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Natur & miljø er tilsluttet 
Fagpressens Redaktørplakat

ollektivtrafikken i Oslo går så det 
suser. I august 2008 ble det solgt 
dobbelt så mange månedskort 
som samme måned i fjor. T-baner, 

trikker, busser og tog er fulle, og admi-
nistrasjonsselskapet Ruter leter etter 
muligheter for å få satt opp flere avganger. 
Samtidig kunne bomvegselskapet Fjel-
linjen melde om nedgang i biltrafikken 
inn til Oslo i sommer, sammenlignet med 
sommeren i fjor.

Nå må Bergen, Trondheim, Stavanger, 
Tromsø, Sarpsborg/Fredrikstad, Grenland 
og andre større byområder i Norge komme 
seg på studietur til Oslo. I andre byområ-
der øker nemlig biltrafikken, mens kol-
lektivtrafikken sliter. I en tidstest utført 
av avisene Aftenposten, Bergens Tidende, 
Stavanger Aftenblad og Adresseavisen viser 
det seg at kollektivtrafikken i Oslo er langt 
raskere enn i de andre byene.

I Oslo gikk prisen på månedskort ned i 
sommer, mens prisen i bomringen ble økt. 
Samtidig ble det satt inn flere avganger på 
den mest trafikkerte t-banelinjen. Antall 
avganger på trikk og buss er nær doblet de 
siste fire årene. Tilbudet er bedre og billi-
gere enn før, og folk strømmer til.

I Bergen bygges det bybane, noe som vil 
avhjelpe når den er ferdig, men for tiden 
lager anleggsarbeidet bare kø. Også for 
bussene. I Trondheim er det innført gjen-
nomgående kollektivfelt for å få bussene 
raskere frem, men folk velger fortsatt 
bilen. Bomringen er nedlagt, og måneds-
kortet er fortsatt Nordens dyreste.

Økt bruk av kollektivtrafikk er viktig 
for å bedre luftkvaliteten i byene, senke 
ulykkesrisikoen, senke klimagassutslip-
pene og gjøre byene mer levelig for alle. 
Samtidig vil reisende være mer tilbøyelig 
til å bruke kollektivtrafikk, også på lengre 

reiser, om de er vant til det fra før. Hvis 
suksessen i Oslo fortsetter, og andre byer 
følger etter, har vi tatt et viktig skritt mot 
å redusere utslippene fra persontransport 
i Norge.

To blader i ett
Natur & miljø og Miljøjournalen kommer 
denne gangen ut sammen. Også i desem-
ber vil bladene komme i tospann, men 
imellom disse utgivelsene vil Miljøjourna-
len komme alene, som normalt. Vi håper 
Natur & miljøs lesere liker Miljøjourna-
len, og at Miljøjournalens lesere kan finne 
noe interessant i Natur & miljø.

Kristian S. Aas

~ Vi kan ikke kreve å få slippe ut enda mer  
klimagasser fordi naturen tilfeldigvis fungerer.  
Biolog Rune Aanderaa i SABIMA    10-11
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To båter skyter over vannspeilet i Norges 
femte største innsjø. Vi stevner mot Maur-
øya og tar oss forsiktig inn i en koloni 
med vannfugler. Hettemåke, makrell-
terne, fiskemåke, toppand, siland, tjeld og 
stokkand. Vi er med Norsk Ornitologisk 
Forening på fugletelling i Tyrifjorden, og 
hadde du sett oss, ville du nok reagert på 
ganglaget. Her gjelder det å ta sine skritt 
med omhu, for måkene sto ikke lengst 
fremme i køen da Vår Herre lærte fuglene 

kunsten å bygge. Reirene ligner på sam-
menraskede kvisthauger med noen egg i 
midten. De ligger spredd utover svaber-
gene, i sprekker i fjellet og under buskene, 
og passer du ikke på er det fort gjort å 
tråkke i stykker egg. Det er imidlertid 
ikke alle som ferdes like forsiktig over 
holmer og skjær i dette området. Mennes-
ker har lenge vært den største trusselen 
mot fuglene i Tyrifjorden. 

— Fjernet hel fuglekoloni
— Noen er uoppmerksomme, andre er 
rett og slett ute etter å fjerne fuglene. Det 
ser vi flere eksempler på hvert år, sier 
Viggo Ree i Norsk Ornitologisk Forening 
(NOF).

Han forteller at en hel koloni makrell-
terner forsvant fra nabovannet Væleren 
i år. Makrellterner står på rødlisten som 
sårbar. På landsbasis er arten redusert med 
30 – 50 prosent de siste 30 årene.

— Noen har mest sannsynlig vært 

inne og fjernet eggene. Fem par hekket 
på en av øyene i sommer. Da vi kom for å 
se hvordan det gikk med ungene, var alt 
borte. Både egg og terner. Dette var neppe 
minken, for det fantes ikke spor etter pre-
daterte egg, forteller Ree.

Tanken på at lokale motstandere av den 
nye verneplanen kan stå bak har naturlig 
nok meldt seg.

— Alle eggene på tre av øyene forsvant 
plutselig midt i hekkesesongen. Det er 
svært påfallende, og vi ikke har opplevd 
noe lignende tidligere, sier Ree.

Mobiliserer mot verneplan
Konflikten mellom folk og fugl har kom-
met godt til syne i det siste. Ved oppstart av 
arbeidet med verneplanen har Fylkesman-
nen i Buskerud mottatt nærmere hundre 
uttalelser, de fleste fra grunneiere og ulike 
brukerinteresser. Mattilsynet fikk stor opp-
merksomhet i lokale medier da de nylig 
gikk ut og anklaget fuglene for å forurense 

sjøfugl med 
meKtige fiender

Kamp om holmer og skjær i Tyrifjorden:

Sjøfuglene ved Tyrifjorden i 
Buskerud har mektige fien
der. Eggknusing og rasering 
av reir har lenge vært et 
problem. Nå går Mattilsynet 
sterkt ut mot et foreslått 
verneområde og beskylder 
fuglene for forurensning av 
drikkevann.
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sjøfugl med 
meKtige fiender

drikkevannet i Væleren, rett vest for Tyri-
fjorden, hvor noen øyer vurderes vernet. I 
fjor måtte vannverket innføre kokepåbud 
fordi vannet ble forurenset av bakterier. 
Det var flom det året, og følgelig mye 
organisk masse i vannet. Samtidig beiter 
det cirka 800 storfe og sauer rundt drikke-
vannskilden. Likevel er sjøfuglene utpekt 
som forurensningskilde. 

Mattilsynet svært provosert
— Overfor drikkevannsinteressene, Tyri-
strand vannverk med alle abonnentene og 
forbrukerne samt tilsynsmyndighetene 
virker det svært provoserende at forhol-
dene skal legges til rette for fugl og fugleliv 
i en drikkevannskilde. Vi vil si det så sterkt 
at dette ikke bør gjøres av respekt for drik-
kevannskilder og vårt krav til trygt drikke-
vann, skriver Mattilsynet i sin uttalelse.

Natur & miljø har spurt Mattilsynet 
hva de bygger sitt syn på. Vi fikk vite at 
det ikke ligger noe vitenskapelig grunnlag 

bak uttalelsen. Mat-
tilsynet har ingen 
undersøkelser som 
påviser en sammen-
heng mellom vann-
fugl og forurens-
ning. Mattilsynets 
saksbehandler Kari 
Nordli Gundersby 
sier det rett ut.

— Vår uttalelse 
bygger på en gene-
rell oppfatning av 
situasjonen og de 
observasjonene som 
er gjort der.

— Dette er ren 
synsing, repliserer 
Viggo Ree.

— Det er påfal-
lende at Mattilsynet 
har hatt lite fokus 
mot potensielle foru-
rensningskilder som 
husdyravføring og 
avrenning fra hyttebebyggelsen i Væleren-
området de siste årene, sier han.

— Dette er ikke synsing, svarer Gun-
dersby.  — Vi vet at fugler og dyr fører til 
belastning på drikkevannskilder, og vi er 
også opptatt av å begrense forurensningen 
fra husdyrene og mennesker i området. 

— Burde dere ikke hatt et sikrere 
grunnlag å bygge på når dere går så høyt 
ut på banen mot fuglene?

— Det er da talefrihet her i landet, sva-
rer Gundersby.

— Sjøfugler har hekket i Væleren i lang 
tid. De er beskyttet av viltloven i hek-
ketiden, og helsemyndighetene kan ikke 
gripe inn før det kan dokumenteres at 
fuglene forurenser drikkevannet, under-
streker Ree.

Ville skyte måker
Også Tyristrand vannverk mener fuglene 
er skyldige i å forurense drikkevannet. 

— Hvis det blir vernet, frykter vi at det 
vil komme enda flere fugler. Det ønsker vi 
ikke. Vi er imot verneplanen, egentlig, sier 
Ole Bjørn Grønlie i Tyristrand vannverk.

Denne våren søkte vannverket om til-
latelse til å skyte fiskemåker, gråmåker og 
kanadagjess i Væleren. Kommunen ned-
satte en tverrfaglig gruppe for å vurdere 
saken. Konklusjonen var klar: Forurens-
ningen fra fuglebæsjen er forsvinnende 
liten sammenlignet med husdyrenes 
bidrag. Mengden tarmbakterier henger 
sammen med kroppsvekt, og vekten på 
alle måkene det er aktuelt å felle er cirka 
30 kilo til sammen. Det tilsvarer en tien-
dedel av en ku, som det finnes 3-400 av 
i nedslagsfeltet til drikkevannskilden. 

Viltnemnda ga følgelig avslag på å felle 
måkene, men vannverket fikk lov til å 
skyte så mange kanadagjess de måtte 
ønske. Hittil er det ikke skutt noen.

Vi fortsetter ferden mellom øyer, skjær 
og holmer i Tyrifjorden. Hvert sted telles 
reir, egg og unger møysommelig. NOF har 
gjort dette siden begynnelsen av 1990-tal-
let. Flere arter har vist en alarmerende 
tilbakegang de siste 5-10 årene. Det gjelder 
spesielt rødlisteartene makrellterne og 
hettemåke. Også i år sviktet ungeproduk-
sjonen. NOF melder om et nytt svart år for 
makrellternene, og en lav, men akseptabel 
produksjon av hettemåker, takket være 
fuglene i Væleren. 

Vil forene bruk og vern
Om fiskene får fortsette å hekke der, blir 
ikke avgjort før i 2010, da verneplanen tas 
opp til behandling i regjeringen. Innen 
den tid skal et stort antall parter og instan-
ser få uttale seg. Først skal planen behand-
les av Fylkesmannen i Buskerud.

— Et sentralt spørsmål fra folk i nær-
området er om fugler skal bety mer enn 
folk. Størstedelen av fjorden er det ikke 
aktuelt å verne, så der legger vi oss ikke 
bort i bruken. Også innenfor verneom-
rådene tenker vi at vi i størst mulig grad 
må forene bruk og vern. Noen steder går 
ikke det, og da må vi skjerme de viktigste 
områdene for fuglene, sier Eldfrid Engen, 
rådgiver hos Fylkesmannen i Buskerud.

Og dermed er det duket for en lang 
kamp om holmer og skjær i Tyrifjorden 
og Væleren.

l Tekst og foto: Tor B. Christensen

Flere ganger i året siden begynnelsen 
av 1990-tallet har Norsk Ornitologisk 
Forening (NOF) gjennomført tellinger 

av sjøfuglene på holmer og skjær i Tyri-
fjorden. Natur & miljø har vært med og 

forsøkt å ikke tråkke på eggene.

Viggo Ree fra NOF undersøker en 
av de få fiskemåkeungene som 
ble klekket i Tyrifjorden i år.
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Obama 
og 

McCain:
Hvem er best 
for miljøet?

Den amerikanske valgkampen raser for 
fullt og det er nærmest dødt løp mellom 
kandidatene. De siste dagers politiske 
begivenheter i USA har aktualisert pre-
sidentkandidatenes miljøprofil. Mens 
Demokratenes landsmøte har hatt stort 
fokus på miljø, bekymrer McCains valg av 
visepresidentkanditat miljøbevegelsen.

Nettsavisen Environment News Service 
melder at en rekke talere på Demokra-
tenes landsmøte har vektlagt at Obama 
vil bygge en grønn økonomi med ameri-
kansk fornybar energi i stedet for å kjøpe 
olje fra fremmede stater. 

Energisikkerhet på dagsordenen
— Vi må velge Barack Obama fordi vi 
trenger en president som forstår at Ame-
rika ikke kan konkurrere i en global øko-

nomi ved å fylle lommene til energispe-
kulanter, samtidig som man ignorerer at 
stadig flere arbeidsplasser forsvinner ut av 
landet. Vi trenger en president som forstår 
at vi ikke kan løse klimaproblemene ved å 
gi fortjenesten til oljeselskapene og igno-
rere mulighetene til å investere i ny tek-
nologi som kan bygge en grønn økonomi, 
sier Hillary Clinton, ifølge Environment 
News Service.

Tidligere guvernør for Demokratene i 
Virginia, Mark Warner, ønsker et skifte 
fordi republikanernes politikk har med-
ført to kriger, global oppvarming og en 
energipolitikk som sier «la oss låne pen-
ger av Kina for å kjøpe olje av land som 
ikke liker oss.»

McCain vil møte  
klimautfordringen
Slik beskriver McCain selv sin miljøpoli-
tikk:

— Miljø må bli et større tema. De 
overveldende bevisene om at klimaend-
ringene finner sted taler for at vi må møte 
utfordringen. Miljøsaken passer også inn i 
en større utfordring om energi-uavhengig-
het, sier McCain ifølge Washington Post.

McCains overraskende valg av Sarah 
Palin som sin visepresidentkandidat har 
imidlertid gjort den amerikanske mil-
jøbevegelsen skeptisk. I motsetning til 

McCain, som lenge har advart mot faren 
klimaendringene representerer, har Palin 
skapt seg et svært dårlig miljørykte etter 
sine 20 måneder som guvernør i Alaska. 
Der har hun kontor like ved oljeselskapet 
ConocoPhillips kontorbygg i Anchorage.

— Når jeg hver dag ser ut på det store 
oljeselskapets bygning er det en tydelig 
påminnelse om at vi skal ha gjensidig for-
delaktige forbindelser med oljeindustrien, 
uttalte hun nylig ifølge den amerikanske 
nettavisen Grist.

Gore ut mot McCain
— Jeg vil ikke kalle henne en klimaskep-
tiker, men hun er ekstremt nær ved å være 
det. Det virker som hun ikke anerkjenner 
praktisk talt all troverdig forskning, sier 
John Toppenberg, direktør i organisasjo-
nen Alaska Wildlife Alliance til Grist. 

Fredsprisvinner og tidligere visepresi-
dent Al Gore på sin side mener at McCain 
har nære bånd til energiselskaper, noe 
som vil være et hinder i kampen mot glo-
bal oppvarming.

-- Store olje- og kullselskaper har hatt 
en 50 år lang leiekontakt med det republi-
kanske partiet, og de bruker dette for hva 
det er verdt, sa Gore under et møte demo-
kratene nylig holdt i Denver.

l Tekst: Tor B. Christensen

Stigende energipriser og 
ødeleggende orkaner har 
satt miljø på dagsorden i 
den amerikanske valgkam
pen.  Men hvem er best 
for miljøet? Obama eller 
McCain? Vi gir deg et lite 
blikk inn i den amerikanske 
miljødebatten.
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— Selv er jeg opptatt av aktivt artsvern, 
og liker å jobbe konkret med truede arter, 
som for eksempel fjellreven, sier Tord 
Lien. Han var den eneste stortingspoliti-
keren som møtte opp på fjellrevseminaret 
på Dovrefjell i slutten av august. 

— Her ligger mitt og Fremskrittsparti-
ets ståsted nærmere Naturvernforbundets, 
mens det nok ikke samsvarer like godt 
når det gjelder for eksempel skogvern, sier 
Lien. Han mener at naturvernere oftere er 
opptatt av hvor mange kvadratkilometer 
som blir vernet framfor å konsentrere seg 
om nøkkelbiotoper og spesielle arter.

— Må ha begge deler
Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet sier 
at økologisk forskning konkluderer med 
at vi må ha betydelig arealvern samtidig 
som det må lages tiltaks- og skjøtselspla-
ner for spesielle og truede naturtyper og 
arter. 

— Det hjelper ikke å frede orkideer 
eller fjellrev når artenes leveområde blir 
ødelagt av hogst, utbygging eller andre 
menneskeskapte trusler, sier Håpnes. Han 
mener derfor at flere levesteder for trua 
planter og dyr må vernes om vi skal nå 
målet om å stanse tap av biologisk mang-
fold innen 2010. 

— Det er viktig å understreke at areal-
vern handler om mer enn bare artsvern. 
Arealvern skal også bidra til å sikre alle 
typer av vår fantastiske naturarv inklu-
dert skog og andre store områder som kan 
fungere som robuste økosystemer. Det 
blir ekstra viktig sett i lys av at klimaend-

Frp vil gi mer til fjellreven
Naturvernforbundet har fått 
en uventet alliert i kampen 
for fjellreven. Også Frem
skrittspartiet ønsker større 
bevilgninger til en av Norges 
mest utrydningstruede arter. 

ringene skjer så raskt at naturen kanskje 
ikke «rekker å henge med», konkluderer 
Håpnes.

Bred deltakelse
Leder i Prosjekt Fjellrev, Per Flatberg, sier 
seg veldig fornøyd med seminaret. Både 
han og Lien mener det var et lærerikt 
seminar, og mange gode naturopplevelser.

— Det var bred deltakelse fra de som 
har jobbet mest med fjellrev både i Norge 
og Sverige, og vi har kommet et godt 
stykke videre med planleggingen av arbei-
det.

Flatberg mener tidspunktet for semi-
naret også var svært godt, da svenskene 
arbeider med en ny handlingsplan, og 
man skal gjøre tilsvarende i Norge til 
neste år.

— Det er viktig med samarbeid, og at 
man lærer av hverandres erfaringer. Det 
er helt nødvendig med felles innsats om 
man skal ha noen sjanse til å redde fjell-
reven. 

Savnet politikere
Flatberg er svært fornøyd med oppmøtet 
fra Lien, men mener det var noe skuffende 
at ikke flere politikere tok seg mulighe-
ten. 

— Hele energi- og miljøkomiteen fra 
Stortinget var invitert. Vi hadde også 
invitert flere trøndelags- og opplandspoli-

tikere uten særlig respons. 
Flatberg og Lien er uansett samstemte 

i at det trengs mer penger til fjellrevpro-
sjektet. 

— Skal man greie å følge opp fjellrev-
programmet, så må det mer penger til. Vi 
kommer til å stå på mot regjeringen for å 
få en enda større forståelse for vårt arbeid, 
sier Flatberg. Han vil nå evaluere avlspro-
sjektet.

— Vi må klare å sikre overlevelse av 
fjellrevvalpene i større grad. Det er tross 
alt det som er det viktigste nå, sier han.

Bred politisk enighet
Og Tord Lien sier han har vært med og 
stemt for denne saken hele veien, og sier 
at det er bred politisk enighet om å ta vare 
på fjellreven. 

— Jeg håper regjeringen skjønner om 
man skal doble antallet fjellrev er det 
åpenbart at det må mer penger på bordet. 
Og skal man få avlsstasjonen på det nivået 
man ønsker, og at man vil ha fjellrev i 
området, så må det føre til mer penger. 
Enten til uttak av rødrev eller til fôring av 
fjellrev, som i Sverige, sier han. 

Lien sier videre at jobben med fjellreven 
sier noe om hvordan vi behandler høyfjel-
let vårt, og om man satser på biologisk 
mangfold, og da må man bruke noen stat-
lige ressurser. 

l Tekst: Martin Ødegaard

Fjellreven er en sky kar. Dette bildet er tatt i fangenskap.
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Tord Lien (Frp). 

Foto: Frem
skrittsp
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I korthet

Reklamebransjens årlige dugnad 
for en ideell sak, Reklame for 
Alvor, har i år blitt tildelt Miljøa-
gentene.

I Reklame for Alvor går rekla-
mebyråer, produksjonsmiljøer og 
mediebransjen sammen. Tildelin-
gen betyr at Miljøagentene vil få 
et stort antall reklametimer uten 
kostnad, noe som kan være verdt 
flere millioner kroner i gratis 
markedsføring.

— Barna påvirker voksne posi-
tivt, og Reklame for Alvor vil 
kunne bidra til holdningsend-
ringer hos både voksne og barn, 
sier prosjektleder Karianne Berg i 
Kreativt Forum.

Reklame for Alvor arrangeres 

av Kreativt Forum, og ikke noe av 
arbeidet som gjøres med kampan-
jen blir honorert. På briefingen på 
Miljøhuset G9 i Oslo 26. august 
var det nesten 100 reklamefolk til 
stede, både fra etablerte byråer og 
studenter fra Westerdahls rekla-
meskole. 

Reklame for alvor til 
Miljøagentene

Ny veg tar mye matjord

Planene om ny E6 sør for 
Trondheim vil legge beslag på 
hele 337 mål matjord, melder 
Adresseavisen. Vegen skal 
sørge for at det blir firefelts 
vei fra Melhus og helt forbi 
Trondheim sentrum. Klettkrys-
set, der E6 og E39 møtes, skal 
også bygges om til toplans 

kryss. 
Miljøvernere og landbruks-

interesser har tidligere vært 
svært skeptiske til prosjektet, 
og ønsket i utgangspunktet en 
helt annen trase forbi stedet. 
Dette ble imidlertid umulig-
gjort da ny E6 forbi Melhus 
sentrum ble bygd.

Illustrasjon: Statens vegvesen

Foto: M
artin

 Ø
degaard

Boken “Bioenergi – miljø,
teknikk og marked”
Bestilles også på nettsiden.
Pris kr. 460 ,-

Gårdsvarmekurs 14. oktober.
Planlegging, etablering og drift 

av biobrenselbaserte gårdsanlegg

Kursinformasjon og informasjon
om Energigården finner du

på vår nettside:
www.energigården.no
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Klimaregnskapet kan være feil:

Norske skoger lekker  

Norske skoger vokser og fanger stadig mer CO2, men både 
skognæringen og myndighetene overser de store utslippene fra 
rekordhogsten som nå finner sted. CO2regnskapet for norske 
skoger er i beste fall unøyaktig. I verste fall er det direkte feil.

Foto: Fran
k Leu

n
g/Isto

ckph
oto.com

stOre  
mengder CO2

— Det norske CO2-regnskapet for skog er 
feil, sier biolog Rune Aanderaa , som ikke 
er i tvil om saken.

— Man er bare opptatt av det skogen 
binder av CO2. At hogsten fører til store 
utslipp av klimagasser, får vi ikke høre 
noe om, sier Aanderaa, som er daglig leder 
i Samarbeidsrådet for biologisk mangfold 
(SABIMA). 

Lagrer mer CO2 enn regnskogen
I klimadebatten har det vært stort fokus 
på regnskogen og hvordan avskoging i 
tropene truer jordas klima. Hvem ville 
trodd at våre nordlige skoger er større 
karbonlagre enn regnskogene? I motset-
ning til den tropiske regnskogen, er det 
jorda og ikke trestammen som tar vare på 
drivhusgassen i våre skoger. Helt siden 
siste istid har trær og planter sugd CO2 ut 
av luften og sendt det ned i bakken. Lag på 
lag har jordsmonnet bygget seg opp til å 
bli enorme karbonlagre. Det gjør at jorda i 

de nordlige skogene alene inneholder mer 
karbon enn den tropiske skogen gjør både 
i jord og trevirke. Når hogstmaskinene 
ruller inn og hogger ned store flater, slip-
pes klimagassene fri. Utslippene fra norsk 
skogsdrift kan være langt høyere enn man 
nå legger til grunn. 

Rekordhogst og rekordvekst
Akkurat nå vokser og hogges det som 
aldri før i norske skoger. I fjor økte hog-
sten med 13 prosent sammenlignet med 
2006, og man må helt tilbake til 1995 for 
å finne tilsvarende tall. Hvor stort utslipp 
hogsten førte til er det knapt noen som 
snakker om, men tidligere landbruksmi-
nister Terje Riis-Johansen var raskt ute 
og påpekte hvordan skogen binder stadig 
mer CO2 da tallene ble lagt frem.

— Norske skoger binder i dag 50 pro-
sent av de menneskeskapte klimagassut-
slippene. Dette er mer enn det dobbelte av 
de samlede utslippene fra biltrafikken i 

Norge, sa Riis-Johansen.

— Bare halve sannheten
Aanderaa mener landbruksministeren 
bare fortalte halve sannheten.

— En av grunnene til at norske skoger 
nå binder mye, er at det har vært hugget 
mye tidligere. Skogbruket har også bidratt 
til betydelige klimagassutslipp ved å 
grøfte opp og berede fuktig og karbonrik 
jord. Nå vokser skogen og er i ferd med å 
binde opp igjen det tapte, sier Aanderaa.

Han har svært liten sans for Regjerin-
gens forsøk på å trekke fra skogens økte 
opptak av CO2 i de nasjonale utslippsfor-
pliktelsene.

— Vi kan ikke kreve å få slippe ut enda 
mer klimagasser fordi naturen tilfeldigvis 
fungerer, sier han.

—Må vite hva vi gjør
Seniorforsker O. Janne Kjønaas forteller 
at klimaregnskapets tall for binding av 
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CO2 i trær som vokser er basert på relativt 
sikre data, men utslippstallene for norske 
skoger er mer usikre. 

— Det finnes i dag lite forskning på hva 
som skjer med jordsmonnet under nor-
ske forhold, og det er viktig at vi får frem 
kunnskap om dette, slik at vi vet hva vi 
gjør, sier Kjønaas, som arbeider ved Norsk 
institutt for skog og landskap.

Kjønaas forklarer at snauhogst kan 
føre til økt frigjøring av CO2 fra bakken 
og påpeker at det er store innbyrdes for-
skjeller i norske skoger. Skoger i fuktige 
områder og myrlandskap inneholder ofte 
mye karbon. Enkelte studier fra utlandet 
har vist at hogst i slike områder kan gi et 
negativt CO2-regnskap i løpet av første 
rotasjonsperiode, det vil si fra skogplan-
ting til hogst. Studier fra Sverige antyder 
at jorda i Midt- og Nord-Sverige tapte kar-
bon gjennom en rotasjonsperiode, mens 
jorda i sør endte på plussiden. Hvordan 
det forholder seg i Norge, er det ingen som 
vet sikkert, og Kjønaas etterlyser mer mid-
ler til forskning. 

— Betydningen av de gamle natursko-
gene og deres rolle i klimasammenheng er 
også et område vi trenger mer kunnskap 
om. Det samme gjelder bunnvegetasjo-
nens betydning for innlagring av karbon i 
jorda, sier hun.

— Skjebnesvanger feil
Naturvernforbundet leder Lars Haltbrek-
ken frykter at feilen i CO2-regnskapet kan 
bli skjebnesvanger.

— Gjennom Klimameldingen har parti-
ene på Stortinget åpnet for å inkludere 
skog i det norske CO2-regnestykket. Det 
kan vise seg å bli skjebnesvangert. I verste 
fall vil kunnskapsløsheten om skogens 

rolle i CO2-balan-
sen føre til en 
dramatisk økning i 
CO2-utslippene fra 
den nordlige halv-
kule. Om Norge 
hadde fått lov til å 
inkludere all den 
CO2 skogen tar 
opp ifølge offisielle 
statistikker kunne 
vi økt våre utslipp 
med over 50 pro-
sent. Heldigvis har 
det internasjonale 
samfunnet satt foten ned mot dette, men 
norske politikere har sikret seg mulig-
heten til å bygge tre gasskraftverk ekstra 
som en følge av den enigheten om skog, 
som dessverre er bygget på manglende 
kunnskap. De bør i alle fall bevilge penger 
til økt forskning på dette så vi kan få sikre 
tall på bordet, sier Haltbrekken.

Klimavennlig skogsdrift
«Carbon forestry» er et begrep som i 
stor grad er ukjent her på berget. Fordi 
tapet av karbon i hovedsak er knyttet til 
snauhogst, kan utslippet reduseres ved å 
erstatte flatehogsten med plukkhogst, øke 
skogens alder og få til en jevn fordeling 
med trær i alle aldersgrupper.

— Ved å redusere utslippene ved hogst 
har vi muligheter for å øke lagringen av 
karbon i jord. Problemet for den som skal 
drive skogen er at man ikke bare kan 
tenke økologi, men også trenger å drive 
økonomisk. Så lenge det økonomisk sett 
ikke legges til rette for mer klimavennlig 
skogsdrift, er det vanskelig å drive slik, 
sier Kjønaas.

— Skogen binder mer
Birger Solberg, professor ved Universi-
tetet for miljø og biologi på Ås, mener at 
skogens CO2-opptak er større enn tapet 
etter hogst. Han påpeker det samme som 
Riis-Johansen, nemlig at skogene i Norge 
binder over halvparten av utslippene fra 
oss mennesker. 

— CO2-utslippet fra skogen blir fanget 
opp når ny skog vokser opp, slik at regn-
skapet over tid vil gå i pluss, sier Solberg.

Han er slett ikke sikker på at det vil 
være klimavennlig å verne de eldste sko-
gene i Norge.

— I det øyeblikket man verner en skog 
vil nettoopptaket av CO2 være null over 
tid, fordi gamle trær binder lite CO2. Det 
vil ikke være så mye CO2-bidrag å hente 
der. Skal man verne en skog, er det hel-
ler hensynet til biologisk mangfold som 
kommer inn, sier Solberg. 

Gamle trær bra for klimaet
Tidligere i år ga Norsk institutt for skog 
og landskap ut en rapport om saken. De 
hadde fått i oppdrag av Statens forurens-
ningstilsyn å regne ut hva skogen vil 
binde opp og slippe ut av CO2 de kom-
mende tiårene. Den konkluderer med at 
skogene vil binde mer CO2 hvis de får stå 
30-50 år lenger før de hogges. Nå hogges 
skogene gjerne når de er mellom 80 og 120 
år gamle. Hvis all skog i Norge skulle bli 
vernet ville den binde 40 millioner tonn 
CO2 hvert år de neste femti årene, mens 
den vil binde 16 millioner tonn ved å vide-
reføre dagens hogstnivå. 

Hvordan disse tallene blir justert etter 
mer forskning på skogsnes utslipp, vil 
vise seg når det bevilges penger til å forske 
på saken.

l Tekst: Tor B. Christensen

Foto: Joze Pojbic/Isto
ckph

oto.com
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Foto: Brian Church/Istockphoto.com
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Sjåføren holder god fart, der minibussen 
burde sneglet seg oppover de svingete 
bakkene. Men selv med blålys og en sjå-
før som vinker unna trailere som om det 
skulle vært fluer er hastigheten som hol-
des oppover den hullete asfalten i over-
kant høy. Rundt de krappe svingene kom-
mer det stadig lastebiler fullastet med kull 
mot oss. Langs veien står det togsett som 
aldri ser ut til å ta slutt, også det på vei 
vekk fra kullgruven med kull til resten av 
landet – og verden. Denne påkjenningen 
må man igjennom for å komme til Tulan-
gruven til Shanxi Coking Coal Group, 
som er blant de nyeste og mest moderne 
kullgruvene i Kina. Så moderne er den, at 
kineserne synes det er greit å vise den til 
den norske miljøvernministeren.

Energirik
Gruven ligger i Shanxi-provinsen vest for 
Beijing, en provins som bidrar med 70 pro-
sent av landets energi – hovedsakelig fra 
kull. I byene rundt gruvene bor det rundt 
300 000 mennesker, og kullproduksjon 

har foregått i området siden 1956. Denne 
gruven har vært i produksjon siden 1997.

— Den økonomiske utviklingen til pro-
vinsen har gått svært raskt, forteller Li Zhi 
Youg, lederen for klimapolitikk i provin-
sens reform- og utviklingskommisjon.

— For ti år siden var Shanxi den 24. 
rikeste provinsen i Kina, nå er den på 11. 
plass, fortsetter han.

Det er ellers mye snakk om rikdom 
blant kineserne. Økonomisk utvikling 
og det å være rik er viktig i Kina. Tallet 8 
uttales på kinesisk på samme måte som 

i den KinesisKe
Kullsuppa

Taiyuan, Kina: Shanxiprovinsen er den største produsenten 
av kull i Kina, og bidrar med 70 prosent av landets energi. 
Nå har provinsen bestemt seg for å bedre energieffektivite
ten, men det gjenstår store utfordringer.

rik eller velstående, og en viktig grunn til 
at kineserne var sikre på at de olympiske 
sommerlekene som begynte på datoen 
08.08.08 kom til å bli en suksess.

Stor jobb med utslippsreduksjon
Fordi provinsen har hatt såpass rask øko-
nomisk vekst, innrømmer de at de har en 
stor jobb med reduksjon av utslipp.

— Både når det kommer til klima-
endringer og beskyttelse av miljøet, har 
Shanxi en lang vei å gå, sier Li Zhi Youg. 

Men han mener at årsaken ligger i den 
økonomiske strukturen til provinsen. Tal-
lene viser at økonomien har utviklet seg 
svært raskt. Han innrømmer ydmykhet 
overfor en hel masse problemer, men sier 
at man heller ikke må se bort fra at den 
økonomiske veksten har hjulpet mange 
ut av fattigdom. 

Kullgruven i Tulan er forholdsvis ny, og 
blant de mest ”miljøvennlige” kullkraft-
verkene i landet. Det åpnes hele tiden nye 
kullkraftverk, men samtidig legges kraft-
verk ned, forteller Per Schive, miljørådgi-
ver ved den norske ambassaden i Beijing. 

— Så myten om at det åpnes ett nytt 
kullkraftverk i uka i Kina, er i beste fall 
uviss, sier Schive.  – Da tas det i hvert fall 
ikke hensyn til de kullkraftverkene som 
legges ned for å åpne de nye, legger han 
til.

Tåka og smogen ligger tett over den kinesiske millionbyen Taiyuan.

Shanxi-provinsen er her merket med rødt.
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Nye mål 
Selv om Kina ikke behøver å ratifisere 
Kyoto-protokollen, har de likevel satt 
egne mål. Myndighetene har satt i gang 
en femårsplan som går fra 2005 til 2010, 
hvor målet er å bedre energieffektivite-
ten i hele landet med 20 prosent. Li Zhi 
Youg forteller at Shanxi-provinsen har 
overbydd regjeringen og bestemt seg for å 
bedre effektiviteten med fem ekstra pro-
sent, opp til 25. Men til tross for at ener-
gieffektiviteten bedres, så har kineserne 
fremdeles ikke noe mål om kutt i de totale 
utslippene. 

Myndighetene har også satt i gang 
andre tiltak, som at alle nye kraftverk som 
startes opp skal ha en eller annen form 
for rensing, resirkulering av kjølevann og 
brenning av metangass.

Tulan-gruven har fått luftkjøling fram-
for vannavkjøling av kullet, noe som gjør 
at kullkraftverket sparer 75 prosent av 
vannet, en ressurs som stadig blir knap-
pere i regionen.

Problemer følger
Med økonomisk utvikling følger også 
problemer, og det er velkjent at Kina har 
utfordringer på miljøfronten. De gikk 
nylig forbi USA og er nå det landet i ver-
den med de høyeste CO2-utslippene. Men 
på grunn av antallet kinesere ligger de 

fremdeles langt etter i utslipp per innbyg-
ger. Og selv om man er klar over at det er 
glansbildet av et kullkraftverk som vises 
til den norske miljøvernministeren, er 
han likevel på flere punkter imponert 
over kineserne. 

— Særlig spiriten og viljen å møte alle 
problemene, og siden komme opp med 
løsninger, er jeg imponert over, sier Sol-
heim, som mener landet er på rett vei. 

— Det var helt utenkelig at Kina skulle 
ta slik hensyn til miljøet bare for få år 
siden. Det som skjer nå, er veldig glede-
lig. Selv om de ikke har noen løsning på 

CO2-utfordringen, som jo er det største 
problemet i dag, sier miljø- og utviklings-
ministeren.

Kina har nå verdens største CO2-
utslipp, og Erik Solheim har flere ganger 
uttalt at han ønsker at Kina og USA skal 
ta en lederrolle ved klimamøtet i Køben-
havn i 2009. 

Men skal det skje, må Kina først være 
med på å redusere verdens globale CO2-
utslipp, og ikke bare effektivisere sin egen 
økende energibruk.

l Tekst og foto: Martin Ødegaard

Kinesiske gruvearbeidere får hilse på 
den norske miljøvernministeren.

Kinesiske kullarbeidere i Tulan-gruven er ferdig med skiftet.
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Med tall fra Verdensbanken som viser at 
750 000 kinesere i fjor døde av luftforuren-
sing, burde China Legal Aid For Pollution 
Victims (CLAPV) tilsynelatende ha nok å 
gjøre. Organisasjonen, som består av juris-
ter som jobber ved universitet i Beijing, 
tar saker for forurensningsofre. Det har 
også hendt at de har tatt saker mot statlige 
eide selskaper. 

Jinging Zhang har jobbet mer enn ti år 
i CLAPV, og hun mener at Kina nå begyn-
ner å ta miljøproblemene på alvor. 

— Det finnes en rekke miljølover, men 
problemet er at de sjelden håndheves, sier 
hun.

CLAPV hjelper ofre som ønsker kom-
pensasjon eller å stoppe farlige utslipp. 
Dette til tross for at de taper de fleste 
sakene. 

De tilbyr hjelp med å formulere klage-
brev eller hjelp med juridisk representa-
sjon i rettssaker. 

I fjor var det over 80 000 demonstrasjo-
ner mot forurensning av luft og vann i 
Kina, ifølge kinesiske myndigheters egen 
statistikk, skriver Dagsavisen. Det finnes i 
dag 3000 miljøorganisasjoner i Kina, mot 
bare 50 for bare seks år siden.

Bedre miljø
Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim 
sa under sitt besøk i Kina at rettssaker 
tvinger fram økt åpenhet rundt miljøpro-
blemene.

— Det er verken tradisjon for rettssaker 
eller sivilt samfunn i Kina, så dette er nytt 
og positivt. Kina er ikke kjent for presse-
frihet, men på miljøfronten begynner det 
å åpne seg, sier han. 

Solheim sier at det kinesiske kommu-
nistpartiet har store miljøambisjoner.

— Kina har aldri vært så åpent som i 
dag. Det betyr ikke at det er perfekt, men 
det går i riktig retning.

Nesten tretti år
Den miljøorganisasjonen som har lengst 
fartstid i Kina er World Wildlife Fund 
(WWF). De ble invitert av kinesiske myn-
digheter i 1979, og har arbeidet i landet 
siden. De arbeider med flere områder, 
blant annet fredning av verneverdige 
områder, klima og utdanning innen bære-
kraft.

— I tillegg jobber vi selvsagt med beva-
ring av pandaen, sier Dermot o’Gorman, 
som er leder for WWF Kina. Han sier at de 
opplever veldig få restriksjoner i arbeidet 
sitt. 

WWF Kina jobber opp mot kommu-
nistpartiet, samtidig som man jobber med 
mindre prosjekter. De tror at enda flere 
organisasjoner kommer til å få innpass i 
Kina etter hvert.

— Kina går foran og lovfester åpenhet 
på en helt annen måte enn tidligere. Det 
har blitt gjort veldige fremskritt, og dette 
er noe som ikke kunne skjedd for noen år 
siden. De lovfester også rettigheter til mil-
jøinformasjon på en helt annen måte enn 
tidligere, sier han.

Rasmsus Reinvang er Kina-rådgiver i 
WWF Norge. Han mener det er flere åpen-
bare ulikheter mellom å jobbe i en miljø-

organisasjon i Norge og Kina. 
— Her hjemme bruker man media 

mye mer. Det er vanskelig å gå ut i Kina 
og stille krav, man må jobbe mer under 
overflaten. 

Krav til konkrete løsninger
I den grad det finnes politiske prosesser 
gjøres de internt i kommunistpartiet, sier 
han.

Reinvang mener at det dermed stilles 
større krav til å komme opp med kon-
krete løsninger for de problemene man 
påpeker. 

— Om man peker på et problem i 
Norge, så finnes det et kompetent apparat 
til å ta opp spørsmålene man kommer 
med. Man kan vise til problemer og bli 
tatt på alvor.

Han ser også store ulikheter mellom 
kunnskapsnivået i de to landene, hvor 
han mener at det er et høyere kunnskaps-
nivå i Norge.

— Man må bruke mye tid på å kommu-
nisere og lære opp befolkningen i miljø-
spørsmål i Kina, sier Reinvang. 

l Tekst og foto: Martin Ødegaard

Kinesisk åpenhet 
om miljø
Beijing, Kina: Å drive med 
miljøvern i Kina har ikke 
alltid vært like enkelt, men 
samtidig med at landet 
åpnes opp blir det også let
tere for miljøorganisasjoner 
å arbeide.

Jinging Zhang (til venstre) i CLAPV saksøker kinesiske miljøsyndere.
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Klimaklubben.no er et nytt 
konsept som skal gi forbruke-
re oversikt over sitt personlige 
CO

2
-utslipp. Nettsiden gir også 

oppfølging på de områdene man 
ønsker å forbedre seg på, og hvor 
de kan hjelpes til å få en mer bæ-
rekraftig livsstil.

Grønn Hverdag har et mål 
om minst 250 000 besøkende 
og 30 000 medlemmer i løpet av 
det første året.

Miljøvernminister Erik Solheim 
var til stede under åpningen, og 

Verdens første klimaklubb
1. september lanserte 
Grønn Hverdag verdens 
første klimaklubb, med 
H.K.H. Mette-Marit 
som første medlem.

sa at hver og en kan bidra til at 
klimautslippene går ned.

— Undersøkelser viser at nord-
menn er villige til å gjøre en inn-
sats selv for å leve mer miljøvenn-
lig. Klimaklubben.no er et tiltak 
som kan hjelpe folk i å komme i 
gang med å bryte en vane og eta-

blere en ny og mer klimavennlig 
en, sier ministeren.

Kronprinsesse Mette-Marit ut-
talte til Klimaklubben.no at de små 
tiltakene er mye bedre enn å ikke 
gjøre noen ting. Klimaklubben er 
en fin veileder for å ta de riktige 
skrittene videre.

TEKST: MARTIN ØDEGAARD
mo@naturvern.no

solheim åpnet klimaklubben. (foto: martin ødegaard)

Ansatte i den amerikanske kosme-
tikkjeden Lush arbeidet en dag i 
nettoen, for å demonstrere mot 
unødvendig emballasje. De an-
satte hadde kun på seg et forkle 
som dekket de mest private delene 
av kroppen. Kjeden har tidligere 
gjort et poeng av å selge kosme-
tikk med så lite emballasje som 
mulig, og selger blant annet så-
pestykker i løs vekt fremfor flas-
ker med flytende såpe.

Uten emballasje

Naken såpe. (foto: Photos.com)

Matrestriksjoner etter 
radioaktiv lekkasje
Myndighetene i Belgia har innført 
restriksjoner på inntak av enkelte 
matvarer etter en radioaktiv lek-
kasje ved et medisinsk forsknings-
laboratorium sør i landet, mel-
der Reuters. Lekkasjen skjedde i 
slutten av august, og klassifiseres 
med en alvorlighetsgrad på 3 på 
en skala der 1 er minst alvorlig, 

mens kun Tsjernobyl-ulykken har 
oppnådd nivå 7.
Belgiske strålevernmyndigheter 
har fått kraftig kritikk for hvor-
dan de har taklet lekkasjen, som 
ikke ble meldt til offentligheten 
før fem-seks dager etter utslip-
pet. Målt radioaktivitet i området 
er ”høyere enn forventet”.

Vil kutte 
bilutslipp
87 prosent av de spurte i en me-
ningsmåling foretatt i Storbritan-
nia, Frankrike, Italia, Tyskland 
og Spania støtter EUs forslag om 
å kreve lavere utslipp fra nye bi-
ler. EUs mål er at det gjennom-
snittlige utslippet fra nye biler skal 
ned i 120 gram CO2 per kilome-
ter fra 2012. I dag ligger dette ni-
vået på 158 gram per kilometer, 
og har steget de siste årene grun-
net stor etterspørsel etter bensin-
tørste biler.

Tyske bilprodusenter presser 
på for å få EU til å utsette kravet, 
og hevder produksjonstiden på 
nye biler er så lang at de vil ha 
problemer med å møte det, iføl-
ge Reuters. 
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Miljøvernminister Erik Solheim 
gikk nylig ut og lovte omfatten-
de økning i skogvernet i 2008 og 
2009. Det kan bli vanskelig, iføl-
ge Norges Naturvernforbund. Nå 
legges det nemlig opp til en ver-
neprosess etter frivillig vern-kon-
septet for statsalmenningene. Det 
betyr at private brukerinteresser 
skal få være med på å velge ut 
hvilke områder som skal foreslås 
vernet. Det ble klart etter en avta-
le mellom Miljøverndepartemen-
tet og Landbruksdepartementet i 
juli. Etter planen skal verneforsla-
gene legges ut på høring 1. okto-
ber. Rekker man ikke det, kan 
Solheims tidsplan ryke.

— Må holde løftet
— Det er ingen grunn til å van-
ne ut eller somle med skogvernet 
på statens egen eiendom. Vi fryk-
ter at den foreslåtte prosessen fra 
Miljøverndepartementet vil gjøre 
nettopp det. Her må Solheim i ste-
det sørge for fortgang slik at han 
kan få vernet en betydelig andel 

Frykter historisk 
lavt skogvern
Regjeringen lar nå private være med og bestemme hvilke av statens skoger som skal vernes. Det kan 
føre til færre og dårligere verneområder, frykter Naturvernforbundet.

skog før valget neste år, sier Lars 
Haltbrekken, leder i Naturvern-
forbundet.

Omfattende vern allerede i år
Statssekretær Heidi Sørensen kan 
imidlertid forsikre overfor Mil-
jøjournalen at Regjeringen leg-
ger opp til høy fremdrift i skog-
vernet. 

— Vi planlegger omfattende 
skogvern i 2008 og 2009, både 
på statsgrunn og ved frivillig vern 
på privatgrunn. Dette er nå mu-
lig fordi vi de siste årene har gjen-
nomført et omfattende arbeid med 
kartlegginger og verneprosesser, 
slik at store skogarealer nå kan 
vernes, sier Sørensen.

Vil ikke hindre fremdrift
At brukerinteressene tas med i 
prosessene vil ikke hindre frem-

driften, ifølge Sørensen.
— Det er viktig å sikre god lo-

kal forankring av vernet, også der 
det dreier seg om statsgrunn. Sam-
tidig vil vi opprettholde god fram-
drift i arbeidet, og vi legger opp 
til vernevedtak for skog i statsall-
menningene i Møre og Romsdal 
og i Trøndelagsfylkene i løpet av 
2008 og 2009.  

Miljøverndepartementet opply-
ser at det nå foreligger tilbud om 
frivillig vern av nær 100 områder 
med cirka 250 kvadratkilometer 
produktiv skog. På statsgrunn er 
det funnet cirka 400 kvadratki-
lometer med verneverdig pro-
duktiv skog. 

— Et vern av så store skog-
områder vil innebære at norsk 
skogvern kan økes vesentlig, si-
er Sørensen.

Frykter historisk lavmål
Gjermund Andersen i Naturvern-
forbundets skogutvalg er imidler-
tid ikke overbevist.

— Vi frykter at prosessen sta-
ten nå legger opp til vil føre til at 
de mest verdifulle skogene tas ut 
av verneplanen, fordi lokale næ-
ringsinteresser tas med på utvel-
gelsen. Hvis ikke verneplanen for 
statsskog i Nord-Trøndelag og 
Nordland sendes ut på høring 1. 
oktober, vil ikke Solheim rekke 
å verne noe av denne skogen før 
valget. Saksbehandlingen vil ta for 
lang tid. Da går Regjeringen inn i 
historien med et historisk lavmål 
av vernet skog, sier han.

I siste del av sin periode ver-
net regjeringen Bondevik mye mer 
enn hva regjeringen Stoltenberg 
har greid på tre år.

TEKST: TOR B. CHRISTENSEN
tbc@naturvern.no
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Saken mellom NOA og Løven-
skiold skal prøves i rettssyste-
met i slutten av september. Da 
vil det første rettslige slaget om 
saken som startet for snart et år 
siden, stå. Saken vil kun stå mel-
lom NOA og Løvenskiold etter at 
det en stund så ut til at også sta-
ten kunne bli part i saken.

Stevnet klagenemnd og NOA
I februar i fjor brukte NOA Mil-
jøinformasjonsloven for å få til-
gang til kartfestet informasjon 
om Løvenskiolds skogeiendom-
mer i Oslomarka. De vant frem i 
Klagenemnda for miljøinforma-
sjon, men Løvenskiold nektet å 
gi ut informasjonen. Løvenski-
old sendte etter hvert en stev-
ning mot NOA og klagenemnda 
for miljøinformasjon, hvor de sa 
at de ikke ville etterkomme kra-
vet. Stevningen gjaldt dermed mot 
NOA og Klagenemnda. Men i som-
mer ville også regjeringsadvokaten 
ha et ord med i laget. I et brev til 
NOA skriver han at klagenemn-
da ikke kan trekkes inn, fordi de 
ikke er part i saken. Dermed står 
saken igjen mellom NOA og Lø-

venskiold.

Vil hemmeligholde forret-
ningsinformasjon
Løvenskiold har uttalt at de ikke 
ønsker å gi ut kartene, fordi de 
frykter at da kan hvem som helst 
komme å be om denne typen in-
formasjon.

Skogsjef Rolf Hatlinghus i Lø-
venskiold skriver i et leserinnlegg 
i Aftenposten at det handler blant 
annet om retten til å holde forret-
ningsinformasjon rundt den pro-
fesjonelle skogdriften unna andre 
aktører som kan tjene penger på 
detaljinnsikt i deres varelagre.

Første søksmål
Daglig leder i NOA, Gjermund 
sier til Miljøjournalen at man i 
rettsaken vil få en utprøving av et 
av de viktigste virkemidlene som 
miljøbevegelsen har.

— Dette er upløyd mark, så 
vi er veldig spente på utfallet, si-
er Andersen, som forklarer at de 
har en advokat som er svært op-
timistisk på deres vegne.

Leder i klagenemnda for mil-
jøinformasjon, Ragnhild Noer, si-
er at det er første gang man mot-
tar et motsøksmål når det gjelder 
bruk av loven.

Klart for møte i retten
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) 
skal møte Løvenskiold i retten den 23. septem-
ber. For første gang skal miljøinformasjonsloven 
prøves i en norsk rett.

TEKST: MARTIN ØDEGAARD
mo@naturvern.no

— Dette kan være prinsipielt 
interessant for oss. Men det er jo 
også en forholdsvis ny lov, så det er 
ikke så rart at loven prøves ut.

Noer er likevel klar på at de 
vil følge nøye med på resultatet 
av tvisten, og at de vil rette seg 
etter utfallet.

— Dersom retten for eksem-
pel viser at vi har lagt oss på en 
for streng linje, vil vi rette oss et-
ter det, sier Noer.

Kan bli tvunget til å betale
Gjermund Andersen sier at han 

også er bekymret for at NOA må 
kunne komme til å betale saks-
omkostninger dersom de taper 
i retten.

— Vil det i praksis vil kunne 
bety at man løper risikoen for å 
måtte betale saksomkostningene 
dersom man bruker miljøinfor-
masjonsloven, spør han.

Noer bekrefter at dette er til-
felle, men sier også at NOA når 
som helst kan trekke seg som part 
i saken, og at de ikke trenger å 
stå løpet ut.

gjermund andersen fra Naturvernforbundet i oslo og akershus er stevnet i Norges første 
rettssak om miljøinformasjonsloven. (foto: tom Hellik Hofton)

Klimatoppmøtet i Accra i Ghana 
ble nylig avsluttet, og ble fulgt av 
Naturvernforbundets Bård Lahn. 
Han mener at det ikke kom vel-
dig mye konkret ut av møtet, og 
peker på to hovedårsaker til at 
forhandlingene gikk tregere enn 

man kunne håpe.

Venter på valg
— Det er tydelig at dette er et mel-
lomår fram mot forhandlingene i 
København.  Mange land har ennå 
ikke avklart sine forhandlingspo-
sisjoner, blant annet gjelder dette 
EU, sier han.

— I tillegg venter mange på ut-

fallet av valget i USA. Man vet at 
de man forhandler med ikke vil 
være de samme som man treffer 
ved neste forhandlingsrunde. 

For øvrig venter man ikke bare 
på valg i USA. Også Japan og Ca-
nada, som er kjent som ”blokke-
rende” land, har nært forestående 
valg, og spesielt i Canada knyttes 
det spenning til at et regjerings-

– Forhandlingene må skifte gir
Rådgiver i Naturvern-
forbundet, Bård Lahn, 
mener at de interna-
sjonale klimaforhand-
lingene må skifte gir 
når de i desember tar 
til i Poznan.

TEKST: MARTIN ØDEGAARD
mo@naturvern.no
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For første gang i historien er bå-
de nordvest-passasjen og nordøst-
passasjen isfrie. Det betyr at det nå 
er mulig å seile til Alaska både nord 
for Sibir og nord for Canada.

Den store minkingen i isutbre-
delsen til tross, nord for Svalbard 
er det mer is enn vanlig. I fjor var 
det isfritt i samme område.

— Isutbredelsen er regionalt 
betinget. Det henger sammen med 
temperatur, vindretning og hav-
strømmer, forklarer klimaforsker 
Lasse Petterson ved Nansensente-
ret i Bergen.

I år har nedsmeltingen vært 
spesielt stor på Alaska-siden, blant 
annet som følge av vindretningen 
og varmt vann fra Stillehavet.

Flerårsisen forsvinner
Det finnes to typer is i Polhavet; 
ettårsis og flerårsis. I løpet av de 
siste årene har mengden flerårsis, 
som danner selve fundamentet i 

isdekket, blitt dramatisk redusert. 
Det er nå flerårsis på cirka 2 mil-
lioner kvadratkilometer, mens det 
var dobbelt så mye bare for tre-
fire år siden.

Forskningsdirektør Holmen 
forteller at det er god grunn til 
å tro at trenden vil fortsette. Det 
finnes en rekke modeller for de 
kommende tiårenes smelting i 
Polhavet. Ferske modeller viser 
nå at sommerisen kan være bor-
te så tidlig som om fem år. An-
dre modeller sier 2030, mens FNs 
klimapanel har sagt 2070. Likevel 
kan man ikke være sikre. 

— Vår beste kunnskap om kli-
maet tilsier at trenden med ned-
smelting av Polhavet fortsetter, 
men vi kan ikke være sikre. Det 
kan finnes prosesser vi ennå ikke 
har forstått, så det kan komme år 
hvor ismengden vokser igjen. Like-
vel tyder alt på at vi går mot isfritt 
sommerhav, sier Holmen.

skifte kan føre til bedre forhand-
lingsmiljø.

Regnskog var også et viktig te-
ma under møtet, men Lahn sier at 
det ikke kom fram mye nytt.

— Men det er stor enighet blant 
alle landene om tiltak for å redu-
sere avskoging, enten gjennom et 
markedssystem eller et fond.

Mot Poznan
Lahn mener at forhandlingene 
fram mot klimamøtet i polske Po-
znan i desember nå må skifte gir, 
og ta form av skikkelige forhand-
linger. Han etterlyser mer reelle 
forhandlinger og mindre prate-
grupper.

— Nå må det skje noe — det 
må komme konkrete forslag til 

hva som kan godtas. Det viktig-
ste framover blir at man trenger 
en samlet reduksjonsforpliktel-
se for de rike landene, sier Lahn. 
På Bali ble det antydet at de rike 
landenes utslippsintervall skul-
le ligge et sted mellom 25 og 40 
prosent. 

Lahn sier at det også må komme 
mer støtte til u-landenes forslag, 

hvor man slår fast at det trengs 
finansieringsmekanismer til et 
nytt system for penge- og tek-
nologioverføring. Framover me-
ner han også at det er viktig at de 
andre landene slutter å vente på 
USA, for å se hva slags posisjon 
de vil innta. 

— Fram mot København tren-
ger man at det vises lederskap.

Isdekket øverst på vår klode be-
finner seg nå på det laveste ni-
vået, og i løpet av et par uker vil 
den begynne å fryse igjen. Skal 
det settes ny rekord nå, må vær, 
vind og havstrømmer forenes i 
siste kamp mot isen. 

— Det virker usannsynlig med 
ny rekord i år, men det betyr in-
genting. Bildet av Polhavet i rask 
nedsmelting er bekreftet. Arktis 
fortsetter å bli forberedt på en 
rask avsmelting, sier forsknings-
direktør Kim Holmen i Norsk Po-
larinstitutt.

Større tilbaketrekking i år
Hvis man ser på størrelsen på det 
islagte arealet, har isen trukket 
seg tilbake fra et større område i 
år enn i fjor. I mars i år lå det is 
på snaue 13,5 millioner kvadrat-
kilometer. Nå er det cirka 4 mil-
lioner kvadratkilometer igjen. Det 
betyr at isen er smeltet bort fra 
hele 9,5 millioner kvadratkilome-
ter i år, mens tilsvarende tall for 
2007 var drøye 9 millioner kva-
dratkilometer.

— Forandringen er større i år 
enn i fjor, selv om det ikke skulle 
bli ny minimumsrekord. Tykkelsen 
på isen har også minket, og det er 
mindre flerårsis, sier Holmen.

Polhavet går mot isfri sommer
Isdekket i Polhavet befinner seg på den nest 
minste utbredelsen som er målt, så vidt slått av 
rekordåret 2007. Likevel har isen smeltet fra et 
større område enn i fjor.

TEKST: TOR B. CHRISTENSEN
tbc@naturvern.no

grafen viser areal dekket av is for hver måned i arktis. den røde grafen viser årets isdek-
ke, mens den blå grafen viser rekordåret 2007. (opphavsrett: Nansen environmental and 
Remote sencing Center, universitetet i bergen)

kartet viser isens utbredelse i Polhavet i slutten av august. Hvitt 
er is, mens den røde linjen viser normalsituasjonen. (opphavs-
rett: National snow and ice data Center, boulder, usa)
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TEMA: ENERgI Og ENERgIBRUK

kalender

Etter å ha vært bortskjemt med la-
ve strømpriser må forbrukerne nå 
belage seg på nye tider. Bare i lø-
pet av få måneder er spotprisen på 
kraft mer enn fordoblet og eksper-
tene spår priser opp mot én krone 
per kilowattime til vinteren. Nå er 
forbindelseskablene fra Norge til 
Nederland og Sverige snart i full 
drift igjen. Det betyr at Norge blir 
enda tettere knyttet til det euro-
peiske kraftmarkedet. Skal vi tro 
ekspertene, må vi på sikt belage 
oss på å betale en del mer enn vi 
er vant til for strømmen. 

— Jeg tror absolutt at strøm-
prisene vil legge seg på et høyere 

nivå. Det vil bli vanskelig å holde 
seg utenfor det europeiske marke-
det. Vi må nok belage oss på høy-
ere priser, selv i en normal situa-
sjon med mye vann i magasinene, 
sier kraftanalytiker Håkan Palm i 
Bergen Energi.

Påvirkes av globale trender
Energimarkedet påvirkes nå i langt 
større grad av svingninger globalt 
enn tidligere. Den pågående pris-
oppgangen er også påvirket av 
veksten i Kina, som har iverksatt 
en rekke tiltak for å begrense ek-
sport av kull. Det gir økte kull-
priser, og følgelig dyrere strøm 
i Europa.

— Det er vanskelig å si hva som 
vil skje med olje og kull i fremtiden. 

Prisene er svært høye i dag, og det 
er grunn til å tro at vi er inne i en 
ny periode med stabilt høye priser 
på de fossile brenslene. Dette vil 
også påvirke strømprisen til nor-
ske forbrukere, sier Palm.

Oljetørst verden
I forbindelse med oljemessen ONS 
som nylig fant sted i Stavanger sa 
lederen i Det internasjonale ener-
gibyrået (IEA), Nobuo Tanaka, at 
olje- og gassbransjen vil få proble-
mer med å slukke tørsten til et sta-
dig voksende marked.

I tillegg til stor etterspørsel vil 
utfallet av klimaforhandlingene, 
som skal avsluttes i København 
til neste år, påvirke prisene. Mye 
tyder på at det blir innført en pris 

Stille før strømsjokket

Strømprisene er på vei opp, vannmengden i norske magasiner minker og 
den skyhøye oljeprisen skal videre opp. Men dette er bare starten.  
Om noen år vil vi trolig drømme om 2008-priser.

TEKST: TOR B. CHRISTENSEN
tbc@naturvern.no

23. september:
Foredrag om naturmangfold

Suhmhuset, Trondheim

Arr: Naturvernforbundet i Sør-

Trøndelag

25. - 28. september:
Nordisk kongeørnsymposium

Hotell Scandic Tromsø

Temaer: Vindkraft, overvåkning, 

forskning og erstatningssystemer

Arr: NINA avd. for arktisk økologi

www.nina.no

7. – 9. oktober:
Miljöteknik

Svenska Mässan, göteborg, Sve-

rige

www.miljoteknik.com

15. - 16. oktober:
Transport og logistikk 2008

Med egen seksjon om miljøvenn-

lig transport

Clarion hotel, Oslo lufthavn gar-

dermoen

Arr: Transportbrukernes fellesorga-

nisasjon m.fl

www.konferanse.info

25. – 26. oktober:
Konferansen ”Student og klima”

Oslo

Arr: Natur og Ungdom

www.nu.no

18. november
Åpent seminar om rovvilt

Arrangør: Norges Naturvernfor-

bund

First Hotel Victoria, Hamar

25. – 26. november:
Nordic Climate Solutions

Arr: Nordisk ministerråd, Mandag 

Morgen, NIDAB Networking

Bella Center, København

www.nordicclimatesolutions.com

1. - 12. desember
Klimatoppmøte, COP 14

Poznan, Polen

Arr: FNs klimakonvensjon UNFCCC

www.cop14.com.pl
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Stille før strømsjokket

på utslipp av klimagasser.
— Men et stramt marked vil 

selvfølgelig reflekteres i prisen. 
Dessuten vil det komme en pris på 
CO

2
-utslipp. Dette vil også gå inn i 

energiprisene. Vi må nok leve med 
høy oljepris framover, slo Tanaka 
fast, ifølge Teknisk Ukeblad.

— I ferd med å ta av
Kommunikasjonssjef Bård Bjer-
kaker i Enova mener at dyktige 
strømsparere går lyse tider i mø-
te, mens dem som ikke har begynt 
å redusere strømforbruket kan få 
seg en overraskelse.

— Vi har grunn til å tro at strøm-
prisen vil øke og forbli på et høyere 
nivå enn i dag. De som nå starter 
å effektivisere og redusere energi-

bruken vil ha et stort fortrinn, si-
er Bjerkaker.

— Vi har store muligheter for 
å effektivisere energibruken i in-
dustrien og i bygg i Norge. Sam-
menlignet med andre land ligger 
vi et stykke bak. Vi har nok vært 
bortskjemt med lave strømpriser, 
for vi ser at selv svært lønnsomme 
sparetiltak ikke gjennomføres, si-
er Bjerkaker.

Han tror imidlertid at stigende 
energipriser vil sette fart på energi-
effektiviseringen, både i hushold-
ningene og næringslivet.

— Dette vil nok få et dytt av økte 
strømpriser. I tillegg bidrar foku-
set på miljø og klima å aktualisere 
dette. Vi ser at ting er i ferd med å 
ta av nå, sier Bergaker.

(foto: svetlana tebenkova/istockphoto.com)

Etterlyser lavenergiutvalg
— Det er enkelt å kutte utslippene og oppfylle 
EUs 2020-mål, hevder Dag Arne Høystad i Nor-
ges Naturvernforbund. Han mener det er på høy 
tid at Regjeringen nedsetter et lavenergiutvalg.

— Det eneste Regjeringen trenger 
å gjøre er å effektivisere energibru-
ken med 20 prosent, så oppfylles 
alle EUs 2020-mål samtidig. Den 
frigjorte kraften kan erstatte ikke-
fornybar energi, og dermed redu-
seres utslippene av klimagasser 
tilsvarende, sier Høystad, som er 
prosjektleder for praktiske ener-
giløsninger og klima i Naturvern-
forbundet. 

Han forteller at en 20 prosents 
økning av fornybar energi vil gi 
oss cirka 35 terrawattimer elektri-
sitet, mens en tilsvarende 20 pro-
sents reduksjon av energibruken 
vil frigjøre det dobbelte, cirka 70 
terrawattimer.

— Jeg mener ikke at man skal 
unnlate å bygge ut fornybar ener-
gi, men energifrigjøring er enklere 
og mer effektivt. Ved å ta i bruk 
velkjent teknologi kan private bo-
liger, kontorbygg og industrien 
kutte betydelige mengder energi. 
Svært mange av tiltakene vil dess-
uten være lønnsomme. Jeg tror 
ikke Regjeringen, eller folk flest, 
har skjønt hvilket potensial som 

ligger i dette, sier Høystad.

Oppvarming og oljefyr
Han foreslår at Regjeringen ned-
setter et lavenergiutvalg som skal 
arbeide med å peke ut praktis-
ke tiltak og metoder som norske 
hjem og arbeidsplasser kan ta i 
bruk. Mye dreier seg om oppvar-
ming, men også varmegjenvinning, 
isolasjon, vinduer og varmtvann 
står sentralt.

— Vi mener det er mulig å re-
dusere strømforbruket til oppvar-
ming i bygg med femti prosent. I 
tillegg bør man fase ut all bruk av 
oljefyr innen 2012. Gjør man det, 
vil Norge være et godt stykke nær-
mere å oppfylle 2020-målene. Den 
frigjorte energien kan man bruke 
til å få mer av transporten over på 
elektrisitet, sier Høystad.

Han understreker at energief-
fektivisering er en langsiktig og 
lønnsom investering.

— På en måte er det en slags 
pensjonssparing. Ved å fortset-
te strømsløsingen går man glipp 
av store muligheter til å frigjøre 
energi til andre og bedre formål. 
Dessuten taper man penger, si-
er Høystad.

TEKST: TOR B. CHRISTENSEN
tbc@naturvern.no

Her monterer dag arne Høystad et anlegg for varmegjenvinning. Nå ønsker han seg et 
statlig lavenergiutvalg. (foto: Norges Naturvernforbund)
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TEMA: ENERgI Og ENERgIBRUK

Vindparken skal ligge 17 kilome-
ter unna Svartehavskysten, og vil 
ha en kapasitet på 600 megawatt. 
Den kommer til å bli dobbelt som 
stor som Europas nest største an-
legg, skriver nyhetsbyrået Reuters. 
Vindparken kommer også til å bli 
en av de største utenlandske in-
vesteringene i Romania. Rundt 
halvparten av anlegget kommer 
i løpet av 2009, mens resten et-
ter planen kommer til å bli fer-
dig året etter. 

Mer fornybart
Målet med vindparken er å få mer 
av den østeuropeiske kraftpro-
duksjonen over til fornybare kil-
der. Med en stor andel atom- og 
kullkraft ligger de et godt stykke 

Europas største vindpark til Romania
Det tsjekkiske kraftselskapet CEZ skal bygge Europas største landbaserte 
vindkraftpark i Romania. 

bak skjema til å klare EUs mål om 
20 prosent fornybar energi innen 
2020. I tillegg ønsker EU å være 
mindre avhengig av gassleveranser 
fra Russland, skriver Reuters.

Prosjektet er CEZ sin største 
investering i fornybar energi. Av 

de 32.2 terrawattimene de produ-
serte i første halvdel av 2008, var 
54 prosent fra kull og 43 prosent 
fra atomkraft.

Større vindinteresse
Romanias finansminister uttalte 
at det hadde vært økt interesse 
for å bygge vindkraftparker i lan-
det i løpet av de siste årene, og at 
investeringen som er annonsert 
av CEZ er den viktigste på fel-
tet så langt.

Kraftverkene skal ligge i Do-
brogea, nord for storbyen Con-
stanta ved Svartehavskysten. Ro-
mania produserte i 2005 cirka en 
tredel av sin elektrisitet ved hjelp 
av fornybar energi. Det meste av 
dette er vannkraft. Bare kull var 
en viktigere kilde for elektrisitets-
produksjonen i landet, mens bru-
ken av gass har gått ned.

TEKST: MARTIN ØDEGAARD
mo@naturvern.no

Kina har bestemt seg for å investe-
re 300 millioner dollar i et vann-
kraftverk i Tadsjikistan. Kraftver-
ket vil få en kapasitet på mellom 
160 og 200 megawatt, noe som 
vil være svært kjærkomment i det 
energifattige Tadsjikistan. Lan-
det, som ligger mellom Kina og 
Afghanistan, er blant de fattigste 
i verden, samtidig som de har et 
tøft vinterklima hvor temperatu-
rene ofte kommer ned i minus 
20 grader.

Bygger vannkraft-
verk i 
Tadsjikistan
tadsjikiske fjell. (foto: Wikimedia Com-
mons)

(foto: brian jackson/istockphoto.com)
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Under tittelen EU 20-20-20 har 
EU vedtatt en målsetning som skal 
gjøre unionen mer klimavennlig. 
Innen 2020 skal det bygges ut 
20 prosent mer fornybar energi, 
energiforbruket skal effektiviseres 
med 20 prosent og utslippene skal 
kuttes med like mye. Flere land er 
godt i gang med oppgaven, mens 
Norge motsetter seg målene. I 
vårt land finnes det ingen omfat-
tende plan for reduksjon i ener-
giforbruket. Få andre europeiske 
land satser så lite på utbygging av 
ny fornybar energi som oss. Kli-
mautslippene bare øker.

— Ligger langt bak
— I forhold til de vesteurope-
iske landene jeg har vært i kon-
takt med, ligger Norge langt bak i 
løypa. Norge er det eneste landet 
som ikke jobber med en energi- 
og klimastrategi. Det skyldes at vi 
fortsatt diskuterer om EU 2020-
målene skal gjelde for oss, sier 
administrerende direktør Steinar 
Bysveen i Energibedriftenes lands-
forening (EBL).

Han oppfatter diskusjonen som 
unødvendig og tullete.

— Dette er et tilbakelagt stadi-
um i andre land, og det burde det 
være i Norge også. Selv om man 
ikke skal følge EU i ett og alt, er 
klimaendringene noe man må for-
holde seg til uansett. Og alle land 
må bygge ut fornybar energi, ef-

fektivisere energibruken og redu-
sere utslippene. Vi kan like godt 
komme i gang, først som sist, si-
er Bysveen.

— De første skal bli de siste
Det er den store andelen forny-
bar vannkraft som er årsaken til 
at Regjeringen ikke vil binde seg 
til å bygge ut 20 prosent mer for-
nybar energi. Bysveen synes det 
er et stort paradoks at Norge, som 
både er begunstiget med naturres-
surser og midler, ikke har kom-
met lenger.

— Det er visst slik at de første 
skal bli de siste. De landene som 
har størst problemer er mest opp-
tatt av å gjøre noe med dem, mens 
Norge som allerede har mye for-
nybar energi bruker det som en 
sovepute, sier Bysveen.

Han har arbeidsplanen klar for 
Regjeringen:

— Man må snarest lage en ener-
gi- og klimaplan, starte arbeidet 
med å redusere forbruket av fos-
sil energi i transportsektoren, re-
dusere bruken av oljefyrer, sørge 
for at olje- og gassproduksjonen 
drives av elektrisitet og starte en 
betydelig satsning på energieffek-
tivisering, sier Bysveen.

— Det virker på meg som en 
del økonomer har for stor tro på 
at markedet alene vil kunne løse 
klimautfordringen. Samtidig er det 
en del krefter som ikke vil la seg 
styre av EU. Det virker som dis-
se kreftene har forent seg i denne 
saken, sier Bysveen.

Motsetter seg mål om mer fornybar energi:

— Norge er blitt 
en energisinke
Regjeringen prøver nå å vri seg unna EUs mål om 
å øke produksjonen av fornybar energi med 20 
prosent innen 2020. Samtidig har vi knapt kom-
met i gang med effektivisering av energibruken 
og utslippene av klimagasser bare øker.

administrerende direktør steinar bysveen i energibedriftenes landsforening (ebL) mener 
det er tullete å diskutere eus 2020-krav. — alle må bygge ut fornybar energi. vi kan like 
godt komme i gang, først som sist, sier bysveen. (foto: ebL)

TEKST: TOR B. CHRISTENSEN
tbc@naturvern.no

En rapport fra det amerikanske 
konsulentselskapet McKinsey viste 
at ved å bedre energieffektiviteten 
i bygninger, apparater og fabrikker 
ville dekke økningen i amerikansk 
strømforbruk fram til 2030. Kost-
nadene ved en slik energieffekti-
visering kan bli svært lave og vil 
i løpet av kort tid betale seg selv i 
energisparing, skriver det ameri-
kanske nettmagasinet Salon. 

Det er i dag få amerikanske 
stater som har strategier for ener-
gieffektivisering, men ingen kan 
matche California. Mens forbru-
ket av elektrisitet i løpet av de sis-
te 30 årene steg med 60 prosent 
i resten av landet, holdt det seg 
stabilt i California.

Dersom resten av USA hadde 
hatt samme elektrisitetsforbruk 
som California, så hadde USA kut-
tet strømforbruket med 40 pro-

sent, skriver Salon. Og dersom 
resten av landet hadde produsert 
energien på samme måte som Ca-
lifornia, ville man kuttet det ame-
rikanske utslippet av klimagasser 
med en fjerdedel uten å øke strøm-
prisen, skriver de videre. 

Tiltakene som har blitt satt i 
verk i staten er et sterkt lovverk 
rundt byggstandarder og hard sats-
ning på energieffektiviserende tek-
nologier og strategier, noe som har 
skjedd både med republikansk og 
demokratisk lederskap.

Mange av tiltakene som ble satt 
i verk er forholdsvis åpenbare, som 
bedre isolasjon og mer effektive 
varme og kjøleanlegg. 

Andre tiltak gikk på at man 
fant ut at 15 prosent av utendørs-
belysningen gikk rett opp i lufta, 
og ikke lyste opp noe annet enn 
himmelen.

Se til California
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KORT SAgT

kort sagt

Forurensning

80 prosent av sparepærene som 
kasseres i Norge går rett i sø-
pla. Det melder Teknisk Uke-
blad. Sparepærene inneholder 
flere skadelige stoffer, blant an-
net kvikksølv.
— Returordningene fungerer 
ikke i praksis. Dagligvarehan-

delen har plikt til å opplyse om 
og ta imot sparepærer. Butikke-
ne har her ikke gjort en god nok 
jobb. Og myndighetene har ikke 
vært flinke nok til å ta dem for 
det, sier Erlend Lillelien i Lyskul-
tur til TU.

20 år etter at driften stanset i 
gruvene på Løkken i Sør-Trønde-

lag siver det fortsatt gift ut fra 
gruvegangene. Nå krever Nor-
ges Naturvernforbund en bedre 
rensing av avsiget, og ber om at 
det legges inn penger til et pi-
lotrenseanlegg i neste års stats-
budsjett.

Arter

Direktoratet for naturforvaltning 
åpner for lisensfelling av 12 
bjørner. Disse kan felles i Hed-
mark, Midt-Norge, Nordland og 
Troms og Finnmark. Det er før-
ste gang det åpnes for lisensfel-
ling av bjørn i Nordland. Lisens-
fellingsperioden for bjørn er fra 
1. september til og med 15. ok-
tober.

Klima

Statsminister Jens Stoltenberg 
håper neste års klimakonferan-
se i København vil ende med en 
beskjed om at tiden for gratis 
forurensning er over.
— Jeg håper at beskjeden til 
næringsliv, forbrukere og lede-
re verden over vil være at det 
ikke lenger skal være gratis å 
forurense, sa Stoltenberg under 
åpningen av den internasjona-
le oljemessen ONS i Stavanger, 
ifølge NTB.

Energi

StatoilHydros oljesandprosjekt i 
Canada vil slippe ut dobbelt så 
mye CO

2
 som det totale norske 

utslippet. Nå allierer urbefolk-
ning, forskere og miljøvernere 
seg for å stoppe prosjektet, som 
også fører til naturødeleggelser 
og avskoging.
— Når vi ødelegger skogen i 
Kongo så sender vi miljøvern-
minister Erik Solheim med mil-
liarder i lomma for å redde sko-
gen. Når vi ødelegger skogen 

i Canada så sender vi olje- og 
energiministeren, eller noen an-
dre, med milliarder i lomma for 
å subsidiere ødeleggelsene, sier 
Rasmus Hansson i WWF til NRK.

Avfall

I høst vil Statens forurensnings-
tilsyn kontrollere forhandlere av 
elektronikk. Mange forhandlere 
opplyser ikke om at elektronisk 
avfall skal leveres til dem. Store 
elektriske apparater leveres som 
oftest inn, mens småelektronik-
ken havner på dynga.
— Det samles stadig inn flere 
elektriske og elektroniske pro-
dukter, men alt for mye av små-
elektronikken blir fortsatt kas-
tet sammen med det vanlige 
søppelet, sier SFT-direktør Ellen 
Hambro.

Lokalavisen Askøyværingen har 
startet en kampanje for å av-
dekke ulovlige søppeldeponier 
på øya. De oppfordrer leserne til 
å komme med tips, og får skryt 
både fra kommunen og Natur-
vernforbundet.

Navn

Erik Cockbain er ansatt som ny 
energirådgiver i Norges Natur-
vernforbund. Cockbain har tid-
ligere arbeidet i gRIP, NRK og 
Fridtjof Nansens institutt.

for mange sparepærer havner på dynga. 
(foto: istockphoto.com)

12 bjørner kan skytes i årets lisensjakt. 
(foto: NNv)

Hvis du passerer askøybroen og kaster søppel ulovlig, 
risikerer du å få lokalavisen askøyværingen på nakken. 
(foto: tor-egil farestveit/Wikimedia Commons)
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Klimaendringene er det viktigste 
uttrykket for at menneskehetens 
utvikling ikke er bærekraftig. Nor-
ge har sitt største fagmiljø i Cicero, 
som utgir tidsskriftet Klima. Cicero 
er et av fagmiljøene som veileder 
Miljøverndepartementet og som 
igjen er regjeringens virkemid-
del. Når Regjeringen har en elen-
dig klimapolitikk, så er det også 
et uttrykk for at Cicero har svik-
tet. Ciceros direktør Pål Prestrud 
uttrykker seg ofte i modererende 
vendinger og bidrar ikke til den 
dramatiseringen som kreves for 
å oppnå den frykt og redsel som 
lavutslippsutvalgets leder Jørgen 
Randers mener er nødvendig for 
at politikere skal handle.

Pål Prestrud betrakter James 
Lovelock som dommedagspro-
fet, når den anerkjente klimafor-
skeren karakteriserer en drama-
tisk framtidsutvikling. Jeg er mer 
interessert i hva som er konkret 
feil i Lovelocks vurderinger enn 
i en avfeiende og negativ vurde-
ring av personen. Det internasjo-
nale klimapanelet IPCC har anty-
det at verdens gjennomsnittlige 
temperatur ikke må overstige 2 
grader over temperaturnivået ved 
industrialismens start. Slike tem-
peraturøkninger skremmer ikke 
solhungrige nordboere som må 
til Syden flere ganger årlig for å 
nyte livet.

Da er det mer fornuftig å fast-
sette grenseverdier for CO

2
-meng-

den i atmosfæren. Vi er vant til å 
forholde oss til ulike grenseverdier 
for CO

2
-nivå, og vet at den ikke 

bør overstige 1200 ppm (parts per 
million) for skoler og barnehager. 
IPCC hevder at CO

2
-nivået i at-

mosfæren ikke må overstige 450 
ppm. Det samme nivået opererer 
også Statens forurensningstilsyn 
(SFT) med.

James Hansen er et fenomen 
innen verdens klimaforskning. 
Han er direktør for NASAs kli-

CO
2
-grense: 350 ppm

innlegg
TORGEIR HAVIK
Leder, Naturvernforbundet i Steinkjer

maforskningsavdeling og profes-
sor ved Columbia-universitetet i 
USA ved instituttet for jord- og 
miljøvitenskaper. Han er også den 
personen som i 1988, for 20 år si-
den, orienterte Capitol Hill – USAs 
maktsenter - om de klimaendrin-
gene som truet verden. Denne 
personen har kjempet med med-
løperne til George Bush i snart to 
presidentperioder. Hansen har nå 
konkludert med at et CO

2
-nivå på 

450 ppm er alt for høgt, og at et 
slikt nivå vil gi en eskalerende ut-
vikling mot et uutholdelig miljø for 
menneskeheten. Hansen og hans 
forskerteam fastslår at grensever-
dien for CO

2
-nivået i atmosfæren 

må settes til 350 ppm. Hans of-
fentliggjøring skjer på bakgrunn 
av et forskningsarbeid som er gjort 
av fossilt materiale fra for 55 mil-
lioner år siden, fra den gang det 
atmosfæriske CO

2
-nivået var mel-

lom 360 og 400 ppm. Hansens of-
fentliggjøring ble slått opp i medi-
ene i april og ble kommentert av 
Pål Prestrud som sa: ”En stabili-
sering av CO

2
-nivået på 350 ppm 

vil kreve et dramatisk utslippskutt. 
Da må utslippene ned mot null så 
fort som mulig og i tillegg må vi få 
på plass tiltak for å få CO

2
 ut av 

atmosfæren på. Den beste måten 
å gjøre dette på er å plante trær 
og redusere avskogingen.”

Al Gore har i mange år reist 
rundt med kurver over CO

2
-ni-

vå og temperaturer i atmosfæren 
for de 600 000 siste åra. Disse er 
frambrakt på grunnlag av analy-
ser av iskjerneprøver tatt i polare 
strøk. Kurven for CO

2
-nivået vi-

ser at aldri i denne tidsperioden 
har CO

2
-nivået vært over det ni-

vået som det var før industrialis-
mens start, cirka år 1750. Nivået 
var da rundt 270 ppm. Nå er ni-
vået 387 ppm, og er et resultat av 
en vanvittig rask stigning på kort 
tid i et geologisk perspektiv. Hvis 
begrepet ”føre var” skal ha noen 
gyldighet så bør det konkluderes 
med at menneskeheten umiddel-
bart må sørge for at CO

2
-nivået 

stabiliseres på et nivå langt un-
der det vi har i dag. 

Miljøorganisasjonene har kriti-
sert regjeringen for svake og pin-
glete klimatiltak. Dette er demo-
raliserende for det norske folk. 
Det er i denne konteksten en bør 
vurdere resultatene fra en spør-
reundersøkelse gjennomført ved 
NTNU som viser en viss folkelig 
sløvhet angående egne tiltak mot 
klimaendringene. Det er en for-
nuftig konklusjon å si at ”hvis po-
litikerne selv hadde trodd på de 
framtidsscenarier de hevder, da 
måtte de vel iverksatt tiltak som 
monner”.  Underforstått: Når til-
tak ikke iverksettes så er det heller 
ingen grunn til bekymring.

Lavutslippsutvalgets leder Jør-
gen Randers har sagt at folk flest 
må oppleve en større grad av red-
sel før det kan forventes at de de-
mokratisk valgte politikerne vil 
iverksette sterke tiltak. Jeg vil hel-
ler hevde at politikerne er gitt et 
votum som forplikter dem til å 
iverksette tiltak for å fremme en 
bærekraftig utvikling. Alt annet 
er i strid med Norges Grunnlov 
§ 110, pkt.b.

james Lovelock. (foto fra Lovelocks hjemmeside)

“Kompostering ligner mye på 
sex. Det er en sunn, natur-
lig prosess som involverer 
fruktbarhet, fomling og, når 
det går riktig for seg, en dam-
pende stemning. På toppen 
av det hele er det noen som 
kaller det skittent.”
Det amerikanske nettmagasinet 

grist.org med maleriske beskrivelser.

— Hvor mange av dere leser 
bruksanvisningen fra a til å 
når dere kjøper en ny mobil-
telefon?
StatoilHydros sjef for norsk sok-

kel, Tore Torvund, kommenterer 

Statfjord A-ulykken i Dagens Næ-

ringsliv.

— For handelsnæringen og 
Midtbyen er disse vedtakene 
mer alvorlige enn bybrannene 
de siste årene.
Frps Kristian Dahlberg Hauge mis-

liker de nye kollektivfeltene i 

Trondheim sterkt. (Adresseavisen)

— VG Nett satser offensivt på 
klimajournalistikk. Vi var blant 
annet som et av få norske 
medier til stede ved klimakon-
feransen på Bali i vår.
Synd for Vg Nett, da, at klimakon-

feransen på Bali var i desember, 

og at et titall norske medier var 

til stede, deriblant Miljøjournalen. 

(Vg Nett)

— Behandlingen fra Skodje 
kommune i denne saken er så 
lite profesjonell som det går 
an å få det.
Naturvernforbundets Øystein Fol-

den kritiserer grøfting i Skodje 

kommune. (Sunnmørsposten)

— Levebrødet til Naturvern-
forbundet er å ta skrekk-
bilder, slik han kan si “bli 
medlem og betal penger” til 
potensielle medlemmer.
Skogbrukssjef Kolbjørn Snekvik i 

Skodje kommune, i svar til Natur-

vernforbundet i Møre og Romsdals 

Øystein Folden. (Sunnmørsposten)
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Sena Alouka er leder for Afri-
kas største ungdomsledede mil-
jøorganisasjon. Organisasjonen 
JVE (Jeunes Volontaires pour 
l’Environnement) har hovedkon-
tor i Lomé i Togo, på Afrikas vest-
kyst. Og fra det forholdsvis be-
skjedne utgangspunktet i et av 
Afrikas minste land, har organisa-
sjonen nå spredt seg til tolv andre 
nasjoner, og er godt representert 
både sør, øst og vest i verdensde-
len. Og ambisjonen er å spre seg 
videre, selv om det ikke har øver-
ste prioritet.

— Kanskje kommer vi til Eu-
ropa etter hvert, men det viktigste 
nå er å bygge opp organisasjonen 
i de landene vi allerede har konto-
rer, sier Alouka, som også forkla-
rer at organisasjoner i flere land 
stadig har lyst til å bli med.

Vil bygge solid
Han mener at den største utfor-
dringen nå blir å bygge en solid 
organisasjon bestående av unge 
mennesker. Veldig mange av or-
ganisasjonene de samarbeider med 
deltar i ulike JVE-prosjekter, men 
ikke i den daglige driften av or-
ganisasjonen. Og Alouka sier at 
det viktigste er å bygge seg opp 
slik at de slipper å være avhengi-
ge av prosjektstøtte. Han fortel-

Sprer kunnskap og 
utdannelse i 12 land
De er i dag den største 
organisasjonen av sitt 
slag i Afrika, men tar 
mål av seg til å utvide 
til Europa etter hvert.

TEKST: MARTIN ØDEGAARD
mo@naturvern.no

ler at de i år også har fått penge-
støtte fra regjeringen, noe de ikke 
har fått tidligere.

Kunnskap viktigst
JVE prioriterer og bygger aktivite-
ten rundt fire hovedområder: Kli-
maforandringer, sosial rettferdig-
het, artsmangfold og økt kunnskap 
og utdannelse innen miljø. Alou-
ka fastholder at det siste punktet 
er det viktigste. Men noe av det 

mest kontroversielle de jobber 
med er sosial rettferdighet, spesi-
elt i forhold til vannkraftprosjek-
ter og gruver. 

— Det er viktig å få lokalbe-
folkningen til å forstå hva slags 
konsekvenser slike utbygginger 
vil ha for dem.

Han sier at de siden oppstarten i 
2001 har hatt flere prosjekter med 
mål om å øke bevisstheten rundt 
klimaendringer for befolkningen. 

Andre prosjekter går på å gi tre-
ning og fremme deltakelse blant 
beboerne på landsbygda.

— De fattige på landsbygda er 
de som betaler den høyeste pri-
sen for klimaendringene. Som 
mange andre utviklingsland har 
Togo allerede merket effekter av 
klimaendringer, som forandring 
i regnmønsteret, uttørkede elver, 
kysterosjon og ørkenspredning, 
forklarer Alouka.

Neste utgave 10. oktober
Tegn abonnement på
www.miljojournalen.no

sena alouka på besøk i en landsby i togo. (foto: martin ødegaard)
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”Kreks-kreks. Kreks-kreks”. Stillhet. Så 
kommer svaret et stykke unna: ”Kreks-
kreks”.

Igjen lyder den karakteristiske sangen 
over åkerne på Hallingby, slik den gjorde 
det hver sommer da Grethe Børs-Lind vok-
ste opp på gården like utenfor Hønefoss. 
Da satt de gjerne på verandaen om etter-
middagen. Og når åkerriksehannene sang 
der ute, godt skjult av åker og eng, visste 
hun at det var sommer.

— Det var en hyggelig lyd. ”Nå har åker-
riksa kommet, nå er det ordentlig som-
mer”, pleide far å si, forteller Børs-Lind.

— Jeg tror ikke vi hørte den etter kri-
gen. Det var litt stusselig. Åkerriksa hørte 
liksom til. Det var en sommerlyd som for-
svant, forteller Børs-Lind.

Fra vanlig til kritisk truet
Men i år sang åkerriksa igjen på Hallingby. 
Minst to hanner satt og sang der de før 
hadde vært en del av sommeren. Om de 
faktisk hekket, er det lite trolig at det gikk 
bra. Åkeren ble slått før ungene kunne ha 
forlatt redet. Og her ligger kjernen i åker-
riksas vanskeligheter. Moderniseringen i 
landbruket har gjort åkerriksa til en av de 
mest utrydningstruede fuglene i Norge. 
Siden krigen har den gått fra å være en 
karaktérart til å bli så godt som fraværende 
på norske bygder. Effektivisering i land-
bruket har tatt fra åkerriksene de naturlige 
tilholdsstedene. Nå gjenstår bare kornåkrer 
og slåtteenger. Da det ble slått med ljå, 

levde menneske og rikse godt sammen. Da 
oppdaget slåttefolkene fuglene og kunne 
slå rundt. Med maskinenes inntog i land-
bruket startet utryddelsen. 

Må gjøre noe nå
— Åkerriksa kan forvinne, hvis intensive-
ringen i jordbruket fortsetter. Skal den red-
des, må det gjøres noe nå, sier Ingar Jostein 
Øien i Norsk Ornitologisk Forening (NOF). 

Hittil har 2008 vært et litt svakt år. Det 
er registrert cirka 100 syngende hanner, 
mot 150 i fjor. Det er flest åkerrikser i Roga-
land og Akershus, men i år har man også 
registrert et tjuetalls syngende hanner i 
Hedmark. Lite aner fuglene om at det nå er 
vedtatt en handlingsplan for å bedre situa-
sjonen og ansatt en person som skal prøve 
å gjøre livet enklere for dem. 

— Den norske bestanden er helt avhen-
gig å få tilført individer fra bestander i 
andre land, spesielt fra Øst-Europa, som 
har hatt store levedyktige bestander. Nå 
som vi ser en intensivering i jordbruket der 
også, frykter vi for fremtiden til de norske 
fuglene. Derfor er det viktig å gjøre noe for 
åkerriksa nå, sier Torborg Berge, koordina-
tor for det nasjonale åkerrikseprosjektet.

Vanskelig å redde
Hun startet arbeidet i sommer og jobber 
nå på flere områder. Tiltakene kan være alt 
fra å kjøpe ut avlinger, utsette slåtten, øke 
kuttehøyden, senke farten og endre måten 
man kutter på. Informasjon og samarbeid 

med bøndene står også høyt på Berges 
arbeidsplan.

Problemet er imidlertid å få brukt pen-
gene slik at de kommer fuglene til gode, og 
skylden for det må åkerriksene dele med 
gårdbrukerne. Arten er nemlig ikke lett å 
redde.

—  Det er ofte vanskelig å påvise hek-
king, og det nytter ikke å verne bestemte 
åkrer eller enger, for fuglene hekker gjerne 
på nye steder hvert år. I Rogaland har vi 
sett på områder hvor de er observert i 
flere år. Her vil vi forsøke å få i stand mer 
langsiktige ordninger for åkerriksevennlig 
drift, sier Berge.

NOF arbeider på sin side med nye meto-
der for å finne reder. Lykkes de, blir red-
ningsaksjonen for åkerriksa mye enklere.

— Vi må finne metoder for å lokalisere 
reder. I Bulgaria har de trent opp gordon-
settere som gjør denne jobben. De overser 
andre fugler og tar stand når de finner en 
åkerrikse på rede. Nå arbeider vi med å 
trene opp våre egne hunder, sier Øien. 

Det går mot natt på Hallingby. Etter 
hvert stilner sangen fra åkerriksene. Om 
sangen igjen vil bringe bud om sommeren 
til barna som vokser opp på gårdene her, 
gjenstår å se. De kommer neppe til å se 
fuglen, men det er ikke viktig. Grethe Børs-
Lind sier det på denne måten:

— Jeg så den aldri, men det gjorde ikke 
noe. Det var lyden som var viktig.

l Tekst: Tor B. Christensen

Sommerlyden 
som forsvant

Åkerriksa er ikke som andre tru-
ede arter. Den har penger på bok, 
handlingsplan og egen koordina-
tor. Problemet er at fuglene selv 
gjør jobben svært vanskelig for 

redningsmannskapene. Om få år 
kan åkerriksa være utdødd.

(Foto: R
SP

B
)
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Fotokonkurransen

”I hildringstimen er det godt å seile”, sang Erik Bye. Mange av de innsendte bidragene denne gan-
gen har tatt utgangspunkt i vann og båt, mens vinneren har fanget et helt spesielt lys på ei myr. 
Ifølge leksikonet Caplex er en hildring ”et optisk fenomen i atmosfæren som inntreffer når det 
ligger et meget kaldt luftlag nærmest jordoverflaten. Lysstrålene går med en noe større hastighet 
i den varme luften enn i den kalde, slik at lysets bane krummes noe ned mot jorden”. Vi har ikke 
vært strenge i definisjonen: Stemning og lysbruk har ført oss til de tre premierte.

VINNER: Ingrid Grønnæss fra Oslo er 14 år, og 
har brukt et kompaktkamera for å ta dette bil-
det. Det gjør det bare enda mer imponerende 
hvordan hun har klart å fange lysspillet her. 
Dette er stemningslys på sitt beste!

Bli med i fotokonkurransen!

Neste tema: Høstvær
Alle premierte får et gratis abonnement på miljøtidsskriftet Miljøjourna-
len ut 2008. Vinneren får i tillegg et gavekort på bøker for 500 kroner. 

Slik kan du delta:

• Send maksimum tre bilder i jpg-format til redaksjonen@naturvern.no.
• Størrelsen på den samlede e-posten kan ikke overstige 10 Mb. Gjør den 
det, må forsendelsen deles opp.
• Skriv «fotokonkurranse» i emnefeltet.
• Skriv gjerne et par ord om hvor bildet/bildene er tatt, sammen med 
navn og adresse.
• Bildet/bildnee må være hos oss innen 10. november 2008.
• Av praktiske årsaker tar vi kun imot digitale bilder, sendt på e-post.
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PREMIERT: Tom 
Ording Dahl fra 
Skjåk fanger fine 
linjer, og bruker 
kveldslyset kon-
struktivt i dette 
bildet.

PREMIERT: Sissel Grøtteland Vikeså fra Vikeså i 
Rogaland har klart å videreformidle det helt, helt 

spesielle kveldslyset ved Skarkaknuten på Stavtjørn. 
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Nytt fra Naturvernforbundet

Bli oljefri!

Daglig leder i Naturvernforbundet i Horda-
land, Nils Tore Skogland, forteller at fossile 
energikilder brukt til oppvarming står for 
14 prosent av klimagassutslippene i Ber-
gen, mens tallet i Oslo er hele 30 prosent. De 
ønsker nå at både privatpersoner og bedrifter 
kan få hjelp til å bytte ut oljefyrte ildsteder 
og anlegg til fordel for mer miljøvennlige løs-
ninger, og tilbyr et todelt system.

— Den ene delen retter seg mot hushold-
ninger som vil ha hjelp til å bytte ut oljeka-
minen eller oljefyren. De vil, ved å gå inn på 
siden oljefri.no, kunne skrive inn boligens 
areal og alder og hvilken oppvarmingsløs-
ning de har i dag. På bakgrunn av denne 
informasjonen vil de kunne opprette kon-
takt med aktuelle leverandører som best og 
billigst kan hjelpe dem med å skifte til forny-
bare løsninger.

Skogland sier at forbrukeren her også vil 
få tilbud om energisjekk av huset, fjerning 
av oljetanken og informasjon om Enovas 
støtteordninger. Skogland sier videre at en 

energisjekk av huset gjør at man finner ut 
hvor huset lekker energi, og at man dermed 
kan gjennomføre de energieffektiviseringstil-
takene som er mest effektive og vil gi størst 
virkning.

Oljefri.no tilbyr også medlemskap i Natur-
vernforbundet, som vil gi rabatter på enkelte 
av de miljøvennlige oppvarmingsløsningene 
som presenteres på nettsiden. 

Den andre delen av prosjektet retter seg 
mot bedrifter, som kan ta kontakt med Natur-
vernforbundet i Hordaland. De vil få råd om 
hvilke energiløsninger og effektiviserings-
tiltak de bør undersøke, og eksempler på 
mulige leverandører, energikonsulenter og 
termografer de kan vurdere.

Skogland sier at i tillegg til ham selv og 
prosjektleder Silje Østerbø vil ei gruppe fri-
villige fra Naturvernforbundet også bli med 
på befaringer og bedriftsbesøk.

— Per i dag finnes tilbudet kun i Bergen 
kommune, men vi jobber med finansiering 
slik at det kan tas i bruk over hele landet, 
sier Skogland, som ønsker at dette kan bli 
en pakke som også andre lokal- og fylkeslag 
siden kan benytte seg av.

l Tekst: Martin Ødegaard

I disse dager åpnes nettstedet 
oljefri.no, hvor du med Naturvern-
forbundets medvirkning kan få byt-
tet ut oljefyren din.

Daglig leder Nils Tore Skogland, 
prosjektleder Silje Østerbø og 
styremedlem Nils Johnsen i 
Naturvernforbundet Hordaland 
gjør Bergen oljefri.no .

l HOrDalaND

(Foto: A
lexan

der H
ovlan

d)

Ønsker straff 
for hogst

l ØsTFOlD

Naturvernforbundet i Østfold ønsker at grunn-
eier Vibeke Dons Wankel blir straffet for å ha 
hugget i skogen under hekkeperioden til en 
rekke fuglearter.

Sammen med representanter for Fremtiden 
i våre hender, Norsk Ornitologisk Forening, 
Naturvernforbundet i Moss og velforeningene 
på Mosseskogen og Kambo møtte leder for 
Naturvernforbundet i Østfold, Pål Bugge, opp 
på Moss politistasjon og leverte en såkalt inn-
rapportering på grunneieren. 

— Denne fremgangsmåten har ikke vært 
prøvd før i Østfold, sier Pål Bugge i Naturvern-
forbundet i Østfold til Moss Avis.

— Men politiet har nå tatt imot vår innrap-
portering og det betyr at man oppretter en 
såkalt undersøkelsessak.

Forskriftsend-
ring godt  
mottatt

l MarINT kONTOr

Forskrift om utøvelse av fiske i sjøen har blitt 
endret for hummerfiske. Marin rådgiver Bernt 
Rydland Olsen i Naturvernforbundet mener 
den nye forskriften viser at fiskerimyndighe-
tene har jobbet godt.

— Dette er et historisk løft med både rogn-
hummervern, torskeruseforbud, økt frednings-
tid og redusert lovlig teineantall. Dessuten er 
det innført et forbud mot å oppbevare hum-
mer i samleteiner i sjøen dersom du ikke på 
forhånd har registrert hummeren hos myndig-
hetene. Kombinert med oppsyn er vi sikre på 
at alle langs kysten raskt vil se resultater, sier 
Rydland Olsen.

Foto: Torodd Gundersen, Hummerfestivalen
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Nytt fra Naturvernforbundet

Både statsministeren og miljøvernminis-
teren var til stede ved åpningen. Lars Halt-
brekken benyttet sjansen til å kreve at 
regjeringen må få fart på vernet, og kreve 
at nasjonalparkplanen fra 1993 måtte bli 
gjennomført.

— Nå må de bruke det siste året før val-
get på å få vedtatt minst 10 nye områder. 

5 ligger allerede klare til vedtak i MD. 
Disse må kunne vedtas i høst, uttalte 
Haltbrekken.  I etterkant av åpningen har 
Haltbrekken også lovt at han skal servere 
statsministeren og miljøvernministeren 
kake dersom de verner de fem områdene 
som står for tur.

Åpning av  
Hallingskarvet
To år etter at vedtaket ble gjort, ble Hallingskarvet nasjonalpark åpnet 
i begynnelsen av august. 

l BuskeruD/sOgN Og FjOrDaNe/HOrDalaND

Foto: A
strid K

alstveit

l FINNMark

Naturvernforbundet er nå i ferd med å ferdig-
stille Naturakutten, som skal være et nettsted 
som skal gi oversikt over relevant lovverk i 
naturvernsammenheng.

Rådgiver Arnodd Håpnes sier at det skal 
være en database med eksempler på saker 
som blir liggende i rettssystemet.

— Vi vil samle kunnskapen fra saker som 
har vært i retten, og på den måten kan man se 
hvilke muligheter man har i ulike saker. Natu-
rakutten skal være for hele nettverket vårt, og 
vil gjøre det lettere å finne fram, sier Håpnes.

Han mener det er en utfordring at mange 
fylkes- og lokallag jobber med like problemstil-
linger og bruker mye tid på å sette seg inn i 
lovverk, hvor de ellers kunne utnyttet hveran-
dres kunnskap. Han håper at Naturakutten kan 

hjelpe til med å utnytte kunnskapen bedre.
Håpnes håper at en prototype av nettstedet 

skal være klar til å legges ut samtidig med 
starten av naturmangfoldkampanjen som star-
ter tidlig i 2009.

Han sier at de etter hvert også vil jobbe 
med å få opp en database med saker hvor 
ulike lokal- og fylkeslag har uttalt seg, og der-
med forenkle nettverkets arbeid.

— På den måten kan vi addere erfaringer, 
få mer kapasitet til å jobbe med flere saker 
og sette oss dypere inn i de sakene vi allerede 
jobber med, sier han.

— Vi håper også at Naturakutten kan være 
med å senke terskelen for folk som ikke van-
ligvis jobber med denne typen saker til å sette 
seg inn i slike saker i fremtiden.

Nasjonalpark for fjellrev
I slutten av august åpnet Varangerhalvøya 
nasjonalpark, som dermed blir blant de største 
nasjonalparkene i landet.

Naturvernforbundet har hatt fokus på 
fjellrevprosjektet som foregår der. Arnodd 
Håpnes, rådgiver i Naturvernforbundet sier at 
stammen på Varangerhalvøya har hatt flere 
vellykkede kull og at en ganske stor andel av 
fjellrevynglingene kommer derfra.

— I tillegg har nasjonalparken mye spen-
nende botanikk og mange fuglearter holder til 
der. En del planter har hovedutbredelse i dette 
området, sier Håpnes, som er fornøyd med 
nasjonalparkstatus på et så viktig område.

l seNTralT

juridisk naturvernhjelp

Fylkeslederen i Naturvernforbundet i Finn-
mark har vært i USA og Canada og besøkt 
organisasjoner som jobber med motorferdsel 
i utmark. De har sett på hvilke lover og regler 
som gjelder der, og hvordan disse lovene prak-
tiseres. Dag Elgvin sier at problemet er mye 
større i Nord-Amerika enn i Norge, og at det 
er nødvendig med strengere regler for at ting 
ikke skal skli ut.

Elgvin lover å overbringe erfaringene til Mil-
jøverndepartmentet.

På usa-tur

l rOgalaND

Suldal kommune åpner for at lag og organi-
sasjoner skal kunne utbetale skuddpremie 
på gaupe. Leder Eirin Haneberg Weyrauch i 
Naturvernforbundet i Rogaland mener vedta-
ket er forkastelig, ifølge NRK Rogaland.

— Skuddpremie er en stor uting. Egentlig 
er det et ekkelt gufs fra fortiden. Det burde 
vært avskaffet for lenge siden. Det er uheldig 
at jegere skal ha en økonomisk motivasjon for 
å gå ut og jakte. I verste fall kan en få uerfarne 
jegere som lokkes av en premie og så blir det 
skadeskyting, sier Haneberg Weyrauch.

raser mot skuddpremie
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ØsTFOlD: Postadr.: Postboks 
220, 1702 Sarpsborg. Besøksadr.: 
Fylkeshuset i Sarpsborg. E-post: 
nio@naturvern-ostfold.no, Web: 
www.naturvern.no/ostfold. Leder: 
Ragnar Johnsen, Tlf: 69 13 21 34

OslO Og akersHus: Post- og 
besøksadr.: Maridalsv. 120, 
0461 Oslo. Tlf: 22 38 35 20, Faks: 
22 71 63 48, E-post: noa@noa.no, 
Web: www.noa.no. Kontaktperson: 
Anna Skog, E-post: anna.skog@
gmail.com

HeDMark: Postadr.: Postboks 139, 
2301 Hamar. E-post:  
hedmark@naturvern.no, Web: 
www.naturvern.no/hedmark. 
Kontaktperson: Lars Mæhlum, Tlf: 
45 42 68 77

OPPlaND: Postadr.: Postboks 368, 
2601 Lillehammer. E-post:  
oppland@naturvern.no,  
Web: www.naturvern.no/oppland. 
Leder: Kjell Fredrik Løvold, Tlf: 91 
89 47 51 (m), E-post:  
kjefre@online.no
BuskeruD: Postadr.: 3322 Darbu. 
Tlf: 32 75 05 04, Faks: 32 75 84 91. 
E-post: buskerud@naturvern.no, 
Web: www.naturvern.no/buskerud. 
Fylkessekr.: Per Øystein Klunderud

VesTFOlD: Postadr.: v/Hans Ivar 
Nesse, Nedre Fjellterr. 13, 3157 
Barkåker. E-post:  
vestfold@naturvern.no, Web: 
www.naturvern.no/vestfold. 
Kontaktperson: Hans Ivar Nesse. Tlf: 
33 31 33 42

TeleMark: Post- og besøksadr.: 
Vetle Mulesv. 16, 3944 Porsgrunn. 
Tlf: 35 55 79 54, E-post: telemark@
naturvern.no, Web: www.naturvern.
no/telemark. Leder: Tormod 
Svartdal

ausT-agDer: Postadr.: v/Stig 
Rubach, Åsveien 5, 4879 Grimstad. 
E-post: austagder@naturvern.no, 
Web: www.naturvern.no/aust-agder

VesT-agDer: Postadr.: Postboks 
718, 4666 Kristiansand. Tlf: 
38 02 52 04, Fax: 38 02 46 33, 
E-post: vestagder@naturvern.no, 
Web: www.naturvern.no/vest-agder. 
Leder: Torbjørn Fredriksen. Tlf: 
38 26 13 49

rOgalaND: Postadr.: Postboks 
441, 4002 Stavanger, Besøksadr.: 
Sandvigå 24, Stavanger. Tlf: 
51 52 88 11, Faks: 51 52 88 15, E-
post: rogaland@naturvern.no, Web: 
www.naturvern.no/rogaland Daglig 
leder: Erik Thoring

HOrDalaND: Postadr.: Postboks 
1201 Sentrum, 5811 Bergen, 
Besøksadr: Jacobsfjorden, Bryggen, 
Bergen. Tlf: 55 30 06 60, Faks: 
55 30 06 50,  
E-post: hordaland@naturvern.no, 
Web: www.naturvern.no/hordaland 
Daglig leder: Nils Tore Skogland

sOgN Og FjOrDaNe: Postadr.: 
Postboks 470, 6853 Sogndal.  
E-post:  
sognfjordane@naturvern.no, Web: 
www.naturvern.no/sognogfjordane 
Fylkessekretær: Astrid Kalstveit, Tlf: 
91 80 78 99

MØre Og rOMsDal: Postadr.: 
v/Øystein Folden, 6630 Tingvoll. 
E-post:  
moreromsdal@naturvern.no, Web: 
www.naturvern.no/moreogromsdal. 
Leder: Øystein Folden, Tlf: 
71 53 33 31, 91 81 25 42

sØr-TrØNDelag: Post- og 
besøksadr.: Sandgata 30, 7012 
Trondheim. Tlf: 73 51 52 24, Faks: 
73 51 27 27, E-post: sortrondelag@
naturvern.no, Web:  
www.naturvern.no/sor-trondelag. 
Fylkessekretær: Morten Ingebrigtsen

NOrD-TrØNDelag: Postadr.: 
Postboks 132, 7702 Steinkjer. E-
post: nordtrondelag@naturvern.
no, Web:  
www.naturvern.no/nord-trondelag. 
Leder: Per Flatberg, Tlf: 90 51 50 46

NOrDlaND: Postadr.: Postboks 
1447, 8602 Mo i Rana. E-post: 
nordland@naturvern.no, Web:  
www.naturvern.no/nordland. Leder: 
Erling Solvang, Tlf.: 95 25 40 75

TrOMs: Postadr.: Postboks 924, 
9251 Tromsø. E-post:  
troms@naturvern.no. Web:  
www.naturvern.no/troms 

FINNMark: Postadr.: Postboks 
1176, 9504 Alta E-post: finnmark@
naturvern.no, Web: www.naturvern.
no/finnmark. Leder: Dag T. Elgvin, 
Tlf: 784 32 011

BareNTsHaVkONTOreT: 
Postadr.: Postboks 10, 8082 Leines. 
Kontaktperson: Gunnar Album. 
E-post: album@online.no, Tlf: 
75 77 84 10, Faks: 75 77 84 74
NaTur Og uNgDOM: Postadr.: 
Postboks 4783 Sofienberg, 
0506 OSLO, Besøksadr.: Torggata 
34, Oslo, E-post: info@nu.no, Tlf: 
23 32 74 00, Faks: 23 32 74 10. 
Leder: Ingeborg Gjærum

NOrges  
NaTurVerNFOrBuND 

 
Grensen 9b
0159 Oslo, Norge
(i Oslo sentrum, ved T-bane Stortinget, utgang Akersgata)
Bankgiro: 7874 05 56001
Tlf: 23 10 96 10
Faks: 23 10 96 11
E-post: naturvern@naturvern.no
Internett: www.naturvern.no
Medlemskontingent:
Ny medlem 200,-, hovedmedlem kr 350,-
Pensjonister og studenter: kr 175,- ny medlem 100,-
Familiemedlemskap (ev. inkl. ett medlemskap i Miljøagentene): kr 420,- 
nye medlemmer 300,-
Student-/pensjonistfamilie (ev. med Miljøagentene): kr 200,- 
Livsvarig medlemskap (inkl. Natur & miljø): kr 7000,-
Medlemmer av Norges Naturvernforbund er automatisk medlem av det 
lokal- og fylkeslag vedkommende sokner til.

Ta kontakt med organisasjonsavdelingen dersom listen 
skal endres. Tlf. 23 10 96 10/15. e-post: sa@naturvern.no

orsk natur spises opp 
bit for bit. ”Spar noe 
til oss” er budskapet 
fra barn og unge i 
kampanjen Norges 
Naturvernforbund, 
Natur og Ungdom og 

Miljøagentene håper å kunne dra 
igang. I september måned avgjør 
nemlig DnB NORs nettbankkun-
der hvem som skal motta Spare-
bankstiftelsens årlige gave på 10 
millioner kroner, og naturvernfa-
milien er en av kandidatene.  Vin-
ner vi, kan vi starte kampanjen og 
styrke miljøarbeidet betraktelig i 
årene framover. Men om vi lykkes 
eller ikke avhenger av deg! Spre 
ordet, oppfordre alle du kjenner 
til å gi sin stemme til ”Spar noe til 
oss” – og er du DnB NOR-kunde, 
logg deg på nettbanken og stem!

Framtida bestemmes nå.  De 
neste tre årene skal norske poli-
tikere ta avgjørelser med stor og 
langsiktig betydning for klima 
og natur. Gjennom kampanjen 
“Spar noe til oss” skal vi gi barn og 
unge større mulighet til å påvirke 
klimapolitikken og vern av natur 
i Norge. For snart 50 år siden la vi 
grunnlaget for den fossile energi-
nasjonen vi er i dag. Vi må fatte 
beslutningene allerede nå, dersom 
vi om femti år skal greie å bli en 
fornybar nasjon - en nasjon som 
både tar vare på sin unike natur-
arv og som sikrer at klimaet er i 
balanse. 

Vi skal gi lokale og nasjonale 
politikere lyst, mot og vilje til å 
redusere norske klimagassutslipp 
og spare norsk natur for kom-
mende generasjoner. “Spar noe 
til oss” skal utløse miljøengasje-
ment som nytter hos barn, unge 
og voksne. Dette vil vi få til både 
gjennom informasjonsarbeid og 
åpne lokale aktiviteter landet over 
som turer, opplevelser, konkur-
ranser, aksjoner, kampanjer og 
temadager. Smart energibruk, 
miljøvennlig transport og gjen-
vinning av avfall er stikkordene. 
Det vil spare norske vassdrag for 
ytterligere deminger, det vil sikre 

oss mot nye forurensende gass-
kraftverk, det vil spare matjorda 
og kulturlandskapet mot inngrep, 
og det vil redusere ressursuttaket 
gjennom at vi bruker ressursene 
som alt er tatt ut om igjen og om 
igjen. Energi, transport og avfall 
påvirker hverdagen til folk flest. 
Vi skal spre de gode løsningene fra 
de stedene de finnes. 

Noen tror fortsatt det er en 
konflikt mellom å redusere kli-
magassutslippene og ta vare på 
naturen. Klimaend-
ringene truer også 
artsmangfoldet. Der-
som temperaturen 
på jorda stiger med 2 
grader de neste hun-
dre årene, kan 20-30 
prosent av de kjente 
artene forsvinne. 
Stiger temperaturen 
enda mer forsvin-
ner flere arter enda 
raskere. Behovet for 
å ta vare på artenes leveområder 
blir bare større med klimaend-
ringene. Vi må i tillegg sikre dem 
fluktveier mot nord og oppover i 
høyden. 

”Norsk natur - farvel” er tittelen 
på ei nylig utgitt bok. Boka viser 
hvordan alle de små og tilsynela-
tende ubetydelige inngrepene til 
sammen blir en stor å, som spiser 
opp restene av urørt norsk natur. 
Boka trekker opp noen skrem-
mende visjoner. Om vi fortsetter 
i samme spor får vi det kanskje 
som i Japan? Der kan du kjøre tog 
mellom to storbyer, en avstand 
som tilsvarer Oslo-Bodø, og bare i 
to minutter se noe som kan minne 
om urørt natur. 

Heldigvis er det langt igjen til 
vi har bygget ned så mye av norsk 
natur, og gjennom kampanjen 
”Spar noe til oss” skal vi sørge for 
at vi ikke kommer dit. Men for å 
få til dette trenger vi din stemme! 
Gi din stemme til prosjektet som 
skal sørge for at også våre barn har 
en naturarv de er stolte av når de 
blir femti. 

spar noe til oss!
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Leserundersøkelse
Natur & miljø vil i høst undersøke hva leserne synes om bladet. jo flere som svarer, jo bedre rustet står vi til å lage et 
enda bedre blad i fremtiden! undersøkelsen kan besvares på internett, via sidene www.naturvern.no og  
www.miljojournalen.no, eller ved å sende inn denne siden i besvart tilstand til redaksjonen. Hvis du oppgir navn og 
adresse, kan du også vinne ryggsekken «Hugger» fra Bergans. svarfristen er 1. oktober 2008.

Hvor gammel er du?

Hvilket kjønn? Mann                Kvinne

Hvor mange år har du mottatt Natur & miljø?

Hva er ditt postnummer?

Bladets kvaliteter
Hvor mye av N&M leser du vanligvis?

Ingenting

Blar igjennom

Et par artikler samt noe småstoff

Det meste av bladet

Hele bladet

Hvordan vil du vurdere kvaliteten på innholdet i bladet?

Hvor godt liker du å lese lange bakgrunnsartikler og reportasjer?

Hvor godt liker du å lese korte nyhetsartikler?

Hvordan vil du beskrive bladets utseende?
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Bladets omfang
En ordinær utgave av N&M har 56 sider. Synes du dette er:

N&M kommer ut fire ganger i året. Synes du dette er:
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Innholdet i bladet
Hvilke fagområder er du særlig interessert i?

Er det noen tema du mener bladet burde skrive mer om?

Er det noen tema du mener bladet burde skrive mindre om?
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Om N&M som medlemsblad 
Hvor enig eller uenig er du i de følgende påstandene?

N&M motiverer meg til økt miljøengasjement

N&M er en viktig kilde for min kunnskap om miljøsaker

Med N&M holder jeg meg oppdatert om viktige saker for Norges Naturvernforbund

Jeg synes N&M er et solid journalistisk produkt

Jeg finner informasjon i N&M som jeg ikke finner andre steder

Det er unødvendig med både et nasjonalt medlemsblad og regionale medlemsblader

Jeg er godt fornøyd med N&M som medlemsblad

N&M bidrar til økt fokus på miljøsaker i offentlig debatt

N&M skal først og fremst rette sitt innhold mot medlemmene

Norges Naturvernforbund har ikke lenger behov for et medlemsblad

Jeg kunne tenke meg å motta N&M elektronisk i stedet for på papir

Jeg kunne tenke meg å motta miljønyheter på e-post i stedet for N&M

Jeg foretrekker å holde meg oppdatert via Naturvernforbundets nettsider

En bedre nettside gjør at det blir mindre behov for et medlemsblad

Skriv navn og adresse på bunnen av siden, så er du med i trekningen av ryggsekken «Hugger» fra Bergans! Svarfrist 1. oktober.

sendes til:
Norges Naturvernforbund
redaksjonen
grensen 9b
0159 OslO
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ettersendes ikke ved varig adresseendring. 

returadresse: 

Natur & miljø, grensen 9b, 0159 Oslo


