mening er det bare to
steder et slikt arbeide kan føres:
Gjennom Østfold Naturvern hvis
denne forening fokuserer på andre områder enn det klassiske frednings-arbe ide, dvs. utvider interesseområdet betraktelig. Bedre er det kanskje om det
opprettes en uavhengig arbeidsgruppe
med dette formålet for øyet. Arbeidsområde og -må l bØr ikke være gitt på
forhånd, men gjennomdrøftes på veien.

IKKE ENTEN ELLER, MEN BADE OG
Arild Adnem
Øivind Lågbu ønsker debatt. Det er prisverdig. Men det forekommer meg at
Lågbus ønske er så sterkt at han konstruerer grunnlaget for debatten. På meg
virker konstruksjonen hans litt for kun·
stig.
Det knirker allerede

overskriften:

Økopolitikk eller rent naturvern? Jeg
skulle tro det er allment anerkjent at naturvern og økopolitikk er to alen av
samme stykke. Naturvern uten Økopoli·
tikk må vel være tynnere enn luft? Øko·
politikken er jo naturvernets praktiske
side, og vi sysler vel ikke med naturvern
om vi ikke mener at det skal føre t il
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håndgripelige resultater?
Jeg tror det er klokest å si at natur·
vernarbeidet har 3 aspekter:
1. Det økofilosofiske aspekt Dvs. å
skaffe seg innsikt i økologien samt
drøfte de ideer og spørsmål som måt·
te melde seg i tilknytning til denne
innsikten.
2. Det informatoriske og pedagogiske
aspekt. Her dreier deg seg om å formidle innsikten.
3. Det økopolitiske aspekt. Dvs. virke·
liggjØre innsikten · omsette teorien i
praksis.
Min erfaring tilsier at de fleste natur·
vernere er klar over at alle disse tre
aspektene henger i hop, og at man alt
etter anlegg og interesse beskjeftiger seg
på det felt hvor en føler at en får gjort
mest.
Er naturvernforbundet " redd for å
forme en egen politisk profil"?
Det er ikke mitt inntrykk. Men det
kan hende at profilen ikke er så full·
kammen som Lågbu ønsker at den skul·
le være. Imidlertid virker det som om
jeg er nØdt til å opplyse om at et en·
stemmig landsmøte for få måneder siden
uttalte seg mot opprustning, atomvåpen,
og kjemiske og bakteriologiske våpen.
Det er viktig å studere N NV's arbeid,
sier Lågbu. Ja! Det er jeg helt enig i. Og
da finner vi videre at det er tre og et
halvt år siden forbundet på landsmøtet i
Alta prioriterte arbeidet med en alterna·
tiv samfunnsutvikling.
Det bør i denne sammenheng under·
strekes at når et landsmøte vedtar å pri·
oritere arbeidsoppgaver, så gjelder denne
prioriteringen for alle nivåer i organisa·
sjonen. l over tre år har det altså vært
fritt fram for bl.a. fylkeslag, lokallag og
enkeltpersoner å diskutere naturvern i
forhold til økonomiske systemer, inter·
nasjonal politikk, handel, ideologier.
Arbeidet med disse spørsmålene har på
sentralt holt nådd dithen at man for·
søker å få våre bevilgende myndigheter

til legge til rette for et omfattende
forskningsprogram om en alternativ
samfunnsutvikling. En rekke forsknings·
oppgaver er sirklet inn. Sammen med
Framtiden i Våre Hender er det arbeidet
med de samme spørsmål på nordisk
plan.
Det er opplagt at et målbevisst arbeid
på fylkesplan og i lokallag med disse
sakene, ville være til nytte også for de
som skal følge opp dette arbeidet på
sentralt hold i NNV.
Lågbu spør om Østfold Naturvern
skal følge hovedforbundet som en lydig
skygge. Jeg forstår ikke spørsmålet.
Det bør være klinkende klart: Hvis
Østfold Naturvern ønsker å bidra til re·
aliseringen av en alternativ samfunnsut·
vikling, og dermed bidra til å politisere
NNV's profil, så bør fylkeslaget nett·
opp fØlge de initiativ som landsmøtene
i 79, 80, 81 og 82 har tatt. Hvis ØN
ikke ønsker å følge "hovedforbundet
som en lydig skygge" så skal det droppe
idedebatten og legge a lt arbeid for et
bedre samfunn nasjonalt og globalt på
hylla! Men det mener vel ikke Øivind
Lågbu?
Et nytt og bedre samfun n lager vi
selvfølgelig ikke over natta. Derfor har
vi like selvfølge! ig god tid og anledning
til å arbeide for vern av våre naturom·
råder. Jeg kan ikke innse at det skulle
være noen problematisk konflikt mel·
lom våre kortsiktige og langsiktige målsettinger. Vi arbeider for reservater idag
og driver samfunnsarbeid for å oppnå
omfattende mål i morgen. Vi har ful l
anledning til å gjøre begge deler, og vi
kan vel strengt tatt ikke gjØre annet enn
begge deler, fordi delene henger intimt
og nødvendig sammen.
Mitt svar til Øivind Lågbu er altså :
"Både og".
Og er han enig i det, kan vi begynne
debatten om naturvernets filosofi, peda·
gogikk og politikk - for ikke å snakke
om dets strategi.
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NATURVERNORGANISASJONENE
PA VEl MOT ÅR 2000
Det sies at grunnen til at naturvernorganisasjonene i Østfold står svakt i dag, er
mangelen på viktige kampsaker. Dette
skal ha medført at de som en gang var
aktive nå faller ifra, og at rekrutteringen
er dårlig.. Men årsaken til sviktende oppslutning· er mer komplisert enn dette. På
vei mot år 2000 må vi finne ut alle årsakene til at vi nå sliter med organisasjonsdriften, og finne "vidunermedisinen" som eliminerer alle sykdomstegnene i naturvernorganisasjonene.
Som nevnt er det flere årsaker til
liten oppslutning og dårlig framdrift for
naturvernet.
Mangelen på viktige kampsaker er
nevnt. Men her er det etter min mening
viktig å skille mellom de forskjellige
typer saker. Alta-sak-typen har uten tvil
vært meget ugunstig for naturvernet
generelt, og jeg håper vi unngår liknende
saker i framtiden.
Øra-sak-typen har jeg derimot mer
tro på i og med at her var det solid
underbygde argumenter basert på vitenskaplig arbeid som gjorde utslaget til
fordel for naturvernet, uten hjelp av en
lenkegjeng. Slike kamp-saker t jener naturvernet på, men i og med at man ikke
kan "velge" sakene selv, er jeg redd
Alta-sak-typen er kommet for å bli. Naturvernere er ikke populære i dårlige
Økonomiske tider, og miljøvern blir omgående nedprioritert. Problemet med
kamp-sakene er at man bare får stor tilslutning i en kort periode når det står på
som verst. Når så avgjørelsen er tatt, og
saken er ute av verden, forsvinner brått
naturvernengasjementet. Slik dØgnfluementalitet er en ikke tjent med i det
langsiktige arbeidet i en naturvernorganisasjon. Kultur-radikalere, opposisjonelle grupper av alle slag, "pønkere" og
"bærplukkere" er plutselig forduftet når
man skal påny fylle tillitsverv for å sørge

Dernest minker bevilgningene f ra
kommunene og fylket til de ideelle organisasjonene, og hindrer oss å drive
skikkelig. Til slutt virker det som at
enkeltpersoner som tidligere var så aktive i det ideelle naturvernarbe idet, nå
føler seg presset til å konsentrere seg
utelukkende om utdannelsen, yrkeskarrieren og sin personlige økonomi.
En mindre påaktet faktor er at naturinteresse for mange er å betrakte som en
"guttehobby-interesse" man ikke synes
verdig å drive med når man trer inn i de
voksnes rekker. Familieliv, utdannelse,
yrkeskarriere blir prioritert.
Idrettsfolk bruker uttrykket "staverevne" for id rettsutøvere som holder yteevnen på topp distansen ut. Jeg er fristet
til å si at "stayerevnen" blant en del av
de som liker å kalle seg naturvernidealister, er forsvinnende liten.
T il slutt vil jeg ta med en faktor som
dessverre er en realitet for de fleste mennesker, og ikke minst for ideelle organisasjoner. Det er et ordtak som sier at
man ikke finner idealister over 40 år.
Med andre ord, skremmende utsikter for
de fleste av oss. Men jeg vil påstå at man
i stor grad kan velge selv om ordtaket
skal bli en realitet eller ei.
HVA SKAL VI GJØRE FRAM MOT

AR 2000?
Den beinharde Økonomiske realitet
og den sviktende rekruttering gir oss få
valgmuligheter. Vi må prioritere bruk av
for den jevne driften .
De dårlige økonom iske tider påvirker
naturligvis organisasjonene og naturvernsaken. Først av alt vil Miljøverndepartementet få dårlige arbeidsvilkår, og viktige saker blir forsinket innenfor det offentlige naturvernarbeidet. Dette virker
desillusjonerende på naturvernere i distriktene.
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penger, områder. l henhold til formålsparagrafene i ØOF og ØN bør vi etter
min mening gjøre fØlgende:
Avsette penger til tre konkrete områder:
1. Lønn til felles sekretær/saksbehandler for de to foreningene.
2. Lønn til felles redaktør for felles tidsskrift.
3. Utgivelse av felles tidsskrift.
Ved å gjøre dette kan vi løse de to
viktigste oppgavene:
1. Profesjonell saksbehandling for de to
foreningene utført på kort tid.
2. Den grunnleggende kontakten med
og mellom medlemmene i ØN og ØOF
vi l bli opprettholt og tidsskriftet vil også
virke som et ansikt utad. På dette grunn·
laget vil det være mulig å bygge ut organisasjonen videre. Og å komme på offensiven i forsømte deler av arbeidet. For
eksempel i informasjonsarbeidet.
Så noen tanker om rekrutteringen.
Rekruttering kan bare forbedres gjennom mer satsing på miljøskapende tiltak
så som små og store ekskursjoner i foreningsregi, i tillegg til uoffisielle turer
for de mest aktive.
Hyggelige møter med bra foredragsholdere, og uformelle sammenkomster
innenfor de aktive miljøene, vil gi bedre
rekruttering, enn om vi fikk fordoblet
pengestøtten fra det offentlige. Jeg tror
også det er viktig å merke seg hvilken
type personer som fatter interesse for
natur og naturvern.
Ofte kan man se allerede i 12 - 14 års
alderen hvilke som muligens vil bli ak·
tive i naturvernet.
De peker seg gjerne ut som individua·
lister, kanskje enstøinger som har fått
interesse for å samle et eller annet i natursammenheng,
fugleegg,
observa·
sjoner, plantesamlinger, naturfoto osv.
Mange har fått denne interessen gjen·

nom kamerater eller ved at foreldrene
har liknende tilgrensende interesser, for
eksempel innenfor jakt og fiske.
Kunne vi bare få kontakt med disse,
og inspirere dem til videre utvikling av
interessene, så hadde rekrutteringen løst
seg selv.
Dessverre mottar mange altfor liten
støtte hjemme ifra, og naturvernspirene
blir oppslukt i andre organisasjoner,
med et bedre miljØ enn det vi ha r å til·
by. Å skape et skikkelig miljø vil derfor
være en kontinuerlig utfordring fram
mot århundre-skriftet, og en forutse!·
ning for god rekruttering.
MiljØet i ØOF og ØN kan allerede nå
forbedres ved enkle tiltak som vil bedre
kontakten mellom lokallagsstyrer og
hovedstyrer. Mange i hovedstyrene i
ØOF og ØN, meg inkludert, kjenner
knapt de mest aktive i lokallagene.
Dette er grunnleggende feil i organisa·
sjonsdriften som må rettes opp.
Generelt kan en likevel si at "den
harde kjerne" som vil drive naturvernet
framover, er personer som har en dypere
forståelse, og et personlig forhold til natur og naturvern.
Og skal en få personer med den såkalte "stayer-evnen", må dette person·
lige forhold til natur og naturvern i stør·
re grad være basert på livsfilosofi enn
bare på fag/hobby-interesse.
Jeg tror at vi vil klare å løse disse
oppgavene fram t il år 2000, hvis alle fornyer sin idealisme og pågangsmot. Hvis
vi mot formodning ikke lykkes blir det
nødvendig med en liten aksjonsgruppe
som kun konsentrerer seg om enkelte
viktige saker, og kjører hardt på disse.
T ilbudet til foreningsmedlemmene vil da
bortfalle, det har de jo isåfall delvis
skyld i selv, i og med at oppslutningen
på ekskursjoner og møter allerede nå er
svak. Så derfor vil det når alt kommer til
alt, avhenge om dere, ca. 14 · 1500 medlemmer i ØOF og ØN, har vilje til å
gjøre noe, uoppfordret!

Pål Bugge
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NATURVERNFOLKET PA VEl
FRA 70-ARA
Jørgen Johansen
Noen optimistiske kommentarer til Pål
hyllemeter med solide argumenter. Vi
Bugge fra en sliten idealist.
har fått lære oss at andre faktorer spiller
Du har rett Pål, "stoda" er ikke god
en betydelig rolle i slike saker. l denne
for tida, det kan vi enes om. Og jeg tror
svarreplikken vil jeg bare nevne stikkord
nok vi har flere felles synspunkter på
som prestisje og vekstmagi. Og en ting
både for· og framtida, men denne gang
føler jeg meg sikker på: Hadde ikke Øratenkte jeg å ta opp noen divergenser.
saken fått den heldige utgang som den
Slik jeg oppfatta innlegget ditt er det et
fikk etter mange års informasjonsarbeid,
forsøk på å få igang en debatt ved å
så ville det klirret i lenker også rundt
endel kontroversielle
spissformulere
Plankeby'n. Det har noe med å avpasse
meninger. Og det kan nok være en god
midlene etter motstanden å gjøre. Ingen
start.
miljøvernsak har startet med direkteAt en mangel på viktige kampsaker
aksjoner. Slike midler kommer eventuelt
kan virke passifiserende tror jeg flere vil
inn på et mye senere stadium, når mynholde med deg i. Men det skillet mellom
dighetene ikke lenger hører på saklige arto hovedtyper av aksjoner du opererer
gumenter.
med er totalt villedende. Her har nok
spissformuleringen din tatt fullstendig
At den Økonomiske situasjon har stor
overhånd, Pål!
betydning for miljØvernarbeidet tror jeg
også du får flere med deg på Pål, meg inSlik jeg forstår deg er forskjellen på
kludert. Men sistnevnte tar seg den frikampen om Øra og kampen om Alta
het å trekke andre konklusjoner enn hva
mengden av "solid underbygde argu·
du gjØr.
menter basert på vitenskaplig arbeid"!
En bedret Økonomisk situasjon vil
Her er du så langt ut på viddene som det
kun fØre til øket industrivekst og nedlar seg gjøre å komme! Sjøl var jeg i ho·
bryting av naturlige miljØer, muligens
ved sak opptatt på andre m iljøfronter
kombinert med litt "lapping på de
under Alta-aksjonene og aksjonenes forverste symptomene". Men å fjerne årarbeid, men selv med kun en perifer tilsakene til den kreftlignende sykdommen
knytning til arbeidet har jeg målt opp
vil kun bli vanskeligere. For å snakke
ca. 2,7 hyllemeter med fagrapporter og
rett ut: Jeg tror ikke vi vil få folk til å
annen vitenskaplig litteratur som i hovåkne før de kjenner på kroppen at syvedsak konkluderer med at Alta ikke
stemet vi har i de industrialiserte land er
bør bygges ut. Den som Ønsker en næren sciencefiction-utopi som kun kan
mere spesifikasjon kan ta kontakt med
fortsette i en meget begrenset tid. l mer
redaksjonen. l tillegg til dette har jeg
klartekst: Folk vil ikke skjønne alvoret
arkivert en anseelig mengde av hva vi
før det ligger sjøldaue direktører på Karl
kan kalle propaganda/informasjonsmaJohan! Og vår oppgave er å forberede
teriale som ble spredt i de ti - tolv årene
tida etter det Økonomiske-, sosiale-,
saken pågikk! l den korte tiden "lenkemiljømessige-, kulturelle- og rei igiøse
gjengen" var i aktivitet kom det av nakrakket som kommer!
turlige grunner ut noe mindre skriftlig
informasjon, man hadde andre saker å
Til dette arbeidet har du kommet
konsentrere seg om.
med en del gode forslag Pål, jeg lover å
gjøre mitt for å hjelpe til.
Men det vesentlige her er ikke antall
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SVAR TIL JØRGENS INNLEGG
Pål Bugge
og bli bøtelagt! Skandale!
Det er helt korrekt at Alta-saken var like
så godt faglig underbygget som ØraVidere trekker Jørgen opp en interessaken. Jeg er glad for at Jørgen pekte på
sant diskusjon som nok vil falle mange
denne feilformuleringen fra min side.
naturvernere tungt for brystet.
Det jeg mente å si var, med et kritisk
Det er en kjennsgjerning at de fleste i
øye til fenomenet sivil ulydighet, at hvis
naturvernarbeidet er det jeg vil kalle
vi kunne vinne fram med faglig under"symptomlappere". Det gjelder også for
bygde argumenter uten å ta i bruk "lenundertegnede. A være "symptomlappere" vi l nemlig gi oss mulighetene til å
kegjenger" ville dette være en avgjØrende forskjell til fordel for naturvernet.
fortsette å skumme flØten av vekstsamDette er naturligvis Ønsketenkning, hvis
funnets destruktive virksomhet på natur
man vurderer liknende konfliktsituaog ressurser. Samtidig som vi vil kunne
sjoner som måtte oppstå i framtida_ Profremme fredningsforslag på verneverdige
blemet var og er at staten vinner fram
områder og tilfredsstille og pleie vår Øm·
enten vi bruker lenkegjenger eller ei.
tåelige naturvernsamvittighet!!!!
Hvorfor?
Spørsmålet er om jeg og andre
Fordi, skulle stortinget gi etter for
"symptomlappere" er villige til å rykke
små pressgrupper i samfunnet, ville de
seg selv, og samfunnssystemets naturdestruktive virksomhet opp med roten?!
fleste mene at det etterhvert ville bli uholdbare tilstander i det politiske miljØ.
Tør vi?!
Forutsatt, naturligvis at man tilhører de
l tråd med dette vil jeg si at jeg liker
Jørgens måte å beskrive vårt industrialisom synes at det nåværende systemet er
et akseptabelt system. Og det synes vel
serte land. En science-fiction utopi. l
99% av alle naturvernere i Østfold?
gallup-undersøkelser får man greie på at
Som følge av dette var Alta-saken en
den norske befolkningen prioriterer nameget viktig prinsippsak såvel som en
turvern høgt. Rent vann, ren luft og
"mange vakre dyr på skogen" skjønner
prestisjesak for det nåværende systemet.
Jørgen sier at det ville ha klirret i lenker
alle verdien av. Og naturligvis vi i "naogså i Plankebyen hvis Øra-saken hadde
turverneliten" forstår oss ekstra godt på
fMt en annen utgang.
·dette_ Igjen slår det meg, at kanskje de
Der vil jeg påstå at du tar feil. Folk
fleste av oss, meg inkludert er hyklere?!
var ikke modne for denslags i naturvernEr du?! Hvor mye er vi villige til å ofre i
arbeidet i Østfold på den tiden. Jeg vil
levestandard for å beholde naturverdiene? Er vi villige til å ofre vårt nåværvåge den påstanden at vi muligens ville
ende politiske system hvis det er nødha sett en demonstrasjonsgruppe med
plakater, men aldri noen lenkegjeng.
vendig? Såvidt jeg forstår er 20 % økGrunnene til det var at vi var for få v.ir~
ning i .strømregningen mer interessant
enn om Øra blir utbygget!
kelige ildsjeler (som vanl ig) på den
tiden, dessuten hadde mange av oss en
Eller er det ikke slik?
for snever faglig innfallsvinkel på proHvor er mi.n og Jørgens nedre toleblemet, som ornitologer. De fleste av oss
ransegrense for h\ia vi' ·e t-villjge til å ofre
hadde ennå ikke utviklet i tilstrekkelig
for. å få et .miljØ og , samfunn basert på
Økologisk likevekt. Og ikke' minst til aile
grad det vi kan kalle et helhetssyn på
naturvern. De aller fleste av oss ville
:dere andre som leser disse-debattsidene,
hvor går Deres personlig nedre grense?
også vært for feige til å ofre sitt "gode
navn og rykte" for en sak de trodde på.
Er naturvern et luksusfenomen i gode
Tenk å bli innbrakt på politikammeret
tider?
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Storgt. 12 - 1600 Fredrikstad · Tlf. 032/ 11 921 - 13 318

lokal-avisa

for Fredrikstad-distnlltet
[

i

Motorsagen med meget lavt lydnivå og med
justerbar varme i begge håndtak.

JONSEREDS BESTE: 451 E/EV
Motorsag med avvibrering og dobbel lyddemper. Elektrisk oppvarmet håndtak.

VI GIR DEG KR. 1.000,- for din gamle
sag dersom den er "gangbar".

'il

MONSEN

Maskin A.a

SALG OG SERVICE-:::0:::
Boks 344 · 1601 Fred rikstad

