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Fra naturens side har Oslo-gryta trolig landets største
mangfold av naturtyper og arter. Det skyldes en kombinasjon av
gunstig klima, godt jordsmonn og innslag av kalkrik berggrunn.
De samme faktorene lokket menneskene hit fra gammelt av, og nå
finner vi landets største befolkningskonsentrasjon her. Det
aller meste av den opprinnelige, artsrike naturen er i dag
borte – dyrket opp eller bygget ned. Rester av viktig natur
finner vi hovedsakelig på øyene og i elvedalene. Mens flere
naturreservater er opprettet på øyene, er ingen av elvedalene
vernet gjennom naturmangfoldloven.
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) er opptatt av å
sikre en varig sameksistens mellom mennesker og naturmangfold
i Oslo-gryta. Da må elvedalene få en langt bedre beskyttelse
enn de har i dag.
Slik beskriver Naturvernforbundet bakgrunnen for sitt brev til
Statsforvalteren datert 7/4-22, hvor de etterspør hvorvidt
Statsforvalteren har en prosess for å sikre de biologiske
verdiene langs byens vassdrag.
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Den fantastiske skogen
av Trude Myhre, skribent og skogbiolog
Visste du at skog er den naturen på Jorda som har størst rikdom av arter og mest variert
naturmangfold? Skogen er et digert skattkammer av yrende dyreliv, planter, lukter, smaker og
opplevelser. Om skogen forsvant, ville konsekvensene vært katastrofale for alt liv. Likevel
raserer vi mennesker enorme skogområder verden over hvert eneste år. Skogen er som et speil
på levesettet vårt og dette speilbildet er alarmerende.
Men hva er egentlig skog? Hva tenker du når du hører ordet skog? Lukk øynene og se det for
deg. Hva ser du, hva hører du og hva lukter du? Det er tydelig at skogen er mer enn bare
en samling med trær. Det er et fargespill av planter, det er fuglene som synger, insektene som
summer, solstråler som reflekteres fra et lite skogstjern, og lukten av blomster, furunåler
og fuktig jord. Men skogen er mer enn sansene våre oppfatter. Under overflaten, nede i
bakken og inni gamle og døde trær er det et yrende liv og masse forskjellige arter av blant
annet insekter, sopp og mikroorganismer, skogens små og flittige arbeidere. Skog er en viktig
naturtype som blant annet sirkulerer og renser vann, renser luft, lagrer karbon og
hindrer erosjon. Vi henter ressurser direkte fra skogen, som for eksempel mat, medisiner, ved
og byggematerialer. Ifølge WWF Verdens naturfond er det så mange som 300 millioner
mennesker verden over som bor i skogen og over 1,6 milliarder er avhengig av skogen som
levebrød. I tillegg er skogen viktig, og blir stadig viktigere, som et sted for rekreasjon og
opplevelser. Å være i skogen er bra for helsa, både fysisk og mentalt. Det kan blant annet
bidra til å koble av fra kjas og mas. Skogen byr altså på store naturopplevelser, med sitt
mylder av arter og skoglandskap.
Skog er definitivt min natur. Jeg vokste opp i skogkanten midt i Vestfold og skogen er der jeg
henter meg inn og får ny energi. Og er det noe veldig mange i Norge har et forhold til, så er
det skog. Enten det er hundremeterskogen bak huset, de store bymarkene, sagnomsuste
gammelskoger som Pasvik, Vassfaret og Trillemarka eller det er tropiske regnskoger i Brazil,
Indonesia og Kongo. Folk flest er veldig glad i skog og på mange måter kjennes det ut som at
det er noe rotnorsk over skogen her hjemme. Skog er en del av den norske folkesjela med
alle våre gamle eventyr om skoglevende tusser og troll og de velkjente nasjonalromantiske
maleriene med sine gamle krokete trær og nøkken i tjernet. I skogen går vi på søndagstur,
plukker blåbær på sensommeren og kantarell om høsten, går skiturer om vinteren. Vi bygger i
tre, fyrer med ved og kløyver den vidunderlige veden så det lukter godt av frisk kvae og
knitrer så godt i peisen. Det er trær de fleste nabokrangler handler om, og 70 prosent av
befolkningen opplyser at skogturer er den mest benytta friluftsaktiviteten. Det er ingen tvil om
at vi mennesker er en skogelskende organisme.
Fordi landet vårt er så langstrakt og har så kupert terreng, dype fjorder og ligger langt mot
nord med store variasjoner i værforhold, klima, jordtyper og landskap, har vi et imponerende
antall ulike skogtyper og skogslevende arter i Norge. De ulike skogtypene med forskjellig
værforhold og klima skaper unike leveområder for mange arter og nærmere 60 prosent av
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alle norske arter lever i skogene våre. Vi har alt fra edelløvskog med bøk og eik i sør til
fjellbjørkeskog i nord. Noen av skogområdene i Midt-Norge og på Vestlandet har et så stabilt
fuktig klima og høyt antall regnværsdager at de er unike regnskoger du ikke finner maken til i
hele verden. Her lever sjeldne lavarter mer utrydningstruet enn den berømte pandaen og som
har sine nærmeste slektninger i tropisk regnskog. Og det er mangfoldet av arter og
strukturer som holder skogen frisk og i balanse, slik at ikke skogpuslespillet faller fra
hverandre og økosystemtjenestene forsvinner. Den norske skogen er både levested for den
største andelen utrydningstruede arter, et yndet sted for friluftsliv og den er en viktig brikke i
kampen om klimaendringene.
I Oslo har jeg, akkurat som kunstner Stein Are Kjærås Dahl, overlevd bylivet ved å være så
heldig å ha Alnaelva med sin frodige jungelaktige skog som nær nabo. På grunn av en god
kombinasjon av gunstig klima, godt jordsmonn og innslag av kalkrik berggrunn har Oslogryta opprinnelig et stort mangfold av naturtyper og arter. Det aller meste av denne naturen er
dyrket opp eller bygget ned, men rester av viktig natur finnes i elvedalene, som den
Alnaelva renner gjennom. Med sine sjeldne naturtyper i skogen langs elva og sitt store antall
trua arter, alt fra elvemusling og sjeldne sommerfugler, biller og sopp, til utrydningstrua trær
og fugler - er dette åpenbart en elvedal som burde vært vernet gjennom naturmangfoldloven
for å sikre at sårbare og sjeldne arter og naturtyper sikres for fremtiden.
Dessverre er skog den naturtypen som kommer dårligst ut i vurderingen over hvordan det står
til i naturen vår. Mange tenker på skogen som noe evig, stødig og bestandig, men faktisk er 75
prosent av skogene våre flatehogd og gjort om til artsfattige og ensartede
granplantasjer. Den største andelen av våre utrydningstrua arter lever i skog og de sliter i
mangel på gamle og døde trær ettersom skogbruket omformer skogene til granplantasjer der
artene ikke overlever. Det finnes politiske vedtak for å bevare disse artene, likevel har
majoriteten av den norske befolkning ingen anelse om at det pågår en økologisk krise i norsk
skog. Samtidig som forskningsmiljøene og miljøbevegelsen forsøker å nå ut til
allmennheten om viktigheten av skogvern og miljøvennlige skogbruksformer, er
skogindustrien ekstremt dyktig til å dekke over miljøproblemene i skogen. Det florerer av
feilaktige myter om skogbruk, og disse virker sannsynligvis som sovepute for myndighetene i
skogdebatten.
Mens fattige regnskogsland må skrive under på å verne opptil 30 prosent av sine skoger for å
få regnskogspenger fra Norge, har miljømyndighetene her hjemme kun verna 3,8 prosent
av den produktive skogen som naturreservat eller nasjonalpark. Stortinget har vedtatt at ti
prosent av skogene skal vernes, men skogvernet går i sneglefart i mangel av penger på
statsbudsjettet. Regjeringen er i en unik situasjon til å verne mye skog, fordi frivillig skogvern
gjør at det ikke lenger er steile konflikter rundt vern. Men nå, i mangel av penger, står
grunneiere i årelang kø for å få erstatning for frivillig skogvern. Og bakom hogges skogene.
Skal vi ta vare på livet på jorda, må vi ta vare på skogene våre. Dessverre blir truslene mot
verdens skoger stadig større. Ulovlig og uansvarlig hogst fører til skogforringelse,
ødeleggelse, erosjon, forurensing og reduserer skogens evne til å fange og lagre karbon fra
atmosfæren. Det er skogsbilveier og flatehogst som er den største trusselen mot skogene,
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enten du er i Argentina, Arkhangelsk eller Andebu. Hvert eneste minutt mister vi på
verdensbasis skog tilsvarende 27 fotballbaner. Hvis vi fortsetter i dette tempoet forsvinner
ikke bare skogen, men også enorme deler av verdens dyreliv og vi svekker vårt eget
livsgrunnlag.
Jeg får vondt av skogene våre, særlig når jeg hører politikere eller skogindustrien si at “Alt
som kan lages av olje, kan lages av trær.” Skogene skal liksom fikse alt for oss mennesker.
Ikke bare stille opp med sirkulering av luft, vann og karbon, den skal gi oss mat og
medisiner, gi oss papir, ved og byggematerialer, utbyggingsareal, hyttefelt og ny matjord,
turområder og lekeplass. I tillegg skal den nå erstatte oljen, sånn at vi kan fortsette veksten
som før. Det er akkurat som om det at skogene våre er en begrenset ressurs og at de naturlige
gammelskogene ikke er fornybare har gått folk helt hus forbi. Vi må se skogen for mer enn
bare trær og tømmer – det er et komplekst system av insekter, planter, dyr, fugler, sopp og
jord. Det er luftrensing, karbonlager, flomdemping, rassikring, rekreasjon og opplevelser. En
så stor del av livsgrunnlaget vårt må vi ta vare på. Bare ved å ta vare på skogen kan vi redde
de sjeldne artene og sikre de mange tjenestene skogen gir oss. Det haster med å redde det lille
som er igjen av gammelskogen. Med dagens vernetempo når vi ikke målet om 10 prosent før
om tretti år. Da er det for sent for mange av våre mest verdifulle skoger, som kan være hogd i
mellomtiden.
Nå står vi ved et veiskille. For den gamle naturskogen er handlingsvinduet lite, for
hogstmaskinene jobber så uendelig mye raskere enn miljømyndighetene på sparebluss.
Penger til skogvern er en lavthengende frukt som både redder trua arter, lagrer karbon og
sikrer folkehelsa.
Blir du med og redder resten?
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Frosk;
I det gamle Egypt var frosken et symbol for den stadig
selvfornyende livssyklusen. Sannsynligvis på grunn av sin
reproduksjonsrate, og kanskje også takket være sin forvandling
fra egget via ynglestadiet og frem til den vagt
menneskelignende skapningen med lange fingre.
Frosken kunne lære deg å hoppe raskt fra ett stadium av
bevissthet til et annet, fra denne verdenen til en annen,
hjelpe deg å finne mot til å akseptere nye ideer.
Den var et symbol på transformasjon, evolusjon, overgang og
fremskritt.
Og selv om den i mylderet av forskjellige betydninger har
blitt lest som både djevel og kjettersk symbol knyttet opp mot
religion, har den i tilknytning til naturen hatt en langt mer
håpefull betydning.

Damfrosken anses å være kritisk truet og Spissnutefrosken er
meget sårbar, mens Buttsnutefroske befinner seg i en
livskraftig posisjon.
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Topplerke - Galerida cristata
Topplerka hekket regelmessig i Oslo fram til ca. 1960, og
siste kjente hekkefunn var i Åkersvika ved Hamar i 1974. Arten
er ikke observert i Norge siden 2005. I Sverige ble siste
kjente hekkefunn gjort i 1989. I Danmark hekker en svært liten
bestand (2 par i 2011, Topplerka er monogam), og arten har
vært i tilbakegang i en årrekke.
Samlet for Europa er bestanden vurdert som i nedgang, mens den
i Norge er regionalt utdødd.

Bakkekløverrust - Uromyces minor
Uromyces minor er parasitt på den ytterst sjeldne bakkekløver
Trifolium montanum (CR), som finnes kun på Hovedøya ved Oslo,
samt på enkelte utsettinger i Oslo-området. Rustsoppen er ikke
funnet siden 1894, trass ettersøking, og antas som sannsynlig
å være utgått.
Bakkekløverrust vurderes som regionalt utdødd, mens
Bakkekløver er kritisk truet.

Skrukkeøre - Auricularia mesenterica
Skrukkeøre er en nedbryter og svekkelsesparasitt, hovedsakelig
på død og døende alm, men også på ask og helt unntaksvis også
på andre lauvtrær. Den finnes mest på grove stående gadd og
høgstubber, men også i kulturlandskapet. I veikanter, parker,
alléer og liknende.
Arten er pr. 31.12.2019 påvist på ca. 1200 trær i landet.
Skrukkeøre har vært og er trolig fortsatt i økning på grunn av
økende mengde død alm som følge av almesyke, askeskuddsyke og
hjortegnag. Likevel er denne utviklingen etter all
sannsynlighet avtakende, og forventes å reverseres i relativt
nær framtid etter hvert som død alm fjernes eller råtner vekk.
I tillegg utgjør utbygging til veier, boligformål og liknende
en negativ tilleggsfaktor, først i fremst i Oslofjordregionen.
Skrukkeøre anses å være nær truet.
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Barlind;
Med sine eviggrønne barnåler og evnen til å overleve i flere
hundre år var Barlind i antikken et symbol for udødelighet, og
sannsynligvis et håp om liv etter døden. Gitt sine eviggrønne
grener har den siden urgammel tid prydet gravsteder. I
motsetning til sin symbolske udødelighet kan Barlindens frø gi
hjertelammelse og død. Frøskallet er søtlig og ufarlig og slik
blir planten spredd av fugler, men selve frøet inneholder
alkaloidet taxin og er dødelig.
Keltiske krigere smurte inn pilene sine med sevje fra
Barlinden, mens i det sørøstelige Europa var det vanlig å gi
små barn amuletter av Barlind til beskyttelse mot onde makters
innflytelse.

Blomst;
Blomstring blir over hele verden assosiert med ungt liv og
både farge og form på blomster har symbolverdi over hele
kloden. Blomster symboliserer solen, jordens kretsløp, midten,
livskraft, forgjengelighet, håp, guddommelig velvilje, uskyld,
kjødelig lyst, renhet, død, livskraft, hemmelighetfullhet,
varme, hengivenhet, det kunstneriske, smakfullhet,
trolldomskyndighet og sikkert veldig mye mer.

Ekorn;
Ordet ekorn er ikke avledet av eik, men trolig av roten aig
som betyr noe slikt som å bevege seg raskt. Ekornet har blitt
sett på med mistro, og i norrøne myter løp ekornet Ratatoskr
opp og ned Yggdrasil og sådde splid mellom ørnen i tretoppen
og ormen Nidhogg ved treets røtter, ved å fortelle dem hvordan
de omtalte hverandre. Ekornet har vært sett på som styggen
selv personifisert og skal ha hatt med både Loke og djevelen å
gjøre.

Fikentre;
Fikentreet fremstilles ofte i forbindelse med paradis og Adam
og Eva bar et fikenblad som den fulle og hele bekledning. I
Islam derimot ble fikentreet og olivettreet sett på som de
forbudt trærne i paradis. I buddhismen er bodhi, eller
fikentreet, et symbol på opplysning da det var under et slikt
tre Buddha i 528 f.kr oppnådde opplysthet. Fikentreet
assosieres også med beruselse og kjødelig lyst.
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Nøtt;
Skyggen fra nøttetreet er dyp og skadelig for mennesker og
planter, skrev Plinius(23-79 e.kr) i Historia naturalis.
Nøtten omslutter i symbolsk sammenheng et verdifullt innhold
og i eventyrene betyr nøtter ofte noe hemmelighetsfullt. I
Frankrike heter det at et år med nøtter innebærer mange barn,
og allerede på 100-tallet e.kr omtaler Sextus Pompeius Festus
skikken å gi nøtter i bryllupsgave som en hjelp til
fruktbarhet.

Sirkel;
Dette er det viktigste av de geometriske symbolene, noe som er
naturlig gitt solen og månens form og betydning for
menneskene. Platonismen og nyplatonismen hevder at sirkelen er
den mest fullkomne formen. Sirkelen har hverken begynnelse
eller slutt og heller ingen retning. Den symbliserer det evige
og sykliske. I zen-buddhismen står sirkelen for hvordan
mennesket blir fullkomment gjennom å forenes med urprinsippet,
treenighet symboliseres ofte ved at tre sirkler overlapper
hverandre, mens sirkelens betydning hos enkelte stammefolk har
vært Den store åndens kosmiske gester.

Bregne;
Bregnen som symbol finnes i mange kulturer. I Polynesia er den
et vanlig tatoveringssymbol og symboliserer begynnelse, ro og
fred. For maorifolket er et bregneblad som ennå ikke har
blomstret (spiralbark) et av de mest populære symbolene og
angir begynnelsen på et nytt liv, oppvåkning, forandring,
harmoni og fred. Hos slaverne antyder bregnen oppriktighet,
ydmykhet og ensomhet. På blomsterspråket, en måte å uttrykke
følsomme anliggender gjennom blomsterarrangementer, betyr
bregnen at du holder meg for narr.

Slik det faller, ligger det - Stein Are Kjærås Dahl 2022

Slik det faller, ligger det - Stein Are Kjærås Dahl 2022

Ouroboros;
Ouroboros er en slange som biter seg selv i halen, og
symboliserer ofte evig tilbakekomst. Den antyder at enhver
slutt motsvares med en ny begynnelse. Men selv om den er en
kraftfull metafor for den sykliske evigheten og kosmisk
uendelighet er det ikke til å komme utenom at den muligens er
i ferd med å fortære seg selv i selvutslettelsens navn.

Mycel;
Mycel er den vegetative delen av soppene som tar opp næring
fra omgivelsene. Det består av et nettverk av trådlike hyfer
som vokser under jorden eller inni en annen substans, som for
eksempel treverk. Dette til forskjell fra fruktlegemet, som
spesielt hos hattsopper er det man i dagligtale kaller sopp.
Sopper absorberer næringsstoffer gjennom mycelet. Først
utsondrer hyfene enzymer over næringskilden og disse bryter
ned polymer til monomer; for eksempel brytes cellulose ned til
glukose.
Et enkeltindivid av sopp kan ha myceler som dekker flere km²
jordsmonn, og kan således sies å være jordens største levende
organisme.
Mycelet er oftest flerårig, og kan hos enkelte sopparter bli
svært gammelt, blant annet hos Svovelkjuke.

Knappsopp - Poronia punctata
Poronia punctata opptrer på hestemøkk i tørre beiter. Det er 7
sikre lokaliteter her i landet, men ingen funn etter 1954, og
arten vurderes derfor som utgått i Norge. Arten er nesten
utgått i Norden som helhet.
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en gang møtte jeg en elg like ved Svartdalen
vi stod bare der
og den så på meg som om det var rart å finne akkurat meg
akkurat her
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Ape;
Apen har vært gjenstand for en delt symbolverdi hvor vesten
nærmest utelikkende leser den negativt, men den i østen i stor
grad tillegges mer positive assosiasjoner.
I vesten brukte man ordet ape som skjellsord og dyrene ble
oppfattet som symbol på sluhet og ondskap. Ifølge folketro
ville den som fikk tak i et apeøye bli usynelig, og dersom man
strøk urin fra en ape på sin fiendes dør ville vedkommende bli
utsatt for medmenneskers hat. I det gamle Egypt ble aper møtt
med respekt og forbundet med visdom, mens de i oldtidens India
var hellige. Der var den symbol på styrke, trofasthet og
selvoppofrelse. I Mexico var apen dansens gud, og ble man født
i apens tegn kunne det forventes at man ble en gjøgler og
spøkefugl.
Her i vesten har den likevel blitt satt i sammenheng med
gjerrighet, forfengelighet og ondskap.
Den har også bli ansett for å representere selvgodhet og
respektløshet. Uforskammet og full av hybris.

Slik det faller, ligger det - Stein Are Kjærås Dahl 2022

Slik det faller, ligger det - Stein Are Kjærås Dahl 2022

Treet;
Med tærne i jorda og armene strukket ut mot himmelen har treet
blitt ansett som en formidler mellom oppe og nede, en skapning
av to verdener. I mange gamle kulturer ble enkelttrær eller
hele lunder holdt hellige som bolig for guder og ånder. Flere
steder ble treet betraktet som selve verdensaksen som kosmos
samler seg rundt. Eksempler på dette er Yggdrasil i norrøn
mytologi og det hellige ceiba- eller yaxché-treet hos
mayafolket på Yucatán. Det gamle Egypt dyrket sykomortreet,
hvorfra gudinnen Hathor delte ut styrkende mat og drikke til
de avdøde. Det gamle Kina tilba ferskentreet og morbærtreet,
og de keltiske druidene tilba eika. I nyere tid planter vi
gjerne trær som symbol på en ny begynnelse. Treet symboliserer
både det spirende og det urgamle, men i dag er vi dessverre i
ferd med å ta knekken på urskogen.
Trærne har gitt, og gir, oss mat, brensel og husly og knapt
noe er et mektigere og mer utbredt symbol.
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Ask - Fraxinus excelsior;
I norrøn mytologi var verdenstreet Yggdrasil en ask med grener
over hele verden. I tidligere tider ble ask regnet som det
mest verdifulle av alle europeiske treslag, og regnes for å ha
de beste tekniske egenskapene av lauvtrærne våre. Virket er
seigt, elastisk og slitesterkt, med høy hardhet. Langs kysten
av Sørlandet og Vestlandet har treslaget blitt mye brukt til
skipsbygging, men også til ski, hjul og redskaper. Selve
navnet ask skal komme av gammelnorsk og ordet askr, som
betydde spyd. Styvede asketrær har vært en viktig ressurs som
fôr for husdyr, og ask har blitt brukt som tuntre og i alléer.
Asketreet har også hatt betydning som medisin. Blant annet har
barken og bladene blitt brukt til dette formålet. På 70-tallet
ble askeavkok solgt i store mengder, og skulle hjelpe mot
ulike lidelser.
Ask er oppført som sårbar på Norsk rødliste for arter.

Alm - Ulmus glabra;
Alm er et tre som i Norge kan bli opptil 35 meter høyt og 400
år gammelt.
I Store Norske Leksikon kan man lese følgende:
I nødstider ble almebark mye brukt til barkebrød, og det var
også vanlig å skave barken til kufôr. «Almen gjør» sa folk;
det vil si at dyra ble fete av å ete almebark. Enkelte hevdet
at almebark var jevngodt med høy og almebast med mel.
Bladene til alm er dobbelt sagtannet, skjeve ved grunnen og
sitter i to rekker på kvistene. Blomstene er små og sitter
samlet i tette, brune knipper. Den flate, bredvingede
nøttefrukten modnes hos oss først i juni. Gamle, hule stammer
kan få en omkrets på 7–8 meter.
Alm er rødlistet som sterk truet.
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Pøbelgran;
Begrepet stammer fra Knut Fægri (1909-2001) som konsekvent
omtalte gran på Vestlandet på denne måten. Fægri var en av de
største botanikere og biologer Norge har hatt, og en av
verdensautoritetene på områdene pollineringsøkologi og
spredningsøkologi.
I 2014 skrev NRK følgende:
«Pøbelgran» er et samlebegrep for gran som er plantet utenfor
sitt naturlige utbredelsesområde i Norge.
Selv om utplanting av fremmede treslag i utgangspunktet er
forbudt her til lands, har Fylkesmennene en ordning hvor
grunneiere kan søke om å få plante ut disse artene.
Regelverket skal være strengt, men likevel har nesten alle
søknadene fått helt eller delvis tillatelse de siste årene.
Spredningen av fremmede treslag i områder hvor disse ikke
forekommer naturlig kan få store negative konsekvenser for
både plante- og dyrelivet.
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Alrune;
Signaturlære er en foreldet medisinsk oppfatning om at hver
gjenstand i naturen, i særdeleshet plantene, gav menneskene et
tegn på hva de kunne anvendes til i terapien. Dette tegnet ble
gitt ved plantens form, farge eller lukt. Ifølge denne læren
var Alrunen et slags universalmiddel. Alrunens form kan ofte
minne om en menneskekropp og ble derfor ansett som en vekst
med holistiske egenskaper. Alrunen er en såkalt
nattskyggeplante og inneholder flere gifter med hallusinerende
egenskaper. Dette gjorde den sentral rolle i heksesalver og
ble et symbol for heksekunst. Angivelig lot man hunder trekke
den opp av jorden fordi den visstnok ga fra seg et dødelig
skrik da den ble trukket opp. Alrunen ble både fryktet og
verdsatt, den skulle møtes med største forsiktighet, men den
har også blitt tildelt fertiliserende kraft.
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Jungelflukt
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Slik det faller, ligger det
Av Stein Are Kjærås Dahl

I tegneseriebiografien Jeg, Arne Næss fra 2001 blir vi kjent
med en ung Næss som opplever Hallingskarvet for første gang
sammen med sine foreldre, og gir solid uttrykk for at han
aldri vil ned derfra igjen. Jeg kan lett sette meg inn i
følelsen av en slik tilhørighet til et spesifikt sted. Da jeg
for godt over 10 år siden stiftet bekjentskap med Alnaelva,
var det nok første gang på veldig lenge at jeg ble nødt til å
forlate stien for å titte på sopp og lytte til vannmassene.
Jeg ble dratt gjennom den frodige krattskogen i Svartdalen og
ned mot elvebredden, sannsynligvis med et lett smil om munnen
og med en blåøyd iver i sanseapparatet, nærmest som om noe
ludensk var kommet over meg.
For første gang siden jeg med barnsben tråkka rundt i Andebus
dype skoger kjente jeg på en hjemmefølelse og jording som har
ført til at jeg over lange perioder har besøkt Alnaelva
daglig.
Arne Næss(1912-2009) bygget hytta Tvergastein som klorer seg
fast på Hallingskarvet, 1505 meter over havet. Allerede for 10
år siden visste jeg at Alnaelva kom til være grunnmur i et
kunstnerisk prosjekt, og siden har jeg bygget på utstillingen
Slik det faller, ligger det. Jeg har bygget med opplevelse.
Med tilstedeværelse. Det å være der på elvebredden, i krattet,
med nesa langt ned i hule stammer, på jakt etter rare vekster,
har ikke bare vært forlystelse eller rekreasjon;jeg har samlet
materiale, ofte ubevisst. Selv på de travleste av dager har
jeg vært innom. En liten tur innom kontoret.
Jeg anser timene tilbrakt langs elveløpet som langt viktigere
for denne utstillingen enn timene tilbrakt på verksted og
atelier.
Fra naturens side har Oslo-gryta trolig landets største
mangfold av naturtyper og arter, skriver Naturvernforbundet i
sitt brev til Statsforvaltern datert 07.04.22. Det smått
paradoksale, men samtidig meget logiske faktummet at vi
mennesker valgte å plassere oss i det samme frodige og
fruktbare miljøet som allerede inneholdt landets største
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mangfold byr selvsagt på problemer, i første rekke for skogen
og de som regner den som sitt hjemsted. Men er ikke vårt, og
naturens største problem at vi ikke oppfatter oss selv som en
del av denne helheten, men at omgivelsene våre skal tjene oss?
Aspirere til en stadig vekst. Konstant stigning.

Utvikling er ikke nødvendigvis fremskritt.
Når tidligere næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på kritikk
vedrørende gruveslam i Repparfjorden svarer; Hva skal vi leve
av? Noen må faktisk bygge dette landet, når representanter for
skogbruket mener at å erstatte gammel skog med hurtigvoksende
plantasjer er det samme som å ta vare på skogen, eller når
kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik ønsker å åpne
opp for fri kommunalstyrt utfoldelse i strandsonen og Høyre
samtidig slår et slag for at tidligere brudd på reglene
knyttet til strandsonen ikke skal kunne etterforskes, så ja,
da bør det ringe en og annen bjelle hos oss, brukerne av disse
resurssene.
På toppen av det hele har Jan Christian Vestre og regjeringen
gitt gruveselskapet Nordic Mining ASA tillatelse til å starte
gruvedrift ved Førdefjorden. Nordic Mining skal hente ut
mineralet rutil, for å kunne framstille stoffet titandioksid –
et stoff som brukes som blekningsmiddel i iskrem, tannkrem og
maling. Dette stoffet blir nå forbudt som tilsetningsstoff i
mat i EU. Med andre ord skal det hentes ut et stoff som både
er ulovlig og unødvendig i produkter som mat og tannkrem, og
konsekvensen av gruvedriften blir å dumpe 250 millioner tonn
gruveslam rett i den fiskerike Førdefjorden. Også dette med
Vestre og regjeringens velsignelse. Både Vestre og Nordic
Mining hevder å ha miljøhensyn i tanken, de hevder til og med
at de gjør dette for å styrke et grønt skifte. For ordens
skyld passer det da å nevne at sjødeponi for gruveslam kun
benyttes av 3 land i hele verden; Norge, Tyrkia og Papua NyGuinea.
En av de mer kjente sitatene til Arne Næss lyder som følger:
Det gjør stort sett vondt å tenke.
Når jeg tenker på de tingene jeg nevner litt lenger opp i
denne teksten gjør det virkelig vondt. Likevel blir vi nesten
nødt til å både tenke og handle dersom vi ønsker å ta vare på
det vi har igjen av mangfold og natur.
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Så lenk deg fast! Rop høyt! Spre kunnskap! Still krav til
forvaltningen! Gjør det du må! Og ikke minst; Bruk skogen!
Nyt den og ta vare på den!
Slik det faller, ligger det
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Det finnes 2355 truede og 1235
nær truede arter i Norge.
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