










Nyheter: klima

Tekst: krisTian s. aas
ka@naturvernforbundet.no

Det var 2009, og verden skulle reddes. 
«Copenhagen» var «Hopenhagen», og 
den internasjonale avtalen som skulle si-
kre reduksjon i utslipp av klimagasser 
skulle spikres. Som alle vet endte møtet 
med et mageplask. Det ble «Flopenha-
gen». Og det ble stille. 

iNTeresseN Til buNNs
Aktører som ikke tror menneskene på-
virker klimaet fikk større plass i medi-
ene. Stjålne e-poster ble lekket til blogger 
og media for å spre tvil om klimaforsker-
nes budskap og integritet, først rett før 
Københavnmøtet, deretter rett før fjorår-
ets klimatoppmøte i Durban. Selv om åtte 
uavhengige granskningskomiteer har gjen-
nomgått innholdet i e-postene og ikke har 
funnet noe som trekker forskningsresulta-
tene i tvil, bruker klimaskeptiske forskere 
og deler av den fossile energibransjen hen-
delsen som bevis for at menneskeskapte 
klimaendringer er en «svindel». I 2009 
mente unge i Norge at klima var den nest 
største utfordringen, ifølge TNS Gallup. 
I 2011 var klima helt nede på 11. plass på 
den samme undersøkelsen.

– Interessen er som smeltet vekk, sa 
TNS Gallups prosjektleder Daniel Rees.

– vellykkeT 
forvirriNgskampaNje
– E-postlekkasjene var en vellykket kam-
panje for å skape forvirring i befolknin-
gen, og skape et inntrykk av at man ikke 
kan stole på klimaforskere. I tillegg har 
finanskrise og politikernes mangel på 
handling gjort at interessen har dabbet 
av. Jeg tror folk tenker at når politikerne 
ikke gjør noe, kan det ikke være så farlig, 
sier Cecilie Mauritzen, direktør ved Ci-

cero Senter for klimaforskning og en av 
hovedforfatterne til den nye klimapanel-
rapporten.

– Jeg tror nordmenn forventer at det 
blir forbud og reguleringer mot det som er 
farlig. Men sånn er det altså ikke. Jeg skul-
le ønske at verden var så rasjonell at fors-
kningsresultater førte til handling. Men 
det er nok andre ting som spiller større 
rolle enn fakta, fortsetter Mauritzen.

profilerT skepTiker sNur
For kloden blir varmere, helt i tråd med 
det klimaforskere har sagt i mange år. 
Været blir mer ustabilt. Isen i Arktis 
smelter raskere enn noensinne målt, 
mens utslippene av klimagasser fortset-
ter å øke. I sommer har det kommet flere 
artikler og rapporter som kan tyde på at 
klimaproblemet er på vei oppover priori-
teringsstigen.

– For tre år siden så jeg noen proble-
mer med tidligere klimastudier som, i 
mitt hode, skapte tvil om eksistensen av 

global oppvarming. I fjor, etter intens 
forskning som innbefattet et dusin for-
skere, konkluderte jeg med at global opp-
varming var en realitet, og at de tidligere 
estimatene på graden av oppvarming 
var korrekte. Nå går jeg ett skritt vide-
re: Menneskene er nesten hele årsaken, 
skrev tidligere klimaskeptiker Richard A. 
Muller i New York Times i sommer. 

– Våre funn er sterkere enn funnene 
fra FNs klimapanel. Vi har tatt hensyn til 
temaer som skeptikere har tatt opp: ur-
ban oppvarming, få målestasjoner, dårlig 
kvalitet på målingene og menneskelig på-
virkning av data. Hva er det som har for-
årsaket den jevne temperaturstigningen 
på 1,1 grad de siste 250 årene? Den klart 
beste sammenhengen var med atmosfæ-
risk karbondioksid, skriver Muller.

blir lagT merke Til
Fysikkprofessor og seniorforsker Muller 
er forskeren som påviste feil i den berøm-
te «hockey»-grafen som viste at tempe-
raturen hadde steget dramatisk fra 1950 
og til i dag, raskere enn noen gang tidli-
gere. Han har kritisert Al Gores film «En 
ubehagelig sannhet», og sagt at den var 
«en pakke halvsannheter». At han nå går 
klart ut med støtte til klimaforskningens 
konklusjoner blir lagt merke til.

– For å bli vurdert i forbindelse med 
FNs klimapanels nye rapport, som kom-
mer i september neste år, måtte fors-
kningsmanuskripter sendes inn til 
forlagene senest 1. august i år. Derfor 
har mange pushet på for å få arbeidene 
sine ferdig, og nå ser vi resultatene boble 
fram, forteller Mauritzen.

flere uNormalT varme somre
Klimanestor James Hansen har også 
kommet med en ny rapport, som viser at 

Cecilie Mauritzen, direktør ved Cicero Senter 
for klimaforskning. 
FOtO: CICErO

ekstremværet er menneskeskapt

klima kommer Tilbake
Verden setter varmerekord, og tidligere klimaskeptikere skifter side. Forskere 
mener nå de kan dokumentere at menneskeskapte klimaendringer har skapt noen 
av værkatastrofene vi har sett de siste årene. Er klimaendringene på vei til bevisst-
hetens eliteserie igjen?
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sannsynligheten for ekstrem varme har 
økt dramatisk de siste 30 årene. Hvis 
sommerværet i perioden 1951-1980 var 

unormalt, var det like stor sjanse for at 
det var kaldere enn normalt, som at det 
var varmere. I perioden 2001-2011 har 
tre av fire «unormale» sommere vært var-
mere enn normalt.

– Vi har nå nok bevis til å si at global 
oppvarming er årsaken til noen av de ek-
streme værhendelsene de siste årene, sier 
Hansen til PBS Newshour.

kNyTTer vær direkTe Til 
klimaeNdriNger
Forskere fra NOAA i USA og Hadley Cen-
tre i Storbritannia har også forsket på 
sammenhengen mellom klimaendringer 
og værhendelser. I sin rapport «Explai-
ning extreme events of 2011 from a cli-
mate perspective» har de gått igjennom 
noen av de mest ekstreme værhendelsene 

i 2011 og viser at mange av disse ikke ville 
skjedd hvis det ikke var for menneske-
nes påvirkning på klima. Tørken i Texas, 
tørken i Øst-Afrika og den varme våren 
og høsten i Vest-Europa i 2011 er blant 
eksemplene på værhendelser som direkte 
kan knyttes til menneskeskapte endringer 
av klimaet

– Det har de siste fem årene vært for-
sket mye på sammenhengen mellom 
klima og værhendelser. Det er jo tross 
alt værhendelsene folk kjenner på krop-
pen. Ta alt troperegnet vi har sett i Oslo 
i sommer. Det er høyst relevant å spørre 
om dette er forårsaket av menneskeskap-
te klimaendringer. Studien fra NOAA og 
Hadley viser at vi nå endelig har metoder 
for å svare på nettopp dette, sier Maurit-
zen.

tørken i texas i 2011 er en av værhendelsene som direkte kan knyttes til menneskeskapte klimaendringer, mener forskere fra uSA og Storbri-
tannia.  FOtO: AGrI lIFE tODAy/FlICKr.COM

Flommen i Köln i 2011 var et resultat av en 
varm og våt vinter og vår, som settes i sam-
menheng med menneskeskapte klimaend-
ringer. 
FOtO: MAx MAyOrOV/FlICKr.COM
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– ideellT sTed for gruvedrifT
Motstanden mot prosjektet hindrer li-
kevel ikke at saken kommer opp i kom-
munestyret i begynnelsen av oktober, for 
tredje gang på et halvt år. 

– Grunnen til at denne saken kommer 
opp igjen er at det har kommet nye opp-
lysninger. Gruveselskapet har etterkom-
met ønsker. Blant annet har de tatt ut det 
sørlige feltet av planen og lovet å gjøre en 
total utredning av konsekvensene for alle 
som bor i kommunen, sier varaordfører 
Hans Isak Olsen.

Han er positiv til planene.
– I Biedjovággi har det vært gruvedrift 

før, og området er avsatt til gruvedrift i 
kommuneplanen. For å minske skadene 
på naturen, er dette et ideelt sted fremfor 
å ha gruvedrift i nye områder, sier Olsen.

– saksbeHaNdliNgsfeil
Gruveselskapet på sin side sier at det ikke 
er gjort endringer i saken siden kommu-
nestyrets behandling i juni, men at den 
kommer opp på nytt på grunn av saksbe-
handlingsfeil. 

– Når de får et planprogram til be-
handling kan de vedta det eller be om 
endringer. Her har kommunestyret avvist 
det, og det er saksbehandlingsfeil. Kom-
munen har gjort sin beslutning uten å ha 
et underlag. Det er det vi nå vil få mulig-
heten til å legge frem, slik at kommune-
styret kan ta stilling til saken på et saklig 
grunnlag, sier Lars-Åke Claesson, direk-
tør i Arctic Gold.

Har kommunestyret gjort feil i saksbe-
handlingen? Det utreder nå Fylkesman-
nen i Finnmark, etter at avslagsvedtaket 

ble klaget inn av lokale politikere.
– Jeg kan ikke kommentere den-

ne saken, men generelt kan jeg si at et 
planprogram må godkjennes av kom-
munestyret. Hvis de mener at det ikke 
er godt nok, eller at de ikke ønsker den 
type aktivitet i kommunen fordi tiltaket 
er i strid med overordnet plan eller andre 
statlige føringer, er det opp til kommune-
styret å avvise det, sier Jon Beldo, rådgi-
ver i juridisk avdeling hos Fylkesmannen 
i Finnmark.

Én ting er i alle fall klart. Siste kapittel 
i dragkampen om gull, reinbeiter og natu-
ren i Biedjovággi er ennå ikke skrevet.

amp om gullgruve

I Biedjovággi vil flertallet i kommunestyret 
heller ha reindrift og ren natur enn gullgruve. 
Bildet er fra tidligere gruvedrift. 
FOtO: SVEIN luND
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Nyheter: Olje

I vår utlyste Olje- og ener-
gidepartementet 72 nye 
blokker i Barentshavet 
for oljeleting. Nå vil olje-
minister Ola Borten Moe 
enda lenger nord, mens 
oljeselskaper og Veritas er 
bekymret for sikkerheten.
Tekst: kristian s. aas
ka@naturvernforbundet.no

Miljøbevegelsen ba i vår Borten Moe om 
å stoppe hele 22. konsesjonsrunde, der 72 
blokker i Barentshavet samt sårbare om-
råder lenger sør ble lagt ut for oljeleting.

– Det er foreslått at oljeindustrien skal 
få tilgang til en haug med områder hvor 
konsekvensene kan bli katastrofale. Som et 
minimum må oljeindustrien i hvert fall hol-
des unna de områdene som regjeringens eg-
ne eksperter advarer mot å åpne, sier Lars 
Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

MoT Nord
Men signalene fra Borten Moe peker i en 
helt annen retning: Mot nord. 

– Nytt areal vil bli åpnet. Det er ingen 
grunn til å stoppe nå. Norges grenser slut-
ter nesten helt opp mot Nordpolen. Noen 
ser ut til å tro at du må velge mellom bo-
ring i Arktis og miljøet. Den første brøn-
nen ble boret i dette området for mer enn 
100 år siden. Det er ikke et nytt fenomen. 
Vi har oljeselskap som har mye erfaring, 
sa oljeminister Ola Borten Moe under ol-
jemessen ONS i Stavanger i august.

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell 
var kjapt ute med å kritisere Borten Moe.

– SV vil ikke være en del av en regje-
ring som borer etter olje i områdene mot 
Nordpolen. Det er ikke rødgrønn politikk. 
Det blir heller ikke rødgrønn politikk, sa 
miljøvernministeren.

Også statsminister Jens Stoltenberg 
understreket at boring ved Nordpolen 
ikke er regjeringens politikk.

ToTal uTe, VeriTas bekyMreT
Det franske oljeselskapet Total har an-
nonsert at de ikke ønsker å bore i Arktis, 
på grunn av risikoen for ulykkesutslipp.

– Vi er bekymret for konsekvensene av 
et oljeutslipp i disse områdene. Ulykker 
kan alltid skje, til og med med den beste 
teknologien, sier Totals direktør for leting 
og produksjon i Nord-Europa, Patrice de 
Viviès, til Stavanger Aftenblad.

Også Det Norske Veritas (DNV) er be-
kymret for sikkerheten ved boring i Ark-
tis. De la fram en ny rapport under ONS, 
som understreket at risikoen ved oljeut-
vinning aldri kan bli null.

– Arktis er ett av områdene på jorda 
med størst sårbarhet og minst mulighet 
for å rydde opp, sa DNVs danske direktør 
Henrik O. Madsen.

Han framholdt også det paradoksale 
i at global oppvarming kan føre til at nye 
områder åpnes for oljeutvinning.

– Isen smelter som følge av klimaend-
ringer forårsaket av fossile brennstoffer. 
Samtidig gir nedsmeltingen økte mulig-
heter for produksjon og transport av slike 
fossile brennstoffer.

Dette kaller vi bare «The great para-
dox», sa Madsen under presentasjonen.

kaN skape aksepT
Borten Moe sier at første steg på oljerei-
sen nordover er å utforske de tidligere 
omstridte delene av Barentshavet, inn 
mot russisk farvann.

– Forutsatt at det ikke dukker opp ny 
informasjon, er planen å presentere det-
te som en melding for Stortinget våren 
2013. Jeg håper det er mulig å ta disse 
områdene med i den 23. konsesjonsrun-
den, sa Borten Moe.

– Vi har en olje- og energiminister 
som er i ferd med å bryte både Regjerin-
gens og sitt eget partis politikk. Heldigvis 
har vi et storting som har noe de skulle 
ha sagt når det kommer til åpning av nye 
områder, sier Silje Lundberg, leder i Na-
tur og Ungdom.

– Når Borten Moe nevner oljeboring 
på Nordpolen, er det noe av det sykeste 
jeg har hørt. Men det kan være med på å 
skape aksept for boring ellers i Barents-
havet, eller utenfor Lofoten, Vesterålen 
og Senja. Hvis Borten Moe nå holder seg 
til disse områdene, har han allerede inn-
gått et kompromiss. Jeg tror han dro litt 
ekstra på fordi han var på ONS og snak-
ket til menigheten, sier Lundberg.

oljeboring i nord:

Olje-Ola vil  
rushe nOrdOver

Olje- og energiminister Ola Borten Moe skuer mot nord for videre oljeutvinning. Her fra Kristin-
plattformen. 
FOtO: Bertelsen/OeD
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Intervju: Maren Esmark

Tekst: Kristian sKjellum aas
ka@naturvernforbundet.no

– Jeg er et rimelig normalt, kjedelig men-
neske. Jeg sykler ikke Birken, smiler Ma-
ren Esmark. 

Det skulle selvfølgelig vise seg å være 
et understatement. Greit, Maren Esmark 

sykler ikke Birken. Men som nyansatt 
generalsekretær i Norges største miljø-
organisasjon skal hun isteden lede en or-
ganisasjon i vekst, som har ambisjoner 
om å vokse videre, skape mange nye akti-
ve lokallag og endre norsk natur- og mil-
jøpolitikk til det bedre. 

EngasjErT på mangE plan
– Jeg har skapet fullt av t-skjorter med 
«Vern Øvre Otta», «Nei til gasskraft-
verk» og lignende slagord på. Jeg jobbet 
mye frivillig mens jeg studerte på Ås, og 
var blant annet leder i studentlaget i Fol-
keaksjonen mot gasskraftverk. Før det 

Vil skjerpe norsk miljøpolitikk:

– Vi skal sette 
Hun er norgesmester i speiding, følger nyhetsbildet på Twitter og drømte om å 
bli ridende politi i Canada. Nå rir Maren Esmark inn på Naturvernforbundets 
kontor som ny generalsekretær.
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jobbet jeg mange år med Operasjon Dags-
verk, og har vært speider i alle år. Vet du 
forresten at jeg har vært norgesmester i 
speiding? sier hun.

– Det var i 1992 eller -93, og vi var den 
første rene jentepatruljen som ble nor-
gesmestre. Vi måtte tenne bål, ble testet 
i knutelære, førstehjelp og mange andre 
ting. Det viktigste var likevel å vise at vi 
kunne arbeide i gruppe. Mange av mine 
nåværende venner, og min mann, kommer 
fra speideren, forteller Esmark engasjert.

KjEdET sEg lITT, blE marIn 
EKspErT
Hun er kunnskapsrik og engasjert, og 
spennende å høre på. Likevel ikler hun 
seg et slør av beskjedenhet.

– Hvem jeg egentlig er? Er det inter-
essant, da? Jeg er jo bare en kjedelig to-
barnsmor som bor i rekkehus, smiler 
Esmark hyggelig.

Hun snakker mye, men alltid poeng-
tert. Esmark kommer opprinnelig fra 
Asker, og studerte på Ås fordi hun ville 
jobbe med noe grønt, som hun sier.

– Men jeg kjedet meg litt der, så jeg 
tok mastergraden i Skottland. Der bodde 
jeg på et studenthjem med mange akva-
kulturstudenter, noe jeg syntes var utrolig 
spennende. Da jeg kom hjem fikk jeg jobb 
i WWF med fiskeripolitikk, og det er der 
jeg har lært alt jeg kan om hav og miljø, 
sier Esmark.

ImponErT
Nesten ti år ble det som ansvarlig for 
WWF Norges marine miljøpolitikk. 

– Havrettstraktaten, EUs fiskeripoli-
tikk og Antarktistraktaten hadde alle hatt 
mindre miljø i seg uten WWFs arbeid. 
Det er dyktige enkeltpersoner som, med 
gode kunnskaper og stort engasjement, 
har presset frem miljøhensyn i disse av-
talene.

Her ser hun paralleller med Natur-
vernforbundets arbeid.

– Den lokale tilknytningen er organi-
sasjonens sterkeste kort. Det er ikke alltid 
enkelt å være den som står frem og sier 
at man må ta miljøhensyn, når utbyggere 
og næringsliv ønsker noe annet. Arbeidet 
er ofte frivillig og ubetalt, men avslører 
mange mangler i det formelle Norge. Jeg 
er veldig imponert over den ekstremt vik-
tige rollen Naturvernforbundet spiller, 
sier hun engasjert.

IngEn IdEolog
Hun har ingen ide om hva som tente na-
tur- og miljøengasjementet hennes.

– Jeg hadde mitt første leserinnlegg på 
trykk da jeg var 11 år, men det handlet om 
apartheid. Deretter drømte jeg om å bli 
ridende politi i Canada. Miljøsaken kom 
vel mer inn etter at jeg begynte på Ås, for-
teller hun.

– Hva er viktigst, å løse miljøproble-
mer gjennom teknologiske endringer el-
ler livsstilsendringer?

– Vet du, den debatten interesserer 
meg ikke så veldig. Jeg har hørt fra folk 
jeg kjenner at jeg «må jo ha en ideologi». 

Vel, det har ikke jeg, selv om jeg er bren-
nende engasjert i saker.

– Hva med debatten om systemend-
ringer kontra personlig ansvar for å løse 
miljøproblemene?

– Vi trenger jo begge deler. Jeg er vel-
dig for påbud og forbud, blant annet for å 
bedre luftkvaliteten og tvinge trafikken ut 
av byen. Samtidig må folk også ta person-
lig ansvar. Men jeg synes ikke at folk skal 
gå rundt i hverdagen og ha dårlig samvit-
tighet for at Jens Stoltenberg tar dårlige 
valg. Meld deg i så fall inn i en eller an-
nen organisasjon som prøver å gjøre noe 
med det, oppfordrer Esmark.

– oljEnærIngEn må byggEs nEd
To stedsangivelser får Esmark til å flam-
me opp av engasjement: Lofoten og Ark-
tis.

– Polene smelter, og oljenæringen po-
sisjonerer seg for å storme inn i Arktis for 
å ta ut mer olje. Det er så absurd og frekt 
at det gjør meg skikkelig sint! Regjerin-
gens nordområdestrategi er i stor grad en 
plan for hvordan vi skal få tilgang til enda 
mer olje og penger, som gir enda mer ut-
slipp, klimaendringer og forurensning. 

   

    dagsorden
Naturvernforbundets nye generalsekre-

tær er imponert over den rollen Natur-
vernforbundet spiller på lokalt plan. 

Foto: Jo Straube
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styrt samfunnssystem), var det vanskelig 
å skjønne om de som arbeider på lokalt 
nivå faktisk føler tilknytningen til Natur-
vernforbundet som større organisasjon.

loKalT FoKus
«Tenk globalt, handle lokalt»… et berømt 
slagord som aldri mister sin betydning. 
For meg virker det som om de lokale grup-
pene i Naturvernforbundet hovedsake-
lig jobber etter prinsippet «Tenk lokalt, 
handle lokalt» til daglig. Det er utvilsomt 
viktig å fokusere på lokale saker, men å 

ignorere nasjonale og internasjonale pro-
sesser undertrykker muligheten til å «se 
utenfor boksen». Hvis man for eksempel 
bruker internasjonale kampanjedager som 
Verdens vanndag eller den internasjonale 
dagen for biodiversitet til arrangementer, 
kan det være et effektivt hjelpemiddel for 
å friste media og publikum til å bli interes-
sert i de lokale problemene.

mangEl på nasjonalE 
KampanjEr
En annen ting som har overrasket meg 

er at selv om Naturvernforbundet er den 
største, norske miljøorganisasjonen, har 
de ingen nasjonale miljøkampanjer. Det 
er bare i det siste at initiativer som Oljefri 
langsomt vokser opp, men det dekker 
bare Oslo, Bergen og Trondheim. Kam-
panjen «Levende kyst» er også et skritt 
i denne retningen. Kanskje kan det å ar-
beide sammen om nasjonale kampanjer 
forene de lokale gruppene, styrke samar-
beidet og mobilisere nye ressurser.

oFFEnTlIgE møTEr og 
arrangEmEnTEr
Å holde et arrangement der alle som er 
interessert kan komme, var uvant for 
meg. Hjemme bruker vi å invitere hånd-
plukkede personer til forskjellige ar-
rangementer, og forberede lister over 
deltakere på forhånd. Dette forenkler or-
ganisatoriske og administrative rutiner, 
men gjør at vi ikke treffer folk utenfor de 
tradisjonelle sirklene. Derfor kan åpne 
møter være et nyttig verktøy for oss i Tad-
sjikistan, som vi også kan bruke ved ar-
rangementer vi har.

FrIVIllIg arbEId
I landet jeg kommer fra er folk stort sett 
opptatt av å overleve fra dag til dag. Mil-
jøet er ikke noe de prioriterer, tross den 
nære sammenhengen mellom fattigdom 
og rasjonell bruk av naturressurser. Det 
er ikke mange frivillige i naturvernorga-
nisasjoner i Tadsjikistan. Samtidig ser jeg 
at de fleste lokallag i Naturvernforbundet 
er bygd opp av frivillige. Og inni meg blir 
jeg litt misunnelig, men samtidig glad for 
at så mange norske mennesker vil bruke 
sin fritid til å arbeide for natur- og mil-
jøvern.

Som alltid, bortenfor de endeløse rek-
kene med papir, regler og prosedyrer 
finnes vanlige mennesker, med sine be-
kymringer og gleder. Når du kommer 
inn på kontoret til Naturvernforbun-
det forstår du at akkurat nå setter disse 
menneskene i gang hjulene på et større 
maskineri, et system som arbeider for 
natur- og miljøvern. Og jeg føler meg be-
trygget, fordi jeg vet at disse folkene kan 
jeg stole på. Det er ikke lover og regler 
som beskytter naturen og miljøet best, 
men kjærlighet og omtanke.

timur Idrisov fra tadsjikistan har vært Fredskorps-arbeider hos Naturvernforbundet. Her på 
tur til bergen, der han blant annet var med på å gjøre byen ren. 
Foto: NaturverNForbuNdet

kk på naturVern-norge
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Porto og ekspedisjonsgebyr 84,- ved kupongbestilling.
ALLE PLAKATER SENDES GODT EMBALLERT I RULL!

BESTILLING

ANTALL VARENAVN

"

Jeg mottar gjerne 1 stk gratis multi-hodeplagg med logo ved min bestilling.

MEDLEMSBUTIKKEN

Scan QR-koden - mer enn 200
produkter i medlemsbutikken

Du får rabatt ved kjøp av varer i medlemsbutikken og støtter Naturvernforbundet

Plysjfugler med ”ekte” fuglelyd
Plysjfugler fra Wild Republic er små fugler i plysj med ekte fuglelyd
når du klemmer dem. Autentisk fuglelyd fra anerkjente bioakustikk
forskningssentre. Velg mellom: Blåmeis, Stokkand, Måltrost, Dompap,
Tjeld, Blåstrupe, Lappugle, Lunde, Svarttrost, Grønnfink, Rødstrupe,
Gjøk, Snøugle, Nattergal, Bokfink og Kattugle. 

Felthåndbøker som er
både oppdaterte og svært
godt illustrerte. Sammen
dekker de det meste du
trenger å vite om norsk
natur, dyr og planter: Øko-
logi, dyreadferd og natu-
rens spennende
livshistorier i tillegg til arts-
bestemmelse. Velg
mellom: Trær, Blomster,
Dyreliv i byen, Skogen,
Fugler i nærmiljøet og
Kysten.

Felthåndbøker

190,- /stk

75,- /stk

LÆR DEG FUGLESANG
PÅ EN LETT MÅTE

www.naturvernbutikken.no

Kragerøskjærgården trykk
Kunstmaler Thore Sveberg har donert 50 numme-
rerte trykk av ett av sine fine og kraftfulle skjærgårds-
malerier til Naturvernforbundet, til inntekt for
naturvernarbeidet som han brenner for. Ved å kjøpe
dette autoriserte Giclèe trykket av skjærgårdlandskap,
Kragerøskjærgården II, støtter du Naturvernforbundets
kystkampanje Levende Kyst 2012-13. Med ramme. 

1.700,-

UNIK SJANSE!

Sopp-plakat
God oversikt over matsopp, og soppen
man ikke bør spise, 70 x 100 cm.

160,-

Norske matsopper
Detaljert beskrivelse av utseende
og voksested for våre 35 beste
matsopper.

190,-

Soppkniven er en hendig 
foldekniv med børste. Kjekt å
ha til soppturen. Sopp kniven

har håndtak i tre og knivblad i
rustfritt stål, med kanvasveske

for beltet.

Soppkniv

125,-

Refleksvest
På lageret igjen! Naturvernforbundets egen refleksvest.
Velg mellom klassisk eller åpning foran. Husk også å oppgi
størrelse, velg mellom S, M,L,XL, XXL.

70,-

Sett bordbrikker
Pakketilbud på bordbrikker “Sjøfugl”, “Småfugl”,
“Blader fra trær”, “Fisk”, “Sommerfugl” og “Nor-
diske dyr”.

259,-

HØSTTILBUD

Fuglelivet 
i Øvre Eiker
Fylkessekretær Per Øystein
Klunderud i Naturvernfor-
bundet i Buskerud har vært
ansvarlig prosjektleder for
denne praktboka som trolig
gir den beste oversikten
over fugleliv i noen enkelt-
kommune i Norge. 
258 arter

Fiskeglede
Fiskeglede – helt alminne-

lige fisketurer. Personlig bok
om fritidsfiskegleder i nær-

miljøet skrevet av erfaren
journalist i Kragerø Blad

Vestmar. Spenningen kom-
binert med naturopple-

velsen er levende og godt
fortalt, og krisen for kysttor-

sken og laks viet egen plass.

Bambus T-skjorte 
Denne myke og behagelige t-skjor-
ten er laget av bambusbasert tekstil.
Den er naturlig temperaturregule-
rende, og gjør at du føler deg mer
komfortabel. Velg mellom svart eller
hvit, Male eller Female, Small eller
Medium 

Sendes til Norges Naturvernforbund Salgsavdelingen, P.A. Heuchsgate 27, 3770 Kragerø.
Vi sender deg varene med A-post innen to arbeidsdager, med faktura i pakken.
Kundetelefon: 940 02 300. Nettbutikk: www.naturvernbutikken.no

Før 420,-  nå 200,-

Før 399,-  nå 200,-Før 330,-  nå 200,-
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Den unike laksestammen 
småblanken lever hele sitt 
liv i elva Namsen, og slut-
tet å vandre ut i havet på 
grunn av landhevingen 
etter siste istid. Nå trues 
laksen av utbyggingspla-
ner.
 

Tekst: Kristian sKjellum aas
ka@naturvernforbundet.no

Bare sju andre steder i Europa finnes re-
likte laksestammer. Dette er laks som har 
sluttet å vandre mellom sjø og ferskvann, 
og isteden lever hele sitt liv i ferskvann. I 
Norge finnes slike laksearter i Byglands-

fjord og Namsen, og sistnevnte, små-
blanken eller namsblanken, er truet av 
utbygging av Trongfossen.

ReDuSeRT STAMMe
Professor Ole Kristian Berg ved NTNU 
har beregnet at stammen av småblanken 
var på rundt 100 000 individer for noen 
år siden. De siste årene har stammen blitt 
kraftig redusert.

– Hvis Nord-Trøndelag Elektrisitets-
verk gjennomfører planene sine i Trong-
fossen er småblanken tapt, uansett om de 
lover en mest mulig skånsom utbygging 
av fossen, sier Berg.

Småblanken er temmelig eksklusiv i 
internasjonal målestokk. Det eneste an-
dre stedet der det finnes en relikt lak-

sestamme som kun lever i elv og ikke 
vandrer til innsjø, er på Newfoundland.

Utbyggingen av Trongfossen er det 
største planlagte nye kraftverket i Nord-
Trøndelag, men kan lett unngås, ifølge 
Naturvernforbundets leder Lars Halt-
brekken. For to år siden utredet Siemens 
på oppdrag fra trønderfylkene hvordan 15 
utvalgte bedrifter i Trøndelag kunne spa-
re 26 prosent av energiforbruket sitt ved 
hjelp av lønnsomme energisparetiltak.

– Siemens viser hvordan disse 15 be-
driftene alene kan spare inn seks ganger 
så mye energi som NTE får ut av Trong-
fossen, og det bare på en tredjedel av 
tiden. Det viser at utbyggingen er unød-
vendig, sier Haltbrekken.

Unik laksestamme 
trUes av Utbygging

– Utbyggingen av Trongfossen er ødeleggende og unødvendig, sier Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken. 
FoTo: KjeLL Derås
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Reportasje: Miljøfestival

Naturvernforbundets 
kampanje «Levende kyst» 
fikk en pangstart på for-
bundets miljøfestival i 
august. Sammen med 
Miljøagentene deltok 
rundt 130 personer på 
debatter, turer og akti-
viteter i skjærgården på 
Sørlandet. Statsråder, 
småbarn og andre frem-
møtte fikk oppleve vår 
levende kyst, og reiste for-
håpentligvis hjem fulle av 
inspirasjon for å jobbe for 
å ta vare på dette unike 
stykket norsk natur.

Kysten lever!
rundte 130 personer deltok på Naturvernforbundets og Miljøagentenes miljøfestival på risøya ved Lyngør.  FoTo: NaTUrverNForbUNDeT

snorkling var en av aktivitetene som 
mange prøvde seg på. Her er Ingrid 
og vårin klar til å kaste seg i vannet. 
FoTo: KrIsTIaN s. aas

Utviklingsminister Heikki Holmås var 
blant deltakerne på miljøfestivalen. 
Her ser vi statsråden på ikke så dypt 
vann. 
FoTo: KrIsTIaN s. aas
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