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Vann på nett

Som medlem av Vannforeningen kan du
søke etter og skrive ut artikler fra tidli
gere årganger av VANN. De første artik
lene i VANN ble publisert i 1966 så det er
mye å ta av. Tilbudet er tilgjengelig via
foreningens nettside www.vannforenin
gen.no. I denne spalten finner du smake
biter fra fjerde volum av VANN i 1971.

Enige om norsk
medlemskap i Det
europeiske fellesskapet

Men først ”går vi inn i tiden” rundt års
skiftet 1971/1972. I desember blir Norge
og EF enige om en protokoll når det gjel
der norsk jordbruks varige særordnin
ger. I januar reiser statsminister Trygve
Bratteli rundt til fem EF-land og Storbri
tannia for å drøfte markedsspørsmål
med politiske toppledere. Reisen er en
del av avtaleforhandlingene om Norges
fremtidige medlemskap i EF og flere an
dre statsråder er med.
Vann I 04 2011

Blant disse er fiskeriminister Knut
Hoem, som senere i januar trekker seg
fra regjeringen fordi han mener han ikke
kan skrive under avtalen med EF. Han
mener den ikke gir trygghet for at sær
rettigheter for norske fiskerier kan opp
rettholdes etter 1982.
Den 22. januar undertegner allikevel
Trygve Bratteli i Brussel en avtale som
fastslår at EF-landene, Danmark, Irland,
Norge og Storbritannia er enig om at de
siste fire landene skal tas opp som med
lemmer i Det europeiske fellesskapet.

Jordbunnsforskning og
naturforurensning

Professor Jul Låg ved NLH holdt i oktober
1971 et foredrag ved seminar for kurs i
planleggingsfag ved NLH. Et sammen
drag av dette er tatt inn i VANN nr 4 i
1971.
Lågs innledende poeng var at man til
nå hadde vært mest opptatt av skade
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virkninger ved stofftilføring til luft og
vann. Spørsmålet om forurensning av
selve jordsmonnet hadde ifølge Låg så
langt vært mindre diskutert. Heller ikke
hadde jordsmonnets evne til å uskadelig
gjøre tilførte uønskede stoffer fått særlig
oppmerksomhet.
Han fremholdt i sitt foredrag for
planleggerne at ”et stort antall prosesser
av kjemisk, fysisk og biologisk karakter
fører til uskadeliggjøring av uheldige
stoffer i jorda”. Han viste i foredraget sitt
også til funn av områder med naturlig
tungmetallforgiftning av jordsmonnet
både i Gjøviktrakten, i Østerdalen, på
Dovre og Finnmark. Her var vegetasjo
nen helt borte eller svært sparsommelig.
Foreløpig var det flere spørsmål enn svar,
og forskningsmidler var en flaskehals på
dette området i 1971.

Forurensning fra landbruk
og skogbruk

Dette var hovedtema i VANN innunder
jul i 1971. I lederen i VANN nr 4 i 1971
var man opptatt av den forskning ”som i
dag søker avfalls- og forurensningspro
duktene innpasset i naturens kretsløp på
en mer hensiktsmessig og forsvarlig
måte”. Man viste til ”undersøkelser om
kring bruken av landarealer som resipi
enter for avfall, kloakkslam og lignende”.
Praksis til nå hadde vært deponering
i vann, vassdrag og sjøområder. I viktige
landbruksområder konstaterte man at
problemene kunne bli betydelige som en
følge av ”spredning av naturgjødsel på
frosset mark, bruk av handelsgjødsel, ut
slipp fra surfôrsilo, halmlutingsanlegg,
grisefarmer, pelsdyrkjøkken, potetmel
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fabrikker, brennerier, slakterier, barkfyl
linger osv.”.
Dosent Bengt Rogneruds artikkel tok
opp sammenhengen mellom nedbør og
avrenning i forhold til å bruke jorda som
resipient. Vannbalanseundersøkelser måt
te bli et viktig verktøy når man skulle
vurdere å gjøre seg nytte av jorda som
mottaker av avfallsstoffer. Forsøksleder
Gotfred Uhlen ga i sin artikkel en over
sikt over vannforurensning fra dyrket
mark. Husdyrgjødsel representerte et
mye større problem en handelsgjødsel
ifølge Uhlen. Han viste til at svenskene
hadde innført forbud mot spredning av
husdyrgjødsel på tele og snødekt mark,
og mente at dette burde kunne ”etter
leves” også i Norge. Statskonsulent Arne
Bylterud presenterte en oversikt over
forbruket av plantevernmidler og kon
staterte en betydelig vekst i omsetning av
DDT i det siste tillatte importåret.

Finansiering av vann
og kloakkanlegg

I juni 1971 ble det lagt frem en innstilling
med forslag til avgiftsbestemmelser og
statsstøtteordninger for vann- og kloakk
anlegg. Denne er referert fyldig i nr 4 av
VANN i 1971. Forslaget innebar at kom
munene ble pålagt å sørge for at brukere
av fast eiendom fullt ut skulle betale
kostnadene for anlegg, drift og vedlike
hold av alle offentlige vann- og kloakk
anlegg. Anlegg som skyldtes hensynet til
”regionale interesser” skulle imidlertid,
ifølge forslaget, finansieres med bidrag
fra staten. De refusjonsbestemmelser man
til da hadde hatt i bygningsloven av 1965
ble forslått opphevet.
Vann I 04 2011

VANN for 40 år siden
Den 29. september 1971 arrangerte
Vannforeningen et møte om disse forsla
gene. Finansrådmann Gunnar Reegård
fra Bærum mente man burde skille mel
lom vannverk og avløpsanlegg. Han var
også betenkt når det gjaldt den øremer
king av midler ordningen innebar. For
sanering av anlegg i eldre bebyggelse
ville han skrive ut ekstraordinær skatt,
for eksempel over en 10-årsperiode. Siv.
ing. Arne Sverdrup fra Norges Industri
forbund mente at den foreslåtte stats
støtteordning for industrien ikke var til
strekkelig. Utgiftene burde også ifølge
Sverdrup fordeles over ti år heller enn de
foreslåtte fem.

Norsk språkråd og Pål Tyldum

Den 15. januar 1972 ble prinsesse Mar
grethe av Danmark utropt til dronning
Margrethe II av Danmark. Da var det
560 år siden sist Danmark ble regjert av
en dronning.
Norsk språkråd ble konstituert 1. fe
bruar, og 10. februar vant Pål Tyldum
50 km langrenn under vinter-OL i Sap
poro foran Magne Myrmo og med Rei
dar Hjermstad på fjerdeplass. Man må
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helt tilbake til 1924 for å finne en lignende
norsk triumf.
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