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niå bii’e inyt IV ittsval’el. Ifi tiken

av tilsetningsslol ler i vasktiiiidler og

hygieneprodukter ei’ en annen àrsak.

I dag kjenner vi til over 1000
stoffer som kan utløse allergi. Noen

av disse stoffene, som pollen og
husstøv, må vi dessverre leve med.
Andre er det heldigvis mulig å
unngå.

I)ii Initger ikke kanstig duft, farg(flr
ng miodige kjemikalier.

Du trenger a være ni i g I risk.
IVlini Risk fremstilles i samråd
med de nordiske allergiforbundene.
Serien er mild mot kroppen og snill

mot naturen.
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STØY ER FORURENSING DET KAN GJØRES NOE MED
Støy er et alvorlig helse- og trivselsproblem som
rammer tusenvis av mennesker langs våre mest tra
fikerte veger. I løpet av en sju-års periode vil vi kunne
halvere antallet boliger med helefarlig støy fra veg
trafikken i Vestfold. Våre bidrag til dette vil være
knyttet til nybygging av veger, støyskjermingstiltak,
satsing på nye støysvake asfaltdekker og kjøretøy-
kontroll.

Støy føles på kroppen.
Statens vegvesen tar problemet på alvor

Samfunnets økonomiske og sosiale utvikling er hoved
drivkreftene bak utviklingen i vegtrafikken. Statens veg
vesens oppgave er å utvikle et veg
trafikksystem som svarer til de be
hovene samfunnsutviklingen skaper.

_______

Samtidig skal vi sørge for at sikkerhet
og miljø blir ivaretatt i trafikk
avviklingen og i forbindelse med
anlegg av nye veger. STATENS VEG VESEN VESTFOLD

Vi har tatt bort parfyme, farge
stoffer, toslater, optiske hvitemidler

og andre unødige kjemikalier. l)ess

uten har vi valgt en miljovennlig

embaliasje. Renere produktet’ enn
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I A R K T I S

Nord!

I I OLJESELSKAPENE ER i
drift mot farlige farvann — Ba
rentshavet Nord. Drømmen er at
området skal åpnes for olje-
boring i siste halvdel av 1990-tal
let. Mørketid, storm og isfjell
skal ikke hindre oljeeventyrets
videre ekspansjon. Det skal tek
nologien sørge for. Oljesøl skal
bekjempes med napal, kjemika
ler, gjødsel og bakterier. Eller
kanskje en Petter Smart-løsning
som ennå ikke har dukket opp?
Tro det den som kan.

•• 1970-TALLETS HEFTIGE
debatt om boring for 62. bredde
grad, om olje eller fisk, ble fort
glemt. Boreriggene trakk nord
over — passerte til og med 73.
breddegrad, uten nevneverdig
debatt. Men miljøbevegelsen og
noen få forskningsmiljøer pro
testerte mot den skandaløst dår
lige konsekvensutredningen som
gikk forut for Stortingets åpning
av Barentshavet Syd. Olje- og
energidepartementet hadde skre
vet en rapport etter eget hjerte,
der poenget var å vise hvor
«ufarlig» oljevirksomhet i dette
området er. Det faktum at det
var boret fem hull for åpningen,
forsterket inntrykket av at kon
sekvensutredningen mest var
spill for galleriet.

• I NÅ STANGER OLJERIGGE
NE mot 74. breddegrad, område
ne nord for Bjørnøya, mot enda
mer sårbare områder. Hittil har
ingen hensyn kunnet stoppe olje-
industriens og politikernes
glupske appetitt på nye oljekil
der. Men nå er grensen nådd. Og
ikke noe teknologiforsøk skal få
oss til å tro at et oljesøl i Arktis
kan takles, uansett hvor «vellyk
ket» det måtte være. I

Kan ofres
for
olje-hunger
Oljeselskapene kalkulerer med
massedod blant dyr i Arktis. 60
tonn olje skal slippes ut i iskan
ten nordøst for Bjørnøya.
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• Svalbard-bilder
Side 26

• Oljeboringpå
Svalbard

Side 30

Vi fant
GrØnlandshvalen

Side 32

Nærum i N&M
Kjent og kjær for mange gjen
nom tegninger i musikkmagasi
net «Nye Takter». Nærum blir
fast bidragsyter i N&M.
Nærumsk tvisyn fra granskauen
på

side 12
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MIN NATUR 41
MILJØTESTEN 44
LESERNES GALLERI 49
KRONIKK 52
MILJØDETEKTIVENE 56
PÅ KLINGEN 59

BØKER 61

Ligg unna
Barentshavet

Velkomnu’n. It! iiy’ AT&M
En ny stil. Friskere g nu i h r\’(nnhig.

IVled mer vekt cl lorm og I ‘i bii, N M skal
bli et enda bedre blad. Av nylt stolt kan vi
nevne Lesernes galleri, Losn i nger, k i ni i kk,

Blekkulfs miljødetektiver og N a ru ti is

ironiske streker.

Lesernes galleri
...

N&M viser lesernes blinkskudd.
Sidt’ •):

Speslalist p miljebøker
I jiltins )4lte i Oslo finnr

Il I) I i.titillii I(i(l([lSkjOldS SolcIi

Norske millioner
til atomkraft
Med statlige millionbidrag ligger \urg
i verdenseliten innen utvikling iv lek
nologi til atomreaktorer. Uten li n Isk
atomindustri får ny teknologi, Nrg
får avfall.

Vet-for-mye Berntsen
— Hvis du ikke kan snakke si hll
står det, kan du holde kjeft, sier lit ny
miljovernrninisteren, Vet—for-ii i ye Ii ti I

sen som han blir kalt.

Side 20

Miljekompromisset
Si! ‘ i . ti il iv rnurginisasjonene fikk

i i I ni il redusere utfyl—
llt4’,.lIIuI i i i .\ l’i,’jki, der OL—skøy—

I

Optimisme for Antarktis
Si! Il) I ur i kitikitisjonen etter den siste

is i i iii ble holdt om konti—

Miljøvern for dyrt
for Polen

— Polen trenger okl;ik Mii til
hjelp, sier fylkesordlorer liik Mi li
«Politikergruppen mot sit r ni Il’n i i

vært på rundtur i landet.

Side 38

Side 50

.1. li

Foto: Fredrik Refvem

Huset som puster
Miljøhuset i Stavanger er bygget
med giftfrie materialer fra lokal
miljøet. N&M gir tips til deg som
vil bygge giftfritt.

Side 13
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NORSKE MILLIONER TIL

N&M • ANDERS GJESVIK

Norge ligger i verdenseliten på utvikling av teknologi til atomkrahvcrk. I ) In imrsk
atomreaktorene får titalis millioner i statsstøtte. Begrunnelsen er at atomforskningen bidrar
til vårt atomberedskap. Kritikerne mener at pengene bare fremmer utenlandsk atninkiiIt,
samtidig som de skaper atomrisiko på norsk jord. Haldenreaktoren har fatt ny konsesjon til

1999, til tross for at den har passert vanlig livslengde for en reaktor.

Virksomheten drives av
Institutt for energiteknikk
([FE), som har 520 ansatte.
1FF har to atomreaktorer, en
i 1-lalden og en på Kjeller
utenfor Oslo. Halden-reakto
ren har en effekt på rundt i
prosent av Tsjernobyl-reak
toren, reaktoren på Kjeller
0,1 prosent. Begge er forsk
ningsreaktorer, de produse
rer ikke elektrisitet.

Både miljøbevegelsen og
deler av det norske forsk
ningsmiljøet har reagert
sterkt på at Norge bruker
flere titalls millioner kroner
hvert år på forskning som
fremmer utenlandsk atomin

— Legg ned
reaktoren

— Haldenreaktoren er
gammel, den bør leg
ges ned i løpet av de
nærmeste årene. Det
er betenkelig at reak
toren har fått konse
sjon ut 1999, sier pro
fessor Sverre Westin
fra NTH.
Professor Westin har fore
lest i reaktorfysikk ved
NTH i 15 år. Westin sier at
en reaktor ikke bør være i
bruk i mer enn 25-30 år, og
at Haldenreaktoren med
sine 31 år bør legges ned.

• . .••••..
• • . •
..
..•
• •.• ••. .
• .
dustri. Byråsjef Olav Tsach
sen i Olje- og energideparte
mentet sier at det er flere of
fisielle begrunnelser til at
staten støtter 1FF reaktor
rjrksomet

— 1FF gir oss nasjonal
kompetanse pa reaktortek
nologi. Kompetansen kan vi
bruke til å vurdere risikoen
ved utenlandske reaktor

— Risikoen for en atom
ulykke øker med alderen.
Stålet i reaktoren blir sprøtt
av nøytronbestralingen,
man kan ikke se bort fra at
kjelen en dag kan briste. En
brist i kjelen kan gi langt
alvorligere konsekvenser
enn den verst tenkelige
ulykken som anslått i risi
kovurderingene for Hal
denreaktoren. Det er beten
kelig at Statens atomtilsyn
har gitt konsesjon for drift
ut 1999, sier Westin.

Westin reagerer på at
statsstøtten til reaktorene
subsidierer en kraftforrn
som er helt uaktuell i Nor
ge, og som dessuten er
svært farlig for miljøet. Han
er uenig i at atomforskning

ulykker, og vi kan delta ak
tivt i internasjonalt sikker
hetsarbeid. Utviklingen iv
kontrollrornstekm)k gi gir
også ringvirkni nger I i

andre deler av irsk
næringsliv. l)el er kost
nadseffektivt .i fi kompeti
sen gjennom intt’ri i.isji ull

samarbeid ved .i holde nik
torene i drift. Men rei Lii in
ne vil ikke vare evig, og vi er
i ferd med vnrtleri livin
dan Norge ski! skilt
denne kompetansen i

da, sier Isaulisen.

Atomkralt hest
Direktør ved I ll, Ni!.

en er et
bidrag til
beredska
pen iYlOt

a t o m —

ulykker.
—Jeg er

enig miii
dem som
sier at vi
må skalk
oss niei.
hvordan vi ski! lu, vI ti

oss mot en ik unnilvI
Men dit hør ikke k i vel li
utvikle den lek ni iii ‘iun v i

skal heskyt le

Kunnskapen vi lii vil i

drive en leikILul, ci 4 t in
forutsetning liii vn cii iii

skap, sier Weslin. I

(oltI red Aamodt, mener at
v i liii iger norsk atomforsk —

ning tur i ha kunnskaper orÛ
illu problemene knyttet til
liculil kri I t.

— Vi trenger praktiske
kiiuiuiskiper for å forholde
Li’ ti! problemer som radio—
iL iv I materiale på avveie,
li i r ved transport, depo—
ni ii og av radioaktivt avfall
og muligheten for ulykker
vel I til enlandske reaktorer,
sier Ai modt.

Kritikerne av den norske
it unilorskningen mener at
dit er lulistendig på hodet å

cr1 i Le penger på atombered
skip ved å sørge for at de

ri uhlemene vi skal beskytte
i ss mot finnes på norsk jord.
I )el er mulig å skaffe se
i lcnne krinnskapen uten zf

rive atomreaktorer selv.
Rurskningssjef Helge

‘uiiidt Olsen ved Halden
teiktiuren mener at skrive
luiurilsktinnskap ikke duger.

Vi mi drive vår egen
kji ri iekra fttekniske forsk
Iiilig tor meningsfylt å kunne
delt i i internasjonale kjer
nekrillorganer. Vi må ha noe

lI—-;
Iiofu,:,ni
Svorro \tu liii i

Li inn.L,ij i uuiii

Bare 11991 bruker staten 29
millioner kroner på virksombe
len ved Haldenreaktoren. Pen
gene gir bedre kontoliromstek
nologi og brensel til utenlands
ke atomkraltverk, Norge får
rundt 80 tanner med radioak
bul avfall i året. (Foto: Halvor
Bjsrngård)
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— Falske
argumenter

— Det styrker ikke
norsk atombered skap
å bruke mange millio

ner kroner til drift av
atomreaktorer. Dette
lukter av vikarierende
argumenter for å
opprettholde en kost
bar reservekompetan
se for en satsning på
atomkraft i framtida,
sier professor Bent
Natvig.

Bent Natvig er professor i
pålitelighetsanalyse, som
omfatter sikkerhet ved
atomkraftverk. Han er
også dekanus (leder) for
Det matematisk-naturvi
tenskapelige fakultet ved
Universitetet i Oslo.
Natvig deltok i et utvalg
ved universitetet som ut
talte seg om Embetsmann
sutvalgets utredning om
tiltak mot kjernekraftulyk
ker etter Tsjernobyl.

Temaet sikkerhet og risi
ko ved atomkraftverk er
viet stor plass i utredning
en, og det er en nødvendig
forutsetning for oppbyg
gingen av beredskapen
mot atomkraftulykker.
Framstillingen av dette te
maet i utredningen baserer
seg hovedsakelig på IFE.

For nær a-industrien ,

— IFE er alt for tett knyttet
til atomindustrien til å
være eneste part som utta
ler seg om sikkerhetsana
lyse. IFEs vurderinger
viste da også at deres
kunnskaper om risikoana
lyse for atomkraftverk
ikke hadde utviklet seg på
20 år. IFEs vurderinger un
derslår det faktum at
forskning om pålitelighet
for menneskelige kompo
nenter og datamaskinpro
grammer er på nybegyn
nerstadiet. IFEs ekstremt
lave anslag for sannsynlig
heten for reaktorkjerne-ha

varier er ikke egnet til an
net enn å skape falsk tryg
gehet, sier Natvig.

Da Aksjonsutvalget for
atomulykker (AVA) ble
opprettet etter Tsjernobyl
ulykken for å samle de
norske fagmiljøene ved en
ny atomulykke, ble 1FF tatt
med som rådgiver i
aksjonsutvalget. Dette ble
begrunnet med at 1FF har
kompetanse om reaktortek
nikk og utstyr for å måle
stråling. Natvig mener at
kompetansen i reaktortek
nikk ikke er spesielt viktig
for atomberedskapen.

— Den kompetansen vi
trenger på sikkerhet ved
atomkraftverk får vi gjen
nom olje-virksomheten.
Denne kompetansen blir
utviklet ved Universitetet i
Oslo og ved NTH i Trond
heim, og den er klart over
førbar til atomkraftverk.
For å møte konsekvensene
av en ny atornulykke tren
ger vi strålefysikere, mcdi
sinere og biologer. Det luk
ter av vikarierende argu
menter å si at IFEs virk
somhet er nødvendig for
beredskapen. I virkelighe
ten bruker vi mange millio
ner kroner på å oppretthol
de en kompetanse som
bare er interessant hvis vi
skal satse på atomkraft i
Norge i framtida. Disse
pengene bør vi heller bruke
til å forske på viktige områ
der som miljøteknologi,
energiøkonomisering og al
ternative energikilder. Her
bør statsministeren ta kon
sekvensen av Brundtiand
kommisjonens innstilling,
sier professor Natvig.•

a bidra med for å bli tillagt
vekt og få tilgang på infor
masjon. Det er vanskelig å
opprettholde kompetanse på
kjernekraft bare ved å lese
rapporter. Vi beholder ikke
gode ingeniører på fagområ
det hvis de kun skal sitte og
lese hele livet, sier Smidt 01-
sen, som ikke forstår miljø—
[wvegelscns kritikk av den
norske a tom kra ftforskning—
en.

— Jeg synes det er merke
lig at miljohevegelsen er så
kritisk til forskning på
atornkraft. Det er den eneste
energikilden vi har i dag
som kan bidra vesentlig til å
løse det globale CO2-proble-
met. Tsjernobylulykken var
en stor ulykke, men den var
regional. Et globalt problem
som C02 er tross alt mer al
vorlig. Etter Tsjernobylulyk
ken så vi hvordan flere land
som var klar til å bygge ut
atomkraftverk skrinla plane
ne. De planla i stedet foru
rensende kullkraftverk, som
er langt verre for miljøet,
sier Smidt Olsen.

Han reagerer på at det blir
argumentert mot atomkraft
med at den verst tenkelige
ulykke vil få enorme og uak
septable konsekvenser.

— Man får ikke gjort stort
hvis man vurderer en hver
teknologisk virksomhet ut
fra konsekvensene av den
verst tenkelige ulykke. Det
er mulig å tenke seg at broer
styrter sammen, demninger
brister, eller at en jumbojet
faller ned på et fullsatt Bis
lett stadion. I hodet på folk
har det dannet seg et bilde
av atomkraft som uaksepta
bel. Det har vi bare måttet
tilpasse oss, men vi har lov
til å være uenig, sier Smidt
Olsen.

Det finnes nok flere uoffi
sielle ‘argumenter for å
opprettholde norsk atom
forskning. Det er alltid poli
tisk vanskelig å legge ned en
virksomhet som har vært i
drift i mange år, særlig når
Halden-prosjektet er byens
neststørste private arbeids
plass med rundt 200 ansatte.
Det er også mulig at det lig
ger militære interesser bak å
opprettholde denne kompe
tansen, men den slags argu

men ter er godt skjult.

Jod-tabletter
og evakuering
Det er laget risikovurdering
er og beredskapsplaner for
ulykker ved begge reaktore
ne. Disse dokumentene er
ikke åpne for offentligheten,
men noen opplysninger er
kjent fra andre offentlige do
kumenter. Det er ikke tall
festet hvor stor risikoen er
for en ulykke ved en av re
aktorene. De alvorligste
uhellene som er analysert i
risikovurderingene er a kjo
lesystemene svikter. Det in
nebærer at radioaktivt mate
riale lekker ut fra reaktorene.
Men beredskapsplanene for
holder seg til mer alvorlige
ulykker enn risikovudering

• .
• .

• .....
• . ..•••.•

ene. I planene inngår bered
skap for evakuering av reak
torenes nærområder. Bered
skapet er lagt under det lo
kale politiet, som har lagre
av jod-tabletter. Jod reduse
rer kroppens opptak av
radioaktivitet. Beredskaps
planene øves internt ved re
aktorene en gang årlig, og
med politi og sivilforsvar
hvert tredje år.

Hittil har det ikke for
kommet alvorlige uhell veJ
driften av reaktorene, og
kontrollsystemet har virket
ved svikt av utstyr eller ope
ratørfeil. Men i 1982 skjedde
en tragisk personulykke ved
Kjeller-reaktoren. En arbei
der gikk inn i bestrålings
rommet, og ble utsatt for
kraflig radioaktiv stråling.
Han døde etter 14 dager.
Ulykken skyldtes en kombi
nasjon av låsesvikt og in
struksbrudd.

Halden-reaktoren er 31 år
gammel. Vanligvis blir 20-30
år regnet som passende leve
alder for en reaktor, fordi
nøytronbestrålingen fører til
at stålet i reaktoren blir
sprøtt etter hvert. 1FF har
fått flere utenlandske kon

trollorganer til å vurdere re
aktorens tilstand, og Statens
atomtilsyn har gitt ny konse
sjon ut 1999.

Myndighetene har fastsatt
operatøransvaret for IFE til
opp til 515 millioner kroner
for en enkelt atomulykke på
norsk jord. Dette dekker ska
de på liv og eiendom ved
ulykker ved en av de to re
aktorene og ved transport
innen Norge. Men den nors
ke staten har overtatt dette
økonomiske ansvaret, og gitt
en utvidet garanti på tilsam
men 2,575 milliarder kroner
for skader som følge av
atomulykker på norsk jord.
Transport av radioaktivt ma
teriale utenlands må dekkes
av egne forsikringer i tillegg.

Million-statsstøtte
(!FE ble opprettet i 1948 un

der navnet Institutt for
atomenergi (IFA). 11953 ble
IFA etablert som selveid stif
telse av staten og Norsk
Hydro. Den første reaktoren
stod ferdig på Kjeller allere
de i 1951, og den fikk tungt-
vann fra Hydro. (IFEs reak
torer baserer seg fortsatt på
uran og tungtvann). I de
første tirene arbeidet IFA
utelukkende med atomener
gi. En hovedsatsning var
studiet av elektrisitetspro
duksjon fra atomkraft, i sam
arbeid med Norsk Hydro.
Men etter atomulykken på
Three Mile Island i USA i
1979, mistet de norske politi

(erne appetitten på atom
kraft. Da måtte 1FF gi opp
satsningen på atomkraft ved
Kjeller. Ved reaktoren på
Kjeller ble det nå satset på
produksjon av radioaktive
legemidler (til å stille diag
nose eller behandle), bestrå
ling av mat og grunnforsk
ning i atomfysikk. Her dri
ves også forskning for ol
jebransjen og om energiøko
nomisering.

Men 1FF forsatte satsning
en på atomreaktorforskning
ved Halden-reaktoren.
OECD l-Ialden Reactor Pro
ject ble opprettet allerede i
1958. Prosjektet pagår frem
deles, og har om formål å
forbedre og utvikle atom
brensel og kontrollromstek
nologi ved utenlandske

atomkraftverk. Deltakerne
er myndigheter og atomin
dustri fra flere OECD-land.
Avtalene inngås for treårspe
rioder, og en ny avtale er
nettopp inngått for perioden
1991-93 med Stortingets
godkjennelse. Men forsk
ningssjef Helge Smidt Olsen
sier at deltakerlandene base
rer seg på viderefering av
prosjektet fram til årtusen
skiftet.

— Deltakerlandene forut
setter drift ut konsesjonspe
rioden. De ville ikke deltatt i
et treårsperspektiv.

IFE har et årsbudsjett på
rundt 300 millioner kroner.
Omlag to tredjedeler er egne
inntekter og en tredjedel er
statstilskudd. De egne inn
tektene er basert på opp
dragsinntekter fra atomin
dustrien og annet nærings
liv, samt tilskudd fra delta
kerlandene i Halden-pro
sjektet (Vel 36 millioner kro
ner i 1989). Statstilskuddet
for 1991 er på 92 milioner
kroner. Omtrent to tredjede
ler av statsstøtten går til
virksomhet som er avhengig
av drift av de to atomreakto
rene, likt fordelt på Halden
og Kjeller. De rundt 30 milli
oner kroner som går til
Haldenprosjektet er fordelt
på utvikling av atombrensel
og kontoliromsteknologi.

Kontrollromsteknologien er
også nyttig for oljebransjen
og andre deler av norsk
næringsliv, men den
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Men de fem minuttene blir
til tjue, fordi Thorbjørn
Berntsen gjerne vil fortelle
om ørretfisket på hytta si.

Fem minutter, altså — etter
å ha mast om et portrettin
tervju i over en måned.
Vrangvilje? Langt ifra — men
ministeren er en travel
mann, travlere enn noen
statsråd departementets an
satte kan huske. Egentlig får
vi ingen avtale i det hele
tatt. Bare et påskudd om fo
tografering gir oss adgang
over dørstokken — i fem mi
nutter.

Han er mindre enn man
skulle tro. Leppa fra Grorud,
kjent for sine storsnutede ut
talelser, gir assosiasjoner —
om ikke til Arnold Schwar
zenegger — så ihvertfall til en
mann som ruver i landska
pet.

Men Thorbjørn Berntsen
ruver ikke, der han tar i mot
i mørk dress — rett fra jule
lunsj på slottet. Nokså kort-
vokst, kanskje til og med litt
korpulent. Men med et
godslig vesen. Mannen er
lett å like.

OG GODT LIKT er han, ikke
minst i departementet.
— Flink til å lytte. Kan leksa
si, er gjennomgangskom
mentaren. — Et skoleeksem
pel på at den som Gud gir et
embede, gir han også fors
tand, hvisker en byråkratisk
kilde. For de har visst ikke
vært like begeistret for
Berntsen gjennom hans 17 år
i Stortingets kommunal- og
miljøvernkomité.

Men også gamle komité
kolleger tegner et bilde av
Berntsen som en romslig,
lyttende og interessert politi
ker, ikke minst gjennom den
siste perioden som leder av
komiteen. — Det er bare i sa
len og i pressen han tar fram
slegga, forteller en borgerlig
representant.

- VERDA SKIFTAR, men
Thorbjørn Berntsen er den
same, sa Høyrerepresentan
[en Hallgrim Berg i Storting
et i oktober 1989.

Ja, mon det. For hvem
skulle tro at en tradisjonell

Ap-politiker som Berntsen,
med fagforeningsboka i or
den gjennom mange år, skul
le svinge sverdet over fagbe
vegelsens miljøpolitiske fal
litterklæring. — En krigs
erklæring mot miljøet, var
Berntsens karakteristikk av
LO-sjef Yngve Hågensens
utfall mot C02-avgifter. Hel
ler ikke Sp-mannen Ole Gab
riel Ueland slapp nådig fra
sin konfrontasjon med
Berntsen etter sitt herostra
tisk berømte forsøk på å gjø
re greie for internasjonale
avtaler om CO2.

Men etter denne smått pa
negyriske hyllesten til den
nye miljøvernministeren,
kan vi ikke dy oss for å hit-
sette en historie om et møte
Berntsen og Harlem Brundt
land hadde med en av miljø
bevegelsens representanter
om Heidrungassen like etter
regjeringsskiftet: Miljøakti
visten g]ør Gro oppmerksom
på at Miljøverndepartemen
tet går i mot en ilandføring
av gassen og hun ser skarpt
på Berntsen, som noe
duknakket repliserer: — Nå
ja, det er nå helst noe som
Jens Stoltenberg mener, det
da.

Men rett skal være rett:
Berntsen viser vilje til å stille
opp for departementets
holdninger og til å forsvare

dem i regjeringen. Og man
nen hater å tape.

- KONA MI ER HELT VILL
etter multer, avslører minis
teren. Derfor blir det mye
multeplukking når Thor
bjørn og Adda er på hytte-
tur, enten det er i Vestre
Slidre eller ved Røros. — Jeg
er jo blitt den reneste hytte
baronen, humrer han.

— Hytta i Vestre Slidre
bygde jeg sjøl i begynnelsen
av 1960-årene, den gangen
jeg ennå kunne håndtere en
tommestokk. Konas hjemhø-
righet i Røros-traktene ført

‘

til et hyttekjøp i området for
ikke lenge siden.

Like ved Røros-hytta fin
nes det ei fiskebu. Der er jeg
så ofte jeg har tjangs. Der vet
jeg at jeg får fisk. Det går
stort sett i ørret på 3-4 hekto,
men jeg har da fått fisk på
overen kilo også, sier Bernt
sen og gjør krav på å bli
trodd.

Og når vi spør ham om
hvilket forhold han egentlig
har til naturen, blir mannen
engasjert: — Jeg er glad i na
turen og har veldig sans for
det klassiske naturvernet.
Jeg husker diskusjonen om å
demme opp Gjende. Noen
sa at man kunne regulere
Gjende tilbake til vanlig
høyde i turistsesongen. Men

for meg ville kunnskapen
om at det egentlig er ødelagt
også ha ødelagt hele rekrea
sjonsverdien. Jeg vil vite at
den naturen jeg vandrer i er
irørt. For Norge er det vik

tig å ha tilstrekkelig natur ig
jen som ikke er rørt.— Betyr det at du går imot
alle nye vassdragsutbyg
ginger?— Nei, men vi har et høyt
energiforbruk i Norge, og
det er i dag ikke behov for å
bygge ut noe nytt, dersom vi
ikke ser det som en forplik
telse å eksportere kraft. Slik
sett kan gassen være et vir
kemiddel til å oppnå reduk
sjoner i utslippene uten
lands. Dette kan vi oppnå
gjennom internasjonale avta
ler.

— DU GÅR JO sterkt inn for
å nå den norske målsetning
en om en stabilisering av
Norges CO2-utslipp. Men

når kommer vårt første re
duksjonsvedtak?

— I første omgang må vi få
ned utslippene for å stabili
sere. Andre land kan lettere
ha dristigere målsettinger
som vi vil få problemer med
å nå. Vi trenger først og
fremst en handlingsplan for
egne, kvalifiserte målsetting
er, sier Berntsen og unngår å
kommentere en påstand om
at Norge og andre OECD-
land må kutte sine C02-uts-
lipp med opptil 80 prosent
for å stabilisere drivhusef
fekten.

For han legger ikke skjul
på at det kan bli vanskelig
nok å nå den målsettingen vi
har. Protester fra industri og
bilbransje mot nokså mode
rate CO2-avgifter illustrerer
dette. Og viser ikke dette at
folk flest ikke er så miljobe
visste som meningsmålinge
ne sier?— Jeg tror folk er veldig be-

Thorbjørn Berntsen retter
på slipsknuten, klar for
neste møte. (Foto: Rune [is
lerud, Samt010)

nister hvis du fikk velge fritt
blant statsrådpostene?

— Jeg var jo med å sette
sammen denne regjeringen
og fikk valget mellom
Nærings-, Kommunal- og
Miljøverndepartementet. Jeg
sa ja til å gå inn der Gro
mente hun trengte meg
mest, også fordi jeg ønsket
meg hit, sier Arbeiderparti
ets annen nestleder, som bor
gerlige representanter ond
skapsfullt benevner ham un
der Stortingets replikk
ordskifter.

PORTOFITEt L

Sporet

av en
travel mann

• GUNNAR
BOLSTAD

ere får
fem minutter, sier en ef
fektiv forværelsesdame.
— Ikke mer. Han har et
viktig møte.

Il

DET LYDER BISK knakking
på døra og vi forstår at vi
forlengst har overskredet
vår tilmålte tid. Men til slutt
et spørsmål vi har drømt om
å stille en mann som offent
lig sier at han er den beste
miljøvernministeren som
tenkes kan: — Hender det at
du angrer på at du er så
svær i kjeften?

— Jeg blir ofte referert i
brokker, og det blir jeg for
banna på. Men jeg har tillit

kymret, men de er ennå ikke til pressefolk. Gudskjelov
villige til å godta virkemid- har mange av dem vært tilli
lene. Morgendagens forbru- ten verdig. Men de siste åre
ker blir mer miljøbevisst — ne er jeg mer og mer blitt
det blir vår oppgave, brukt i journalistenes egen

— Hva med dagens norske politisering av sakene. Til en
demokrati, med pressgrup- rekke journalister kommer
per og lokal medbestemmel- jeg ikke til å si et ord uten at
sesrett — er det et egnet ap- jeg får se resultatet før det
parat til å møte miljøproble- kommer på trykk.
mene? Men: Hvis du skal snakke

— Det heter tenke globalt, med folk, må du snakke så
handle lokalt. Vi må forank- folk skjønner det. Hvis ikke,
re miljopolitikken i kommu- kan du i grunnen holde
nene. Det bør utvikles sam- kjeft, sier Berntsen.
arbeidsordninger mellom Men nå er det definitivt
kommuner og lokale mil- slutt, for utenfor venter en
jøorganisasjoner. Husk at utålmodig spesialrådgiver
miljøorganisasjonene i Nor- på å få avklart et viktig
ge har flere fast ansatte enn spørsmål. Og for ordens
Direktoratet for naturfor- skyld: Skulle fotograf Lisle
valtning, sier Berntsen på en ruds ellers så utmerkede bil-
slik måte at vi blir i tvil om der denne gang synes å
det skal oppfattes som noe mangle det sedvanlige
positivt. \ kunstneriske uttrykk, så er

det journalistens feil. Foto
— ÆRLIG TALT, Berntsen — grafen fikk aldri sine avtalte
ville du vært miljøvernmi- fem minutter.
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Trykkeri
avfall blir
dopapir

• • En million kilo
trykkeriavfall fra bok-
produksjon i Gjøvik-
bedrifter ble i fjor
sendt til resirkulering i
europeiske land. Fint
papiravfall, som tilsva
rer råstoff fra 15.000
hogstmodne grantrær,
brukes til å lage dopa
pir og tørkeruller i
Tyskland, Italia, Ne
derland og Danmark.

I åtte ar har Håkon
Holthe tatt vare på
trykkeriavfall fra
Nordbok og andre
hoktrykkerier og bok
binderier. Nå tar han
vare på trykkeriavfall
fra et titalls bedrifter i
Gjøvik. Avfallet bun
les og sendes med
trailer til Danmark,
der en mellom-mann
videreselger papiret
til bedrifter ute i Euro
pa. Holthe bygger nå
opp en bedrift som i
startfasen gir arbeid
til fire personer, og

L$SNICER

har planer om å in
stallere sin egen pa
pirpresse.

Fjern-
varme av
bio-energi

• • Eskilstuna kom
mune i Sverige har si
den 1969 forsynt inn
byggerne med energi
til oppvarming gjen
nom et omfattende
fjernvarmeanlegg. De
første årene ble var
men levert fra flere
små el- og oljekjeler.
Høsten 1986 satte
kommunen i drift et
anlegg basert på skog-
avfall og flis, og i dag
er vel 40 prosent av
energiproduksjonen
basert på skogbrensel.
Avlopsvann og var
mepumper står for 26
prosent, mens olje og
elektrisitet står for
henholdsvis 19 og 14
prosent av energipro
duksjonen.

Nå planlegger Es
kilstuna Varmeverk et
kraftvarmeverk som
skal produsere både
elektrisitet og varme.
Dette anlegget kan til
passes ulike energibæ
rere, og med en for-
ventet stigning i
strømprisen er dette
et meget interessant
tilbud for Eskilstuna.
Prosjektet i Eskilstuna
inngår i en lang rekke
prosjekter i Sverige
som satser på bioener
gi.

Flaskepost
om foru
rensning

• • Elevene ved Lek
nes skole i Vestvågøy
kastet i april i fjor ut
10.000 smä plastflas
ker i havet utenfor
Brønnøysund, som et
miljø-eksperiment.
Hver flaske inneholdt
en papirlapp der fin
nerne ble bedt om å
fylle den ut med
navn, adresse og
funnsted, og så sende
den tilbake til miljø-
kontoret i Vestvågoy.

Siden har over 1200
papirlapper kommet i
retur, og miljovern
elevene har hatt hen
dene fulle med flaske
post-lesing, registre
ring og etterarbeid.

Elevenes utgangs
punkt var en ryddeak
sjon på hjemstedet,
som avslørte skrem
mende mengder med
avfall langs strendiie.
De stilte spørsmål om
hvor søppelet stam
mel fra, og slik oppsto
ideen om å sette i verk
et «kontrollutslipp»
for å finne ut hvordan
forurensningen sprer
seg langs kysten. Til
feldigvis skjedde det
et alvorlig oljeutslipp
som skadet store
mengder sjofugl om-

trent samtidig som
flaskene ble kastet ut.
Flere av flaskene ble
griset til med olje, og
kan gi verdifull infor
masjon om spredning-
en av oljen.

Rense
anlegg —

så industri

I I Renseanlegg først,
deretter industriutbyg
ging. Det er den nye
danske oppskriften på
â trekke til seg in-
du stri v i r kso ni het.
Stignæs Industrimiljo
A/S på Vestsjælland
prøver å trekke til seg
virksomheter fra hele
Norden ved å «løse»
forurensningsproble
mer før de oppstår. I
industriparken byg
ges renseanleggene
først, og de enkelte
bedriftene slipper
langdryge konsesjons
runder hos myndig
hetene. Dessuten opp
når de stordriftsforde
ler ved at flere bedrif
ter knyttes sammen til
renseanlegg og gjen
vinningssystem.

Utdannes
i miljø-

spørsmål
• I Nå skal miljø-
spørsmål på dagsor
den i skoleverket i
Oppland. Med konkret
utgangspunkt i Vestre
Toten og Gjøvik kom
munes vannbruksplan
for den sterkt foruren
sede Hunnselva, har
36 lærere gått på kurs.
Målet var at hver
deltaker skulle komme
tilbake til sine respek
tive skoler som oppda
terte «fyrtårn» i mil
jøsporsmål.

«Fylkes kontakt -

gruppa for miljøun
dervisning» sto bak
seminaret, og hadde
innkalt en rekke fag-
personer på området.
En del av aktiviteten
var blant annet en be
faring langs Hunnsel
va, for å kikke på
hvordan ei clv ikke
skal se ut.

Det er meningen at
lærerne skal møtes tre
eller fire ganger i lø
pet av skoleåret på to-
dagers samlinger. I
mellomtiden skal læ
rerne ved hver enkelt
skole gjennomføre et
miljøprosjekt, som så
drøftes under disse
samuingene.

Problem-g
avfall blir
kompost

I I Problemavfall blir
til næringsrik kom-
post hos Notodden-
mannen Arne Vaa.
Han har laget en reak
tor der det utvikles en
bakteriologisk prosess
som omdanner vans
kelig avfall. Naturen
selv gjør jobben, med
hjelp av Vaas system.

Avfallet oppbevares
i en stor trommel i 14
dager. Bakteriene ut
vikler en temperatur -

på 60-70 grader inne
trommelen, og da går
komposteringen raskt.
I tillegg snur tromme
len rundt sin egen
akse i intervaller. Etter
to uker får man ut en
tørr masse som lagres
i fire uker. I løpet av
denne tiden omdan
nes avfallet til
næringsrik kompost.

For å videreutvikle
prinsippet med kom
postering av problem-
avfall, bygger Vaa en
forsøksstasjon i Sau-
land.

• INGER
SPANGEN

sunt, så dette virket spen
nende, sier Geir Andersen.

Vinduer mot sola
Roalkvam og Jacobsen teg
net huset sammen, og valg
te en spennende og spesiell

MHjøhuset i Stavanger
Foto: Freclrik Retvem

Gjennom teknologien viser mennesket
sin overlegen het overfor dyrene.

GIFTFRITT
OG

SPENNENDE
Neida, det er ikke et husbankhus under ombygging. Derimot er
det familien Andersens miljøvennlige bolig i Stavanger, med 1ev-
egg etter byggeskikk fra Jæren. Giftfi-itt og spennende. Men til ti
der har det vært slitsomt å bygge miljøvennlig, sukker beboerne.

Fra Idebanken i
Praksis, Alternativ

Framtid

Byggingen av miljøhuset
startet, for Inger Margrete
og Geir Andersen som
andre husbyggere, med at

de hadde tomt og byg
geplaner. Men tanken på
ferdighus ble droppet da
de ble kjent med arkitekte
ne Rolf Jacobsen og Dag
Roalkvam. De to imponerte
med gode ideer til nye løs-

finger og solid erfaring
med håndverk. Det var de
som foreslo at huset skulle
bygges med giftfrie materi
aler.

— Hjemmefra er jeg vant
til å tenke på hva som er
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arkitektur. Det er også de
som har gjort det meste av
snekkerarbeidet.

Arkitektene brukte mye
tid på å plassere huset i ter
renget. De fleste av vinduene
ligger mot sør. Her ligger
også de fleste oppholdsrom
mene, i le for vind og vær.
Soverommene er for det
meste plassert mot nord.

Helt i sørenden ligger vin
terhagen, med store glass-
vinduer fra gulv til tak. Her
titter en blek ettermiddags
sol inn på grønne planter,
steingulv og hvite vegger. I
veggene er det også noen
fine gamle vinduer mot rom
mene rundt, for å gi dem lys
og luft.

— Vi har stor glede av de
store vinduene i vinterha
gen. Både på høsten og vå
ren varmer sola godt gjen
nom disse vinduene. Da jeg
kom hjem i ettermiddag var
rommet varmet opp av sola,
selv om den nå står lavt på
himmelen, forteller Inger
Margrete.

Hus som puster
I «miljøhuset» er det ikke
noe mekanisk ventila
sjonssystem. I tillegg til van
lig lufting ventileres huset
ved at fuktighet og gass går
gjennom veggene. Slik blir
innelufta stadig skiftet ut, og
fuktigheten jevnere.

En ekstra yttervegg be
skytter huset mot vinden.
Den står omlag 60 centime
ter fra innerveggen. Mellom

de to veggene står lufta stille
og virker som isolasjon. Det
te er en byggeskikk som ble
brukt på værharde Jæren tid
ligere.

Isolasjonen er av treulipla
ter laget av trespon som er
dyppet i sement. Det er bed
re enn glassvatt, som gir fra
seg små fibre som trenger
gjennom veggene og inn i
huset. Men det var ikke
uproblematisk å velge dette
isolasjonsmaterialet, fordi
det var laget i plater som er
60 cm brede. Vanlig glassvatt
kommer i 58 cm brede ruller,
og reisverket måtte derfor
bygges spesielt for dette iso
lasjonsmaterialet.

Siden familien Andersen
bygget har det kommet flere
alternative isolasjonsmateri
aler på markedet. Flere av
disse kan brukes i reisverk
med standard størrelse.

Vedovn på kløkkenet
Kjøkkenet er stort og roms
lig, med langbord som kan
gi plass til en middels sko
leklasse. Midt i rommet er
det både peis og vedovn. Det
er her familien oppholder
seg mest.

— Vi valgte vedfyring fordi
vi kan hogge ved i egen
skog, forteller Geir.

I tillegg til vedfyring opp
varmes huset av varmtvanns
rør i gulvet. Vannet varmes
opp med elektrisitet. Famili
en Andersen regner med at
de bruker omtrent like mye
strøm som andre familier.
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er håndlaget av heitre.
(Fotos: Fredrik
Retvem)

Vinterhagen lig
ger mot sør tor å
slippe inn varme

og lys. Vinduet til
bøyre går til

stua og gir luft
sirkulasjon mel

lom rommene.

Oppvarmingen er lagt opp
slik at det er mulig å bruke
solenergi senere. Det varme
vannet som sirkulerer i gul
vet kan varmes opp ved
hjelp av solpaneler og var
meveksiere.

Det trehvite gulvet på
kjøkkenet er satt inn med en
blanding av terpentin og lin
olje. Det må skures med
grønnsåpe av og til, men
vaskes til vanlig med
langkost og skurefille.

Lokale ressurser
Inger Margrete og Geir var
med i byggeprosessen fra
starten. En av ideene med
huset var at det skulle byg
ges med lokale ressurser, og
både de og arkitektene bruk
te derfor mye tid på å kon
takte firmaer i distriktet for å
finne giftfrie materialer.

Ingen kunne tilby en ferdig
pakkelosning. Deres erfaring
er derfor at det krever mer ar
beid å bygge et giftfritt hus.

— Av og til skulle jeg ønske
at vi hadde kjøpt en vanlig
blokkleilighet, innrømmer
Geir, som kan bli lei av arbei
det med å gjøre huset helt
ferdig.

Hans råd til andre som
skal bygge giftfritt er å være
kritisk til byggevarefirmaene.
Ikke alt som markedsfores
som miljøvennlig er det. Det
er dessuten nødvendig å ha
med seg en arkitekt som ar
beider seriøst med å bygge
giftfritt, mener han.

Bra for allergikere
Inger Margrete, Geir og de to
barna var ikke spesielt plaget
med inneklimaet før de flyt
tet, og merker ikke så stor
forskjell fra der de bodde før.
Men huset viste sine gode
kvaliteter da de hadde besøk
av en mann som var sterkt
plaget av allergi fra isocyana
ter. Disse stoffene finnes i
plast, blant annet i skum
gummi og elektriske ledning
er. Allergikeren kan derfor
ikke oppholde seg i vanlige
hus. Men i vinterhagen klarte
han seg fint, og fikk ikke al
lergiske reaksjoner slik han
pleier.

— Det er vanskelig ä måle
miljøforbedringene for folk
som ikke har allergier, men
sannsynligvis blir de sjeldne-
re forkjølet og får færre luft
veisinfeksjoner, sier Dag Ro
alkvam.

1-lan arbeider nå i arkitekt-
firmaet Gaia, som har spesia
lisert seg på miljøvennlige
hus. Mange av de som byg
ger giftfritt er allergikere, for
teller han.•

Bøker om
miljøvennlige hus
• Bjørn Berge, De siste syke
hus, Universitetsforlaget 1988.
• • øyvind Aarvig, Miljøhånd
bok for hus — en guide i produkt
jungelen, Bryggerhuset 1989.
Boka er utgitt pa eget forlag, og
kan bestilles fra Bryggerhuset,
Torvgt. 68, 1630 Gamle Fredrik
stad.
• • Walter Kraus, Miljøhus,
Eikstein Forlag 1986.

Tips til deg
som vil

bo giftfritt
Start med soverommet
• • Start med å gjøre soverom
met giftfritt. Da gir du kroppen
fri fra miljøbelastninger minst en
gang i døgnet, og den kan takle
forurensningen resten av tiden
bedre.

Det er viktigst å velge giftfrie
materialer på de områdene som
er nærmest deg selv. Det betyr
at du bør legge vekt på giftfrie
malinger, tapeter, gulvbelegg,
møbler og innredning. Du bør
unngå plastmaterialer, særlig
Pvc.

Maling og lakk
• I Ligg unna vannbasert la
teksmaling. Det er laget av et
plastråstoff og fordamper helse-
farlige stoffer lenge etter at ma
ingen er påført. Det samme
gjelder noen akrylmalinger,
både vannbaserte og de løse
middelbaserte.

Det er bedre å velge oljema
ling enn lateksmaling. Oljema
ingen er vanskeligere å arbeide
med og verre for naturen, men
når malingen er helt tørr for
damper den ikke helsefarlige
stoffer.

Det finnes mange naturma
linger som er bedre enn vanlig
oljemaling, for eksempel Livos.
Canto, Leinos og Boifa. Noen

av disse er basert på organiske
løsemidler, men løsemidlene er
her varmet opp under produk
sjonen, slik at de fordamper i
mindre grad.

For lakk er det de samme
problemene som med maling.
Unnâ derfor vannbasert
plastlakk, polyuretanlakk. Den
avgasser isocyanater som kan
gi hodepine og framkalle allergi.
Et alternativ er å behandle tre i
vegger, tak og gulv med olje,
voks, lut eller grønnsåpe.

Tapet
I • På veggene er det best
med papirtapet eller veggkork.
Glassfiberstrie kan avgi urea

gert styren, noe som kan gi ho
depine og svimmelhet. Vinylta
pet er ikke å anbefale. Skal du
først velge plasttapet er det
bedre å satse på polyetylen-ta
pet. Dagens papirtapeter er fullt
brukbare til de fleste formål.
Disse er også vaskbare.

Tapetene må festes til veg
gen med et lim som ikke er fullt
av gittstoffer. De beste limtype
ne er vannbasert vevlim, soy
alim, celluloselim eller vann
glasslim. Ligg unna PVA-lim,
EVA-lim, polyuretanlim eller ure
alformaldehydlim som alle kan
avgi helsefarlige stoffer. Unngå
også losemiddelbasert fenolfor
maldehydlim og melaminformal
dehydlim som begge avgir

mindre mengder formaldehyd.

Gulvbelegg
I I Harde overtlater er bedre
enn teppegulv, særlig syntetiske
tepper. Teppene samler støv og
skitt og er vanskelig a holde
rene. Skal du først velge teppe
gulv, bør du velge tepper av na
turfibre som ull eller sisal. Men
sørg for at underlaget ikke er av
PVC eller polyuretan.

Blant de harde gulvene bør
du ligge unna vinylbelegg som
er laget av PVC. Det ferdige
gulvet kan avgi helsefarlige
stoffer, særlig rett etter legging.
Det er spesielt viktig a unnga vi
nyl pa badet der det ofte er
varmt og fuktig, og hvor vinyl

gulv (og vinyltapet) avgir mer
gasser enn i andre rom.

Et godt alternativ til vinyl er li
noleum, et rent naturprodukt la
get av linolje og harpiks blandet
med kork eller tremel blandet
med kalkstenmel. Linoleum
passer ikke pa bad.

Korkbelegg er bra, men unn
ga kork som er belagt med
PVC. Ubehandlede korktliser
ma behandles pa overflaten
mot fukt og skader. Det anbefa
les a vokse korkbelegget.

Tregulv er et miljøvennlig al
ternativ, men prov å unnga lim
te produkter som parkett. Dropp
tregulv av eksotiske treslag fra
truede regnskoger, ikke av hen
syn til helsa men til regnskogen.

Klinkerfliser eller andre fliser
kan også anbefales. På badet
er fliser et godt alternativ. Vær
oppmerksom på at enkelte flise
limtyper og fugemasser kan in
neholde betenkelige stoffer.

Som underlag for gulv finnes
det flere alternativer. Polyethy
lenskum (PE-skum) har til nå
vært laget med KFK, som øde
legger ozonlaget. Skal du bruke
PE-skum bør du først sjekke at
det ikke er laget med KFK.
Korksmulepapp, korkment, rull
kort, gummikork, jutefilt, ullpapp
og trefiberplater er bra under-
lag. Valget avhenger av hva du
skal legge oppa.

Møbler
• I Det største problemet med
møbler er sponplater og skum
gummi som avgir
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Warszawa entrer den

norske Politikergrup
pen mot sur nedbør
den hvite bussen som
skal ta oss på en ukes
rundtur i Polens mil

jøproblemer. Gruppen består
av fylkesordførere, politike
re, plansjefer og miljøvern
rådgivere fra Telemark,
Aust-Agder og Vest-Agder.
Vi kjører gjennom det polske
slettelandskapet på vei mot
de enorme områdene som er
rammet av skogdod i Sør
vest-Polen.

Sørlendingene kommer
fra en landsdel der 7 av 10
fiskevann er døde, jords
monnet blir stadig surere og
skogen skranter på Sør
landsheiene. Frykten for en
omfattende skogdød er stor.
Nitti prosent av den sure
nedbøren kommer fra utlan
det, og problemet ligger
utenfor Sørlandspolitikernes
handlingsområde. Men det
er deres landområder som
rammes, og de vil ikke sitte
og se på forsuringen.

11986 besluttet fylkesting

et i Aust-Agder å oppprette
Politikergruppen mot sur
nedbør. Vest-Agder ble med,
og den første turen gikk til
England som nektet å redu
sere sine sure utslipp. Politi
kergruppa fortalte hvordan
de engelske utslippene ga
sur nedbør over Sørlandet,
men det gjorde ikke
inntrykk. «Intet kunne be
kymre meg mindre» sa di
rektøren ved det britiske
kullkraftverket de besøkte.
Men senere fikk politiker-
gruppen høre at besøket de
res medvirket til at England
faktisk satset på rensing av
svovelutslippene.

De engelske utslippene er
redusert. Nå er det utslippe
ne fra øst-Europa som ut
gjør den største trusselen
mot Sørlands-naturen. Fyl
kesord fører i Aust-Agder,
Erik Mørch, er leder for poli
tikergruppa.

— Hensikten med denne
Polen-turen er å se proble
mene og snakke med myn
dighetene. Skrevne rappor
ter gir ikke all informasjon,

og det er viktig å få tak i par
tenes synspunkter. Kunnska
pene skal vi bruke til å dan
ne en opinion i Norge. Jeg
har en følelse av at proble
met med sur nedbør har
havnet i skyggen av driv
husproblemet. Det er be
grenset hva vi kan gjøre som
fylkespolitikere, men mange
bekker små gjør en stor å,
sier Mørch.

— Presset må komme ne
denfra. Det er lettere å få
med seg folk på fylkesplan
enn på riksplan. I Vest-Ag
der er befolkningen enga
sjert i problemet med sur
nedbør. De ser selv at fisken
dør i ‘annet og at skogen
skranter, sier fylkesordføre
ren i Vest-Agder, Ludvig
Hope Faye.

Trekirkøg årde fl
Tidlig om morgenen forlater
vi overnattingsstedet ved fo
ten av Iserskie-fjellene, og
fordeler oss på tre jeeper.
Disse fjellene ligger i det så
kalte svarte triangel, som
blir rammet av svovelutslipp

fra både øst-Tyskland,
Tsjekkoslovakia og Polen.
Området har Europas mest
omfattende skogsdød. Ved
første stopp løfter nordmen
nene fotografiapparatet for å
dokumentere grantrær som
mangler nåler på store deler
av grenene. De lokale skog-
vokterne vifter oss av. Re
nede er skogen nesten ikke
skadet, vi har ennå ikke
kommet til de områdene der
skaden er virkelig synlig. Vi
klatrer oppover langs hullete
kjerreveier, og når rundt
1000 meters høyde. Virkelig
heten som møter oss overgår
de verste økologiske skrekk
visjoner. Nakne stammer
med forkrøplede greinstum
per peker anklagende mot
oss. Dette er ikke syk skog,
men død skog. Et tykt, ug
jennomtrengelig gressteppe
er den eneste vegetasjonen
som trives på denne menn
eskeskapte trekirkegården.

På den andre siden av
kjerreveien er det bare et
enormt jorde. Her er de
døde trærne hogd ned, og

Norske fylkespolitikere møter polsk miljøvirkelighet.

HAR LHSE][
MEN MANGLER

• ANDERS GJESVIK

Polen (Natur&Miljø): Hvert år mottar Sørlan
det titusener av tonn med sur nedbør fra øst-Europa. I november reiste tre fyl
kesordførere til Polen for å se hva som kan gjøres med utslippene. Det polske sva
ret var enkelt: Vi vet hva som må gjøres, men vi har ikke penger til det.

Fylkesordiørerne møter den enorme polske trekirkegården. Foran Ludvig Hope Faye og bak Per Svardal. De enorme svo
velutslippene som dreper den polske skogen, faller ned som sur nedbør over Sørlandet. Er dette Iramtida for deres
egen skog hjemme på Sørlandet? (Alle fotos: Anders Gjesvik)
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skogforvvaltningen har
pløyd opp jorda i et forsøk
på å skape livsvillkår i det
sure jordsmonnet. Nedbøren
her er opp til tusen ganger
så sur som normalt. Men det
har lykkes dårlig å få ny
skog til å vokse. Unge
grantrær bukker tidlig under
for skjebnen til deres eldre
artsfrender. Lerketrær og
lovskog har større evne til i
overleve i det sure miljøet,
men også de har vanskelig
for å klare seg i det åpne
landskapet. Gammel skog
gir ikke lenger beskyttelse
mot vær og vind. Reven fin
ner ikke lenger beskyttelse,
og har forlatt området. Mu
sene har mistet en naturlig
fiende, og får uforstyrret
gnage los på de sarte ung

plantene.
Den muntre tonen fra

middagsbordet kvelden før
er borte, de norske politiker
ne stirrer utover det for
krøplede landskapet.

— Dette er ille for Polen,
men jeg kan ikke la være å
tenke på at det jeg ser kan
være framtiden hjemme.
Dette skremmende synet er
en spore for å hindre at det
skal skje, sier fylkesordføre
ren i Telemark, Per Svardal.

Et forvarsel
Polske myndigheter anslår
at omtrent halvparten av
skogen er skadet. Skaden
skyldes både forurensningen
av jordsmonnet og den sure
nedborens direkte virkning
på trærne. 1-Ijemme på Sør
landet virker den sure ned
børen indirekte gjennom
jordsmonnet, som er svært
utsatt for forsuring. Polen
har et tykt og kalkrikt jord-
lag, mens jordsmonnet på
Sørlandet er tynt og kalkfat
tig. Andre Thomas Eid ar
beider med forsuringsspør
mål i Agderfylkene, og han
har blitt med på befaringen i
polen.

— På Sørlandet ser vi at til-
veksten har blitt dårligere,
men foreløpig har vi ikke
sett økt skogsdød. Jords
monnet blir surere dag for
dag, og den sure nedbøren
vasker ut næringsstoffene.
En dag vil vi passere en
tersksel, og okosystemet

— litslippene i øst-Europa er
et internasjonalt problem,
og bidrag fra vestlige land
er hjelp til selvhjelp. Vi må
få i gang en massiv vestlig
hjelp av typen Marshall-hjel
pen, sier Iylkesordfører
Erik Mørch.

bryter sammen. En omfat
tende skogsdød får enorme
konsekvenser, da forsvinner
livsgrunnlaget for andre
planter og dyr. Vi vet for lite
til å si om skogen vår dør i
løpet av de første ti årene el
ler om 50 ar. Men det er uin
teressant, vi bør ta skogen
her i Polen som et forvarsel,
sier Eid.

Eid mener at myndighete
ne undervurderer problemet
med sur nedbør i Norge.

— De store avisene i Akers
gata dikterer hva Norge skal
bruke miljøforskningspenge
ne på, nå er drivhuseffekten
«moderne». Det er en klar
sammenheng mellom driv
huseffekten og sur nedbør,
for begge problemene stam
mer fra forbrenning av fossi
le brensler. Forbrenningen
skaper både karbondiosyd
som gir drivhuseffekt, og
svoveldioksdyd og nitrogen
oksyd som gir sur nedbør.
Norge blir spesielt rammet
av sur nedbør, og vi ligger i
front i internasjonal forsk
ning på dette problemet.
Forskning på drivhuseffek
ten er enormt omfattende,
og den blir langt bedre tatt
vare på av andre land. I Nor
ge bør vi satse på kampen
mot sur nedbør som vårt bi
drag til å bekjempe drivhus
effekten, sier Eid.

Krise
I Warszawa får vi høre myn
dighetenes vurdering av

miljøsituasjonen. I miljø
verndepartementet skjønner
vi at vi bare har sett overflat
en av den gjørma som lan
dets miljoproblemer utgjør.
Departementet har utpekt 27
kriseområder som dekker en
tiendepart av landet. En
tredjedel av polakkene bor i
disse områdene. 4 av de 27
områdene er utpekt som ka
tastrofeområder. Her kan ok
sygeninnholdet i lufta synke
fra det naturlige 21 prosent
til 19 prosent. Fonirensning
en påforer millioner av
polakker daglig helserisiko,
den gjennomsnittlige leve
aldren i Polen er synkende.
En av hundre elver holder
drikkevannskvalitet.

Miljoverndepartementet
har pekt ut de 80 verste be
driftene i Polen. Disse be
driftene må lage et program
for a redusere utslippene, og
de må gjennomføre øyeblik
kelige tiltak. I de fleste tilfel
lene har det ført til at de har
stengt de verste avdelinge
ne. Det er billigere a legge
ned avdelinger enn å kjøpe
kostbar renseteknologi.

Neste stopp er det Nasjo
nale fondet for miljøvern, en
privat miljøorganisasjon
med 200 ansatte. Visepresi
dent Tomasz Podgajniak i
fondet forteller at arbeidsle
dige arbeidere presser reg
jeringen for å beholde den
forurensende tungindustri
en, og å opprette nye indust
riarbeidspiasser uten å skjele
til miljøet. Det er også et
sterkt press for en rask inn
føring av markedsøkonomi
og økonomisk vekst, uav
hengig av miljøet. Det
polske presidentvalget nylig
er talende. Ingen av presi
dentkandidatene nevnte mil
jøvern med et ord i sine pro
gram, men alle hadde med
lovprisninger av privatiser
ing og økonomisk vekst.

Podgajniak sier at miljøbe
visstheten er klart lavere i
Polen enn i Vest-Europa,
med unntak av de polakkene
som bor i de verste kriseom
rådene. Men vestlige bedrif
ter er bevisst den elendige
miljøsituasjonen i Polen.

— Mange vestlige firmaer
har startet virksomhet i Po
len, med den eneste målset

ting å ha et land der de kan
kvitte seg med giftig avfall
eller dårlig teknologi. Disse
firmene utnytter at polak
kene i utgangspunktet hilser
alle fra vesten velkommen,
sier Podgajniak.

Han forteller at forvent
ningene hos partene var
svært annerledes da Vesten
lovet miljøbistand til Polen.

— Regjeringen har utarbei
det planer for hva som må
gjøres med utslippene av
svoveldioksyd og nitrogen
oksyd, men det finnes ikke
penger til å gjennomføre

prosjekter til over en milli
ard kroner. Vi trodde vi skul
le få pengegaver som vi kun
ne bruke fritt for å oppnå
størst mulig bedring i mil
jøet. Men det vi fikk var
penger knyttet til bestemt
vestlig teknologi og opp
læringseksperter. I enkelte
tilfeller kan vi kjøpe like god
renseteknologi til en tredje
del av prisen i Polen. Vi
trenger kreditter, og vi er in
teressert i polsk-vestlig in
dustrisamarbeid. Men uten
miljøimperialisme, sier Pod
gajniak.

Sur eksport
• • Belchatow er Polens største kullkraft
verk, og en stor eksportør av sur nedbør til
Norge og andre land. Ved siden av verket er
landskapet rett og slett fjernet. Et gigantisk
krater som er 3,5 kilometer bredt, 9 kilome
ter langt og 200 meter dypt forsyner kraft-
verket med kull. Hver dag pumpes 500.000
kubikkmeter vann opp av krateret, og grunn
vannspeilet synker stadig. Hver dag blir
100.000 tonn sterkt svovelholdig brunkull
hentet opp av dypet. Kullet blir brent i Bel
chatow kraftverk, og forsyner hver fjerde
polakk med energi. Men den samme kull-
mengden forsyner lufta med over 1000 tonn
svoveldioksyd daglig.

• • Kullkraftverket har ikke noe renseut
styr for svoveldioksyd og nitrogenoksyd.
Renseutstyret koster summer fjernt fra den
polske virkelighet. Nederland tilbød en gave
på 200 millioner kroner sammen med sin
teknologi. Kraftverket består av 12 elemen
ter, og den gaven holder akkurat til å rense
ett av elementene.
• Svovelinnholdet i brunkullet øker et

terhvert som det hentes stadig dypere under
jorda. Direktøren for kraftverket sier at Polen
må klare å betale noe av teknologien selv,
men de inviterer andre land til å hjelpe. Po
len kan ikke legge ned kullkraftverkene, de
står for 80 prosent av landets kraftproduk
sjon. De kan minske energibehovet drastisk
gjennom energiøkonomisering, men ikke
nok til å gjøre seg uavhengige av kullet.
Atomkraft er uaktuelt. Den er svært dyr, og
den folkelige motstanden er sterk.

Daglig blir 100.000 tonn sterkt svovel
holdig brunkull brent i Belchatow kraft
verk. Det torsyner ikke bare hver fjer
de polakk med energi, men også lufta
med 1000 tonn svoveldioksyd. Det kos
ter 2,4 milliarder kroner å rense utslip
pene, en sum fjernt fra Polens økono
miske virkelighet.

Pengemangel
Fra Warszawa går turen til
Poznan, med messe og kon
feranse for miljøet. Miljø
vernminister Kamminski
forteller hvordan markeds
økonomi og privatisering
skal redde miljøet, men han
mnrømmer at det vil ta lang
tid i det fattige Polen. På
miljomessen bugner det av
funklende vestlig miljøtek
nologi, men akk så kostbar
og uoppnåelig.

Tilbake i Warszawa gjen
tar den samme følelsen seg i
liten målestokk. I løpet av

det siste året bugner diskene
av de lekreste matvarer og
alle tenkelige forbrukervarer.
Varehusene er proppfulle av
polakker som ser. En hus
mor plukker opp to tomater
og vurderer dem lenge. Til
slutt legger hun den ene på
plass. Tilgangen på varer og
prisene har steget voldsomt,
men det har ikke lønninge
ne. Synet av mennesker som
etter mange timer i varehus
med overfiod kommer ut
med slunkne handleposer,
øker forståelsen for at alle
presidentkandidatene kon

sentrerte seg om økonomisk
vekst.

Siste offisielle post på den
norske politikergruppas pro
gram er lunsj i den norske
ambassaden. Ambassadør
Tormod Svennevig kommer
rett fra
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Den som på egen hånd
skal følge med i norsk
og internasjonal miljø
vernlitteratur står over
for en håpløs oppgave.
Men i Norges eneste
«miljøbokhandel» får
du god hjelp på veien.
«Tordenskiolds soldater» he
ter den eneste bokhandelen i
Norge som har natur- og
miljøvernlitteratur som
spesialområde. Midt i Oslo
sentrum, rett ved Studenter
lunden, men uten de
prangende fasader mot Karl
Johan, ligger den. Birgit
Christensen, innehaveren av
Tordenskiolds soldater, hjel
per kundene med å orientere
seg i floraen av miljøbøker.

— Den mest radikale boka
vi har nå er kanskje Tht’ Rec
Curing Silent Spring av 1-1. Pa
tricia Hynes. I det hele tatt
ser vi nå en tydelig tendens i
retning av at kvinner enga
sjerer seg mer i miljokam
pen. Vandana Shivas bok Til
livets opphold (Staying alive)
kom på norsk i fjor. Vi kan
også nevne Marilyn Warings
bok If Woinen Counted — a
new fetninist economics. Alle
disse bøkene er eksempler
på en trend innenfor miljølit
teraturen i skjæringspunktet
mellom kvinner, økologi og
den tredje verden, sier
Christensen.

— Hva skyldes den nye in
teressen blant kvinnelige
forfattere for miljøsporsmål?

Ettersom forbruker
spørsmål har begynt å bli
viktige miljøsaker, er det na
turlig at kvinnene har enga
sjert seg. I tillegg ser vi en
viss renessanse for litteratur
om den tredje verden. Kom
binasjonen av dette blir en
økt interesse for temaet
kvinner, miljø og utvikling.

Alternativ energi
En annen gruppe bøker det
er stor interesse for om da
gen er ulike bøker om alter

nativ energi. Den svenske
Solenergiföreningens bok
Sol Sverige 1991 har det vært
overraskende stor etterspør
sel etter. Det samme gjelder
Vlj energi!, utgitt av den
svenske Folkkampanjen mot
Kårnkraft-Kärnvapen.

— Disse og andre bøker av
mer praktisk art, som for ek
sempel Naturvernforbun
dets samferdselsbok Mâ vi
velge vei?, selger godt, ikke
minst til kommunene, fortel
ler Birgit Christensen.

— Mange kommuner og
offentlige myndigheter er
blant våre beste kunder. Vår
miljøbestselger i år er faktisk
den nye forurensningsloven.

«Grønt hjørne»
Det var for vel et år siden at
Birgit Christensen fikk ideen
til å starte bokhandel i en
nedlagt klesforretning. Med
beliggenhet et steinkast fra
Norges to største bokhand
ler var det imidlertid en for
utsetning at utvalget ble
spesialisert. Nå har Torden
skiolds soldater et stort
«grønt hjørne», der bøker

om natur- og miljøvern er
samlet. Mesteparten av
bøkene selges gjennom
postordre, og bokhandelen
har laget en egen katalog
som er distribuert til offentli
ge etater, skoleverket og
andre interesserte. Torden
skiolds soldater har også la
get en rekke spesialbrosjyrer
med relevant litteratur til
spesielle kundegrupper, for
eksempel helsevesenet. Bok-
handelen sikter seg blant an
net inn på fagbibliotek.

Fagbøker
Skal du ha tak i rapporten
fra Bergenskonferansen
(Sustninable Developmen t,

Scienci’and Policy) utgitt av
NAVF, får du den bare hos
Tordenskiolds soldater. El
lers finner vi bøker om de
fleste miljøproblemer, og
selvfølgelig også rene na
turskildringer. Mens vi nik
ker gjenkjennende til for ek
sempel Jon Bjartnes’ Miljøbo
ka 1990 eller Worldwatch
rapporten State of the World,
blir vi opptatt av bøker av
ukjente forfattere.

— Et fagområde vi har hatt

lite av er økonomi. Der prø
ver vi nå å bli bedre. En in
teressant bok her er Fitture
Wealth av J. Robertson. Den
kommer trolig på norsk til
høsten, forteller Birgit Chris
tensen.

Det er påfallende mange
flere miljøboker på norsk
enn bare for få år siden. Det
te gjelder både oversatt litte -

ratur og bøker skrevet av
norske forfattere. Ofte blir
utenlandske bøker omarbei
det og tilpasset norske for
hold.

Mer for unge
— Markedet for barne- og
ungdomsbøker, både innen
for og utenfor skolestua,
vokser, forteller Christensen.

— Til skolebruk har vi flere
bøker om blant annet regn-
skogen. For mindre barn har
vi selvfølgelig Adventuras
bokserie for barn og Natur
vernforbundets Blekkulf
bøker. Av nye ting vil jeg an
befale de to bøkene i serien
Barnas miljøbok. De er in
struktive og oversiktlige,
uten for mye katastrofestem
ning, sier hun.

SpeslaUst på mdjøbøker

Bokhandler Birgit Christensen hjelper kundene med å orientere seg i floraen av mil

jøbøker. (Foto: Halvor Bjørngård). .—
—... -_-,4å.’

Forskerne skal brenne olje på isflak, som her, og på havet. Dette bildet er fra et forsøk i Van Mijenijorden på Svalbard i
juli 1988. (Foto: SINTEF)

Oljeselskapene vil eksperimentere med olje, is og dyr
N&M • RAGNHILD SVED
Når isbjørn, sel og sjøfugi trekker til iskanten nordøst for Bjørnøya i april, kan de bli
møtt av en høyst uvant scene. Et «matfat» fylt med 60 tonn råolje. Skip, helikoptre og et
tjuetalls forskere i hektisk aktivitet, i et storskala-forsøk som skal bringe boreriggene et
skritt nærmere oljefeltene i Arktis. Eksperimentet kan i verste fall føre til at flere tusen
sjøfugi og et titalis isbjørner dør.
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lanene for
det omstridte
eksperimentet
er et ledd i ol
jeselskapenes
arbeid med å
utvikle en be
redskap, slik

at Barentshavet Nord kan
åpnes for oljevirksomhet.
Mulighetene for å finne store
olje- og gassreserver lokker
selskapene stadig lenger
nord, til et av verdens mest
sårbare områder. U tslippet
skal da også skje i et område
som er aktuelt for framtidig
oljevirksomhet. Men ennå
finnes det ikke oljevernut
styr som er brukbart i arktis
ke farvann. I drivisen duger
ikke vanlige lenset

Kravet fra miljøvernmyn
dighetene er at beredskapen
må være minst like god som
på sokkelen forøvrig før Ba
rentshavet Nord kan åpnes
for oljeaktivitet. Og for å
utvikle en beredskap ekspe

rimenterer man. Prisen kan
bli et tusentalls døde sjøfugl.
Ingen vet om også isbjørn
m bøte med livet.

Norsk Oljevernforening
For Operatørselskap
(NOFO) og Operatørkomite
Nord (OKN), som organise
rer operatørselskapene på
sokkelen, er oppdragsgivere
for forsøket. Stiftelsen for in
dustriell og teknisk forsk
ning (SINTEF) står for utfø
reIsen. Forsøket er et ledd i
NOFOs prosjekt «Oljevern i
nordlige og arktiske far
vann». Prisen blir omlag åtte
millioner kroner. Statens fo
rurensningstilsyn (SFT) av
gjør søknaden, men både
NOFO og høringsinstansene
kan anke. I så fall har Miljø
verndepartementet siste ord.

Olje i mattatet
Oljen skal slippes ut om vå
ren, på den tiden når iskan
ten myldrer av liv. Når isen
smelter og trekker seg nord-

over blomster planteplank
ton i eksplosiv fart. Plan
teplankton er næring for dy
replankton, som igjen er vik
tig føde for fisk, sjøfugl, sel
og noen hvalarter. Det over
dådige «matfatet» i iskanten
tiltrekker seg dyr og fugler i
stort antall.

Vårens utslipp — det første
store skrittet fra laboratoriet
og ut i Barentshavet — blir
neppe det siste i sitt slag. Ett
forsøk gir ikke alle svar, og
det er ikke usannsynlig at
det vil komme nye utslipps
søknader i årene framover.

— Utviklingen av en olje
vernberedskap for arktiske
farvann står og faller på om
vi får tillatelse til få gjøre
feltforsøk. Jeg tror neppe
SFT vil godkjenne en bered
skap basert bare på laborato
rieforsøk, sier Widar Skogly,
daglig leder i NOFO.

Skogly sier at NOFO reg
ner med å ha en løsning for
beredskap i isfylte farvann

klar i 1993. Den vil trolig lig
ge på et «begynnernivå»,
men likevel være tilfredstil
lende, mener han.

«PR-skandale»
Fugl og isbjøm er mest utsatt
for skader, sier Norsk Po
larinstitutt, som har vurdert
konsekvensene av olje-
forsøket. I verste fall kan flere
tusen fugler og et titalls is
bjørner bli tilsølt, og de fleste
vil dø. Men dette er mer en
PR-skandale enn en alvorlig
miljøskade, mener Polarinsti
tuttet. Det begrunner de med
at utslippet skjer i et så be
grenset området at skadene
vil ha minimal betydning for
bestandene som helhet.

Sel er vanlig i utslipps
området, og forskerne vet
ikke om de vil trekke unna
oljesølet eller ikke. Lite e’
kjent om langstidsvirkninge-
ne av oljesøl på sel, men po
larforskerne regner likevel
med begrenset skade. De

regner heller ikke med skade
på hval, fordi de vanligvis
ikke befinner seg i dette om
rådet i april.

Isbjørn som nærmer seg
oljesølet skal så langt mulig
skremmes unna med heli
kopter og om nødvendig be
døves med daktaripiler og
fraktes bort.

— Vi anbefaler også at is
bjørn som måtte bli tilsølt av
olje bringes ombord og
vaskes rene. Ikke fordi en
død isbjørn er noen trussel
mot bestanden, men fordi vi
politisk ikke har råd til å
«ofre» isbjørn, sier prosjekt
koordinator Per Espen Fjeld
ved Polarinstituttet.

Polarinstituttets hoved
innvending mot forsøket er
at det går over for kort tid til
at det kan gjores en fullsten

>fQ lig evaluering av miljøeffek
tene. Det er satt av bare en
uke, pluss ti dager ekstra i
tilfelle været eller andre for
hold forer til utsettelse.

— Oljen som blir igjen etter
at forsøket er avsluttet kan
skade miljøet i lang tid. I det
kalde klimaet går nedbry
tingen langsomt, og olje som
er innpakket i is kan dessu
ten fraktes over lange avs
tander, sier Fjeld.

«Nye» metoder
De 60 tonn olje som slippes
ut skal fordeles på fire flak.
Forskerne skal så studere ol
jens oppførsel i drivisen,
spredning og virkningen på
dyrelivet. Dernest skal ulike
bekjempelsesmetoder —

brenning, dispergering (kje
misk oppløsning) og biolo
gisk bekjempelse — prøves
ut. Dette er til dels kontro
versielle metoder. Brenning
fordi det gir en voldsom
røykutvikling og fordi asfalt
lignene oljeklumper blir lig
gende igjen. Royken kan in
neholde mange miljøfarlige
stoffet blant annet tjærestof
fene PAH. (C (4
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NATURVERNFORBUNDET: internasjonale pressebyråer
allerede har vært i kontakt

— Vil vekke med Naturvernforbundet
om saken.

opinionen
- Vurderingen av ned

bryting av olje i Antarktis
— Med bilder av olje- etter utslipp fra skip viser
tilsølt sel og isbjørn i at det vil ta mer enn 200 år

hele den internasjona- før oljen brytes ned. Kon
sekvensene for dyrelivet

le presse vil det bli et burde være klare nok. Da
ramaskrik som vekker gjenstår bare å undersøke
motstanden i ver- spredningen av oljen. Den

densopinionen mot ol- vil variere ekstremt fra

jeboring i polare strøk, sted til sted, og avhengig
av været. Det «snilleste»

sier Tore Killingland. tidspunktet er valgt for
forsøket. Dermed har det

— Dessuten vil forurens- minimal verdi, og bør ikke
ningen i våre fjorder redu- tillates, sier Killingland.
seres sterkt, som følge av
omfattende konkurser i 1-Jan mener eksperimen
oppdrettsnæringen når ja- tet kun er et forsøk på å
panske og amerikanske overbevise politikerne om
markeder faller bort. at det gjøres noe aktivt for

Killingland forteller at å motvirke oljesøl. •
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En eneste død isbjørn som
følge av obe-eksperimentet
kan forårsake en PR-skan
dale av dimensjonen (Foto:
Kasmus tiansson)



til sitt oljeeksperiment i
Barentshavet.

— En oljevernberedskap for
isfylte farvann er ikke bare i
operatørselskapenes interes
se. Myndighetene hør se at
vi trenger slikt utstyr uan
sett. Resultatene som kom
mer fram i forsøket er også
nødvendige i forbindelse
med konsekvensutredning
en for Barentshavet Nord,
sier Birger Nordberg, for
mann i styringskomiteen i
Operatørkomite Nord og
sentral i forbindelse med ek

BELLONA:

— Legaliserer
olje-

virksomhet

— Forsøket vil ikke
bringe oljeverntekno
logien eller -metodene
videre. Det eneste
hånd faste alternativet
man har er brenning
av oljen, og det er hel
ler ingen løsning. Du
fjerner ikke forurens
ningen, bare flytter
den til atmosfæren,
sier Sigurd Enge.

sperimentet ved Bjornøva.
For å overbevise myndig

hetene om hvor viktig det
er at eksperimentet tillates,
trekker pådriverne også
fram en mulig apning av
den nordlige sjøruta til Asia
— Nordøstpassasjen — for
kommersiell skipstrafikk. Et
havari med en oljetanker i
disse farvannene kan få ka
tastrofale følger i våre om
råder.
Norsk Polarinstitutt skal ha
ansvaret for de biologiske
undersøkelsene i forbindel
se med oljeeksperimentet.

Han mener at forsøket vil
være med på å legalisere
oljevirksomhet i Barentsha
vet Nord, uten at man har
hatt en reell diskusjon om
boring bør tillates i dette
havområdet.

— Oljeboring i Barentsha
vet Nord er ikke aksepta
helt med dagens teknologi.
Om 50 år kan kanskje sik
kerheten være god nok,
sier Enge.

Bellona er også svært
kritisk til at forsøket bare
skal gå over 10 dager.

— Dette er fullstendig
verdiløst. Oljen må følges i
en måned eller mer, av
hengig av isforholdene.
Hvis oljen fryser inn i is
kan det hende den må føl
ges i flere år, eventuelt med
satelittsender, sier Enge.

Forskningssjef Thor Larsen
velger å se positivt på det.

— For meg som naturver
ner er forsøket et dilemma.
Men jeg ser også at det er
uansvarlig å stikke hodet i
sanden og si nei. Det er bare
et tidsspørsmål før et oljesøl
i Arktis er en realitet, selv
om Norge skulle velge ikke
å åpne for oljeboring. Det
kan skje skipshavarier eller
enda mer alvorlig; en utblå
sing fra en oljerigg i den
sovjetiske delen av Arktis.
Derfor må vi være beredt,
sier han. I

Dispergering med kjemikali
er er omstridt fordi oijen —

når den blandes ned i vann
massene — kan forgifte livet i
havet. 13 typer disperger
ingsmidler er godkjent i
Norge, men spesiell tillatelse
må innhentes før stoffene
kan brukes. SFTs holdning er
at dispergeringsmidler kan
brukes som et supplement
der vanlig mekanisk utstyr
ikke fungerer.

Biologisk bekjempelse
krever at man lar oljesølet bli
liggende mens naturen selv
ordner opp, «hjulpet» av
gjødsel og bakterier som
forskerne tilfører. Nedbry
tingen tar tid, og i mellomti
den kan dyr og fugler bli
tilsolt.

Når forsøket er over, vil
vel 25 tonn olje være igjen

havflaten, har SINTEF be
regnet. Det største flaket, på
18 tonn, vil drive ut av det
isfylte området og føres sør
vestover med strømmen. I
det isfylte området vil oljen
dekke en flate på 0.04
kvadratkilometer. Det tilsva
rer 13 fotballbaner. Når oljen
når åpnent hav kan den dek
ke 16 kvkm.

Kontroversielt
Selv om de fleste mener at
forsøket vil gi nyttige opp
lysninger om oljens egenska
per og drift i arktiske far
vann, biologiske data og
efaring med å bekjempe olje
søl, reises det ogsa sterke
innvendinger. Forsøket fin
ner sted minst fem år før
Stortinget kan ta en prin
sippdebatt om en eventuell
åpning av Barentshavet
Nord for oljevirksomhet. Det
kan først skje etter at det er
gjort en omfattende konse
kvensutredning. Dette arbei
det er bare så jdt i gang.

Motstanderne av oljeakti
vitet i Barentshavet frykter
også at forsøket vil gi både
politikere og opinionen et
inntrykk av at det faktisk er
mulig å takle et oljesøl i is-
fylte farvann. På den annen
side kan det tenkes at
forsøket mislykkes s grun
dig at det klart demonstrerer
at de «nye)) metodene ikke
er noe å basere en framtidig
beredskap på.

Og selv om forskerne
skulle lykkes med å antenne
oljen og spre disperger
ingsmidlene, midt på lyse
våren i et område de selv har
valgt, er det langt herfra til
en virkelig krisesituasjon.
Det barske klimaet i Arktis,
med morketid, kulde og
storm setter egne begrens
ninger for en aksjon det
meste av året.

— Det er uvirkelig å tenke
seg en stor beredskapsaksjon
i disse farvannene med da
gens teknologi. Dersom det
skal være oljevirksomhet i
Barentshavet Nord, må sik
kerheten være så god at fa
ren for oljesøl er tilnærmet
lik null. Det vil være den
viktigste forsvarslinjen, sier
øyvind Schreiner,
avdelingsdirektør i Statens
forurensningstilsyn.

Prøvd i Alaska
Noen begrensninger ble de
monstrert etter Exxon Val
dez-ulykken i Alaska. Der
ble både brenning og disper
gering prøvd, med vekslen
de hell, går det fram av Exx
ons rapport til presidenten.

Dispergeringsmidler ble
pMort oljesolet bade fra heli
kopter og fly de første dage
ne etter havariet. Men små
bølger og svak vind gjorde
at kjemikaliene ikke blandet
seg med oljen ved de to førs
te forsøkene. Tredje gang
gikk det dårlig fordi dysene
ikke ga god nok spredning
av kjemikaliene. Først ved
fjerde forsøk gikk det bedre,
og det ble gitt tillatelse til
kjemikaliebruk i stor skala
neste dag. Men da sørget
vind av storms styrke for at
ingen fly kunne ta av fra
bakken. Innen vinden spak
net, hadde oljeflaket drevet
inn i områder der disperger
ing ikke var tillatt.

Ca. 50.000 liter olje ble
brent med tillatelse fra myn
dighetene i Alaska, som et
forsøk. Oljen brant til
fredstillende, skriver Exxon i
sin rapport, men folk som
bodde flere kilometer unna
klaget over såre øyne og
hals. Flere forsøk ble ikke
gjort.I

GREENPEACE:

— Gutte
streker

i ishavet

— Utslippssoknaden
bærer preg av guttele
ker i isen. Barentsha
vet er et følsomt områ
de, og oljevirksomhet
vil få store negative
følger, sier Bjørn
Økern.

— Greenpeace ønsker i ut
gangspunktet ingen olje-
virksomhet her i det hele
tatt. Og vi ønsker ikke at
det etableres noen tro på at

oljeutslipp i Arktis kan
mestres. Hittil har historien
entydig vist at all teknologi
kommer til kort. Et nytt be
vis trenger vi ikke.

Ilan mener at debatten
etter forsøket, uansett ut
fall, vil følge velkjente
mønstre.

— Fra en detaljrik debatt
om lokale konsekvenser
bærer det rett til økonomi
og arbeidsplasser. Herfra
er ikke veien lang til po
pulære distrikts-politiske
beslutninger, og frynsete
partipolitiske holdninger
til økologi og miljø. Det har
vi nok av fra før, sier
Økern.•

«Vi må ha be
redskap))

«Vi må ha en oljevernbe
redskap for arktiske far
vann, enten Barentsha
vet Nord åpnes for olje
leting eller ikke. Skip
strafikken i området vil

øke, og det kan skje ha
varier.» Dette er et vik
tig argument for oljesel
skapene for å få tillatelse

Supertankere realitet rundt årtusen- i minne behøver man ikke larinstituttet skal samle mil
skiftet. mye fantasi for å forestille jødata, SINTEF skal studere

: IïordØst- For norsk skipsfart vil en seg hva en tankerulykke i is og oseanografi, mens

åpning av Nordøstpassa- disse farvannene betyr. Norges Handelshøyskole
passasjen? sjen by på store muligheter. — Oljesøl i de østlige de- skal se på økonomiske og

: Avstanden mellom Atlan- ler av Sibir som blir liggen- politiske aspekter. Disse

IM • RAGNHILD terhavet og Stillehavet hal- de i isèn vil drive vest over proektene skal være av

SVED veres i forhold til den sørli- polbassenget og komme ut sluttet i mars, og da skal

ge sjeruta. Næringslivet ser ved Svalbard eller Gren- man ta stilling til om utred
Oljetankere i Exxon svært positivt på mulighe- land, sier Per Espen Fjeld ningene skal fortsette.

Valdez-klassen på sei- ten for at en stor del av ver- ved Norsk Polarinstitutt. — Vi vil understreke be-

las gjennom Nordøst- densflåten passerer norske- Fridtjof Nansens Institutt tydningen av at det gjøres

passasjen, gjennom tre kysten, med de ringvirk- i Oslo har fått i oppdrag av en bred konsekvensanalyse
ninger det vil gi. sovjeterne å utrede mulig- før en eventuell åpning. De

meter tykk is forbi is- For miljøet er det imidler- hetene for å åpne den nord- som tar de politiske avgjø
1e11 som måler 200 me- tid helt andre perspektiver lige sjøruta ti Asia for kom- relsene skal gjøre det med

ter i diameter. Skrem- som
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SVALBARD (Natiw&MlIje): Langt mot nord, mellom 74. og
81. nordlige breddegrad, liggeR Svalbard — «landet med
den kalde kyst». Goldt og øde med bratte fjell og kalvende
ishreer’, men med en kyststrlpe som mange steder er for
bausende irodig. IsTIwIflTRrRRPmP m’ nødt til å la seg la
scinere — av fjellene, været, lyset, de uanseelige, men
likevel largerlke blomstene, tusentalis svirrende alke
henger over irrgreime gressganger, heitende svalbardre
In,selogbvismanerheldlg-ishjern.
• • Deterregistrej’t 22 pattCdyr på Svalbard og
omkriflghggende havområder men bare halvparten fore
kommer regelmessig. Det er bare tre-fire landpattedyi
resten er sjøpattedyr. Fuglelaunaen er rikere, med 183
observerte arter 30 arter hekker regØjepj.igpå de gol-
de øyene. I likhet med péttedyPéfle er de fleste hekkende. ‘

fugleartene sje ugl. Bare svalbarih’ype og S1lspw’v
regnes som ekte laudfugler på Svalbard. Plantelvet omfat
ter 171 arter, hvorav 184 regnes som vlltvoksende.
• Det legges planer for Svalbard, planer som kanskje
vil endre øygruppens status som den siste villmark. Der
for trenger Svalbard patrloter mange patrioter som ens

‘ kor at villmarken der’ oppe skal forbli dyrenes, higlenes,
blomstenes og di1iiktige landskapers øyer også I framti
da. Uten oljesøl, mifjegifter og masseturisme.

Ved første øyekast ser det ut som
hvite kumskavler. ikkerten
åpenbarer noe aiinet — hvite ryg-’

Ikke bare to eller tre, men
kanskje fmtLeller hundte. 4
De hvftejggene tilboier «havets kafiài
fugler», Iivithv.1er, som leker ség i Isfjor
den utenfor Longyearbyen. Tilnavnet

‘»whavets1pjariful» har den fått på grunn
repertoar- nied’1Mtçjg,

Jstr4ng’ogautlng- sêlv omdet siste
ikke akkiian sies å værevanligkana
iifiigl-repertoar. ,.

Det er godt å se h’al i sjoen detbe
havpattedyren(ortsatt finnes, på norsk
territorium. Det va først etter den1tfe
verdenskrjg at fangs+ n h4thvat ble --

,,ennsdh.’å 1950-tallet ble det fanget «

opptil86O hvitlwaJ på. en sesong. Hvith
valbestandeniverden’ teller i dag cà.

— o.oee dyr.

.
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Svalbard-reinen
Den eier ikke menneskefrykt, svalbardreinen. Til
og med inne i Longyearbyen rusler det kortbeinte
reinsdyret omkring med den største selvfølgelig-
het. Turister fra alle verdens kanter kan lett ta de
bildene de vil.

Genetiske undersøkelser har vist at svalbardreinen er
nærmere beslektet med den nordamerikanske pearyreinen
enn med vår egen vilirein. Svalbardreinen var nesten utryd
det på 1920-tallet, men er i dag i sterk vekst. Man antar at be
standen teller mellom 10.000 og 12.000 dyr.

Reinen pa Svalbard kan spise i ro og mak — uten forstyr
rende rovdyr. Defor legger den pa seg et mye tykkere fettiag
enn fastlandsreinen. Forbrenningen av dette fettlaget dekker
dyrenes daglige energibehov i to-tre måneder eller en tredel
av dyrenes energibehov gjennom vinteren. I

Kongen
En stor ur ut mot Isfjor- ].
den. Tusen på tusen
med små rullesteiner —

og tusen på tusen med
alkekonger. Svalbards
konge.
Langtfra noen konge i fram
toning, den er på størrelse
med en trost. Ingen vet hvor
mange alkekonger som fin
nes på Svalbard, men at det
er snakk om millioner er det
ingen tvil om.

Når alkekongen omsider
tar seg en pust i bakken og
finner seg en rullestein å
hvile på, er den svært så
tillitsfull. Kongen av Sval
bard gir villig audiens og’’
har sjarm til tusen. Under’
det kotte, tykke nebbet
henger en fyldig strupepose
full av små planktondyr til
den ene ungen som ligger
inne i ura, godt beskyttet for
polarreven, som gjerne opp-
søker alkekonge-urene på
matauk.

Mkekongen spiser ikke
fisk og er ikke plaget av
matmangel slik dens slekt
ninger i fuglefjellene langs
norskekysten er. Den største
faren for de mange små al
kekongene på Svalbard er et
eventuelt oljesøl. I

vaktstyrker
Svalbrads små tundra
tjern kan ha et enestå
ende fugleliv.
I solglitteret svømmer små
lom-mor med to unger i den
skjønneste harmoni, langt
fra verdens problemer. I
strandkanten vagger hvit
kinngåsmor med ungefiok
ken på slep. Tjernets vakt-
styrke er rødnebbternene
som ikke tenker seg om to
ganger før de angriper. Po
larreven putter halen mel
lom beina og kommer seg
vekk det forteste den kan,
når plageåndene styrtdyk
ker og hakker den i hodet. I

Små — men vakre
Plantene på Svalbard er oftest små, men vakre. Ett
unntak er den høyreiste polarvalmuen som finnes i
både hvit og gul form.
Mellom gms og stein hvor intet annet gror klorer den spinkle
polarvalmuen seg fast. Andre steder er det reinrosen som li
ver opp, eller rødsildren. Kraftigst utviklet er vegetasjonen
under fuglefjellene som gjødsies av fuglene. Når man står der
under polarlomvienes og krykkjenes livlige berg, blir man
slått av den friske grønnfargen under fjellet. I
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Leteboringen etter olje
på Svalbard er i full
gang igjen, og forvent
ningene er skrudd høyt.
Finner man olje, vil den
sårbare Svalbard-natu
ren bli utsatt for et
voldsomt press.

Den 16. leteboring etter olje
på Svalbard startet i januar,
og forventningen om funn er
høyere enn noen gang før.
Denne gangen er det Norsk
Hydro, Store Norske Spits
bergen Kullkompani (SNSK)
og svenske Petro Artic som
står bak boringen.

— Selv et lite funn kan
være økonomisk interessant,
sier Arvid Nottvedt, pro
sjektleder for Hydro og
SNSKs Svalbardaktivitet.

Nervas spenning
Oljeletingen på Svalbard er
alltid blitt møtt med nervos
spenning blant de som er
opptatt av å beskytte den
unike naturen mot odeleg
gende inngrep. Utvinning,
med bygging av rørledning
er, veier og utskipningsan
legg, vil skape sår som ikke
kan leges. i dette perma
frost-landskapet kan selv et
hjulspor gjøre ubotelig ska
de. Om våren graver smelte
vannet videre i sporene, med
kraftig erosjon som følge.
Men det alvorligste vil være
en ukontrollert oljeutblås
ning. I det arktiske klimaet
går nedbrytingen langsomt,
og skadene vil nærmest
være uopprettelige.

De 15 hullene som tidlige
re er boret på Svalbard har
ikke gitt drivverdige funn,

og mange har pustet lettet
ut. Men boringen nå stiller i
en egen klasse.

— I følge selskapene er
sjansen for å finne olje større
enn før, og det gjør at man
blir litt småskjelven. Men
det er ikke selve leteborin
gen vi er mest redde for. Det
er en eventuell produksjon
som vil medføre de store
endringene, både for natu
ren og for selve Svalbard-
samfunnet, sier naturvern-
konsulent Kjcll Huseby hos
Sysselmannen.

Ilviss tillatelse
Det er uvisst om et funn be
tyr at selskapene får tillatel
se til å utvinne olje. Et over-
ordnet mål for Svalbard-po
litikken er å bevare den sær
egne villmarksnaturen, og
spørsmålet blir hvor store
naturinngrep som kan god
tas. Erfaringsmessig veier
ikke miljohensynene alltid
tyngst. For eksempel fikk
Norsk Polarnavigasjon i
1984 tillatelse til å bore på
Edgeoya, som er vernet som
naturreservat. Den gang var
det trolig Næringsdeparte
mentet og Utenriksdeparte
mentet som la inn en bredsi
de mot miljohensynene.

Nå bores det i Reindalen,
40 km fra Svea og 60 km fra
Longyearbyen. Beredskapen

er basert på voller som er
bygd opp av snø, is og grus.
Her skal et eventuelt oljesøl
samles opp og brennes. Sel
ve borestedet betegnes som
lite følsomt for oljesøl, men
lenger nede i dalen er det
viktige hekke- og beiteområ
der for gjess. Det er derfor
viktig å hindre at et mulig
søl når disse områdene.

Svalbardreinen er vanlig i
hele dalen. I 1986 regnet
man med at omlag 1.000 dyr
oppholdt seg her. Det antas
også at det i Reindalen med
sidedaler finnes fem til åtte
fjellrevhi.

MiljøundersHkelser
Miljoundersokelsene foran
denne boringen er langt mer
omfattende enn det som er
gjort tidligere, men det er
bare virkningene av et even
tuelt oljesøl som er utredet.
Undersøkelsen sier lite om
hvordan’ støy og andre for
styrrelser vil virke inn på
dyrelivet, og ingenting om
hva konsekvensene av en
eventuell utvinning blir.

— Hvis selskapene finner
drivverdige forekomster, vil
det bli stilt helt andre krav
til dokumentasjon og konse
kvensanalyser. I siste instans
er det regjeringen som av
gjør om oljeutvinning kan
tillates, men vi skal i alle fall

sørge for at alt om miljøet
først kommer på bordet, sier
Kjell Huseby.

Kartleggingen foran den
ne boringen er langt mer
omfattende enn noe som er
gjort tidligere. Forun
dersøkelsene er like grundi
ge som på norsk sokkel, for
teller prosjektleder Nøttvedt.
Hydro kaller likevel dette en
høyrisiko-boring, hvilket be
tyr at sjansen for å gjøre
funn er mfudre enn for ek
sempel i Nordsjøen.

— Finner vi olje, regner vi
med å kunne legge fram ut
byggingsplaner som myn
dighetene kan leve med. De
som er involvert i prosjektet
er minst like opptatt av Sval
bards natur som andre. Ing
en vil ønske å sette i gang
virksomhet som innebærer
en betydelig risiko for mil
jøet, sier Nøttvedt.

Store summer
Selve boringen vil koste i
overkant av 60 millioner
kroner, og Hydro og Petro
Artic deler kostnadene. For-
undersøkelsene og kostna
dene i forbindelse med bo
restart beløper seg til 120
millioner. Dette dekker Hyd
ro. Og selv om man ikke fin
ner olje, vil hullet være vel
verdt pengene. Geologien i
området er nemlig lik den
man finner i havet utenfor.
På &mn måten er boringen av

stor betydning i forhold til
en mulig oljevirksomhet i
Barentshavet Nord. Den vil
gi viktig informasjon, uten
de store utleggene som en
prøveboring til havs krever.

Boringen i Reindalen skal
være avsluttet etter 65 dager,
men resultatet blir neppe of
fentliggjort før en gang i
april, sier Arvid Nottvedt.I

på Svalbard

Slik så det ut ler boreriggen kom. Staven i sneen angir 110-
repunktet. (Foto: Norsk Hydro)
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— Illustrasjoner: VIGGO REF

Arktis (Natur&Miljø) — Hval!,Fors
ker Øystein Wiig ,hører rô’ frâ
brua og iøpeço5p på «Pomors»
rustne dekk. Det er en grå, arktisk
september-dag i 1990 i øyriket Frans
Josef Land. Sjøen i Nightingale-sun
det er smul, og forholdene er gode
for hvalobservasjoner.

:4

Bare 200-300 meter fra skipet ner all tvil: Gronlandshval! et svar: Plyndring.

ser Wiig to digre kropper Nesten utryddet I perioden 1945-80 ble det

sjøen. De glir langsomt gjen- Grønlandshvalen ble r k- registrert tilsammen 11 grøn

norn o ne, y er og tisk talt utryddet i Nord-At- an s a er i or - an .-

kommer opp igjen. Etter- lanteren i ipet av 1600- og ren. Seks av disse — hvorav

hvert kan han telle sju dyr. 1700-tallet. Langsom, kluin- to var døde — ble påtruffet i

I {ar de ryggfinne? Det ser pete og så spekkrik at den norske farvann. Man antok

ikke slik ut. En av hvalene flyter når den, er død, var at dette var slengere fra Ber-

løfter en svær, kloftet hale ideelt y.tte for dati- bestanden ller n’lille

idet den forsvinn Nigh: d enkle. fangstteknikkeI. pop en vest ‘for Crøn

tingale-sundet6 dyWiig tv 1980-ärene Første pa 100 ar
har en sterk mistanke om tale en heekspedisjdh. fift stadig et nærmer seg 100 år siden

hva det er han står og se på. ..erfor s lønnsomme na- rykter om af ssené1’iadde Nansen og nsen tilrag

Så blåser en av hale. Den rres,ner har den vestlige observert gronlandshval i te vintereu 596 i
V-formede dani’Økyen fjer- , lisasjonen alltid bare hatt havområdene rundt Frans ei 5ötsvfttinr (

- . “,.

— ..4 .. , -

_______

- .- - - -
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Grønlandshvalen — bvallangernes tavorittbytte — har overlevd i sovjetisk Vest-Arktis

HVAL..
I SIKTE

Josef Land og Novaja Semi
ja. Dessuten ble to dyr sett
utenfor nordøstspissen av
Grønland. Under de mange
tokt rundt Svalbard på 80-
tallet speidet derfor mang en
biolog etter arten i disse
ishavsområdene, men uten
resultat.

..- -‘ .-. —-,:,—,-- -. -.-.--.
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b på Jackson-øya noen
mil lenger nordøst.

Siden har det knapt vært
nordmenn i dette sovjetiske
øyriket. Når de gamle polar
heltene i det hele tatt berget
seg var det fordi de fikk tak i
tre-fire hvalrosser før vinte
ren satte inn.

Også Wiig er her på grunn
av hvalrossene. Norsk Po
larinstitutt har fått en avtale
med Det Marinbiologiske
Instituttet i Murmansk, og
kommer heretter årlig til å
sende norske biologer til
Frans Josef Land. Wiig er
først ute. Han skal ta

• • Grønlandshvalen (Balae
na mysticetus) er en svær,
klumpete affære. Like lang
som en spermhval (15-20 m),
men dobbelt så tung (90 - 120
tonn). Det er en rent arktisk art;
drivisen er dens rette element.
Om nødvendig kan grønlands
hvalen banke seg gjennom
metertjukk is. For den som er
godt tilpasset er dette gavmilde

hudprøver fra hvalross og
bruke arvestoff-analyser til å
finne ut om dyra på Sval
bard og Frans Josef Land til
hører samme bestand.

Sovjetisk stamme
Etter toktet fikk Norsk Po
larinstitutt på bordet en
oversettelse av russernes ar
tikkel om deres obeservasjo
ner på 1970- og 80-tallet. Her
framkommer det at de regel
messig har registrert grøn
landshval rundt Frans Josef
Land, spesielt på 80-tallet. I
perioden 1971-85 ble tilsam
men 34 dyr sett, hvorav en

strøk. Om våren og sommeren
vokser det opp så mye plante-
og dyreplankton at havet kan
være den rene «nærings
suppe» på sine steder. Her
padler grønlandshvalen lang
sommelig omkring og siler
enorme mengder sjø gjennom
bardene. Arten har lengre og
mer finmaskede barder enn
noen andre hvaler. Den svel
ger når tilstrekkelig mye små
krepsdyr, vingesnegl ol. har
festet seg i bardeplatene til at
det er bryet verd.

I • Sammen med nordka
peren utgjør grønlandshvalen
de egentlige «retthvalene»,

ansamling på 11 i 1981 og en
på 12 i 1984.

Dermed tyder det på at
det allikevel eksisterer en li
ten rest av Nordatlanter-bes
tanden inne i sovjetisk Vest
Arktis, der fangstpresset var
betydelig mindre enn rundt
Svalbard.

Grønlandshvalen i dette
området er trolig den sjeld
neste pattedyrarten i vår del
av verden.

Ny Svalbard-stamme?
De gamle hvalfangerne men
te det var to typer grøn
landshval i Nord-Atlanteren:

hvis greieste kjennetegn er at
de mangler ryggfinne. Parrin
gen skjer om våren, kalven to-
des neste vår og dier i ytterli
gere et år. Så er kua klar med
neste kalv. Bestandene trekker
gjerne mellom «sommerbeite»
inne i isen og vinterområder
lenger sør.

I I Fra Hudson-bukta i Ca
nada, langs kystene av
Nordvesdt-Grønland, Nord-Ca
nada, Alaska og øst-Sibir fin
nes antakelig fem bestander.
Etter at man tok i bruk under
vannsmikrofoner i tellearbei
det, og lydopptakene viste at
det passerte dobbelt så mange

ning.
Men kanskje det samme

kan skje med grønlandshva
len som med hvalrossen.
Den ble også nærmest ut-
ryddet på Svalbard, men
overlevde på Frans Josef
Land. Antagelig skyldes de
siste tiars økning av hval—
rosshestanden pi Svalbard
at dyr kommer over fra
Frans Josef Land. Det er det
te spørsmålet Wiig forsøker
å få svar pa med hudprøve
ne sine. Og neste sommer er
han tilbake med armbrøst og
piler mcd fiskesnorc. For å
ta nye hudprøver — denne
gangen av grønlandshval.

Politisk åpning
Den politiske åpningen mot
øst gir også uante mulighe
ter for arktisk miljøvern.
Viktige samarbeidsavtaler er
allerede undertegnet, og fle
re ligger på forhandlingsbor
det. Men alle politiske avta
ler trenger konkrete mål og
gode symboler. Utryddelsen
av grønlandshvalcn i Nord
Atlanteren er et av de verste
eksemplene vi kjenner på
vettløs menneskelig grisk
het. Idag vet vi ikke om de
biologiske forholdene i isha
vet lenger gir grunnlag for
en større grønlandshval-be
stand. Men det må være en
soleklar forpliktelse at vi n
gjør hva vi kan for å rette
opp gamle synder. Den da
gen grønlandshval blir et
vanlig syn på Svalbard vet
vi at vi har klart det. I

hval forbi observasjonspostene
som det man kunne se, regner
man nå at det totalt finnes
omkring 4000 grønlandshval.
De fleste tilhører Bering-bes
tanden. Situasjonen er dermed
litt lysere enn man trodde for få
år siden, men den er stadig en
av verdens sjeldneste hvalar
ter.

I • Canadiske og ameri
kanske inuiter får ta ca. 15 dyr
i året som ledd i en fangstform
de har drevet i alle tider. Under
fangsten mister de et lignende
antall dyr, men dette utgjør
neppe noen fare for bestan
den.

Vest-is-hval, og Sor-is-hval.
De siste kom østfra om som
meren, og dro østover igjen
om høsten. Wiig tror dette
kan være en riktig oppfat

Oppskriften er jordens egen

verden. Den er en Iettklump på 90 - 120 tonn.
Grønladshvalen i Sovjetisk Vest-Arktisk er trolig det sjeldneste pattedyret i vår del av

I
Verdens største

fettklump

IoQ5’
I4

FARRIS
— frsI, IlvSS!’

Farris er absolutt rent og fullstendig upåvirket
av ytre forhold, som temperatur, årstid og men
neskers adferd mot naturen. Det eneste vi gjør er
å hente mineralvannet opp fra Kong Haakons og
Kong Olavs kilder, tilsette kullsyre og tappe det
på flasker.
Farris er full av mineraler og sporstoffer, men
inneholder ingen kalorier.
Du finner neppe noe sunnere og mer forfriskende.

FAPRIS
Norges eneste naturlige mineralvann.
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HANDLENE1Tmed Naturvernforbundetslogo. Nettet er sydd i enblandingskvalitet av lin
og bom ull.

Varenr. 3320
Pris kr. 40,-.

BLEKKU LF
KASSE1T
»Vannvittig miljødctektiv<Tekster: Bente Roestad.Musikk: Geir Holmsen.I rollene: Blekkulf; PiaBorgli, Reblekka; MayBritt Andersen, Haiald;Terje Strømdal, Blå Kjdll;GuriSchanke.

Varenr. 7011, Kr. 90,-.Medlemspris: kr. 75,-.

Ivlarjolei n BastinNATURDAGBOK
(Ex Libris Forlag)

En særpreget og vakkerårsdagbok med vakre illustrasjoner. Du kan brukedagboken til notater omsmatt og stort som skjer inaturen, eller »bare» somen dagbok til personlige
notater.

Helbind 140 s.
Varenr. 4014

Pris kr. 128,-.Medlemspris kr. 103,-.

JOGGEDRAKT
I miljovennlig bomull

Fra «Green Cotton» i Danmark kommer denne joggedrakten, laget spesielt formedlemmene i Naturvernforbundet. Bomullen er etterbehandlet uten bruk av‘ formaldehyd og andre skadelige stoffer. Plaggene erbehagelige i bruk og ikkeallergiframkallende. Dendanske produsenten fikkfor noen år siden både endansk og en europeisk
miljøpris.Varenr.: Small; 6400,Medium; 6401, Large;6402, X-Large; 6403.Medlemspris kr. 450,-.
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KÅfER 1991En samling vakre naturhilder. Som tidligere

bygget over et norsk naturterna, Iår er noen av
vare mest kjente og kjære fugler fotografert i

sitt naturlige miljo. Formatet er i år 35 x 40 cm.
Vareni-. 0002Tilhudspris: kr. 42,50
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T-SKJORTER
Varenr. 6100 Small. Varenr. 6101 Medium.Varenr. 6102 Large. Varenr. 6103 X Large.Varenr. 6104 XX Large.Kr. 110,-. Medlemspris kr. 90,-.
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NYE KLISTREMERKERNaturvernforbundets klistremerker er produsert i
den »snille» plasten polyetylen (ikke klorplast)Runde merker (10cm. diameter)Varenr. 0105

Pris: kr. 10,-.
Avlange merker: (10 x 50cm)Varenr.: 0106
Pris: kr. 25,-.
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SCHANDY

Ved Mjøsas bredd, in
neklemt mellom jernba
nen og E6, ligger Akers
vika naturreservat. En
våtmark med 196
fuglearter og 228 høye
restående planter. Her
bestemte Hamar kom
mune at OL-skøyte
hallen skal ligge. Men
kraftige protester fra
naturvernere førte til
kompromiss i siste li
ten, slik at inngrepet
blir mindre enn plan
lagt.
Sammen med naturvernkon
sulent Ragnar Ødegaard og
ornitologene Jon Bekken og
Cari Knoff står jeg på en fyl
ling nær Stangebrua, fem
minutters biltur fra Hamar
sentrum og speider utover
den grunne bukta som har
stått i medienes søkelys som
aldri før.

Fyllinga vi står på er uten
for reservatet, men den lig
ger i Akersvika og mudderet
hvor vadefugler og ender
søker føde under trekket. En
reguleringsplan fra 1982 dis
ponerer området til termina
ler, anlegg for avfallsforbren
ning, brannstasjon og friare
al. En endring av planen i
1987 la området også til rette
for idrettshall og kjøpesen
ter, noe som forutsatte bety
delig utfylling.

Planene om skøytehall ble
lansert da Norge ble tildelt
OL høsten 1989. Av en eller
annen merkelig grunn går
reservatsgrensen midt i buk
ta. Hamar kommune er der
for på trygg grunn når de

ønsker å fylle ut ytterligere
400.000 kubikkmeter for å få
plass til OL-skøytehall. Juri
disk er det Plan- og byg
ningsloven som gjelder i det
aktuelle utfyllingsområdet,
ikke Naturvernloven.

Ramsar-område
Fyllingsplanene i Åkersvika
ville trolig gått greit igjen
nom, hadde det ikke vært
for at Akersvika naturreser
vat også er et Ramsar-områ
de. Da Norge undertegnet
Ramsar-konvensjonen for
vern av internasjonalt vikti
ge våtmarker i 1974, valgte
norske myndigheter Åkers
vika som sitt første Ramsar
område. Med andre ord for
pliktet Norge seg internasjo
nalt til å ta spesielt vare på
dette området. Det er unek
telig dårlig reklame om
Brundtlandkommisjonens
hjemland lager skøytehall på
grensen av et Ramsar-områ
de.

Om ikke naturvernorgani
sasjonene hadde reagert, vil
le Hamar kommune fått sin
OL-skøytehall som planlagt.
Verken Fylkesmannen, Di
rektoratet for naturforvalt
ning eller Miljøverrideparte
mentet så på utfyllingen som
noen trussel mot reservatet —

så lenge utbyggerne fulgte
Fylkesmannens tilrådninger.

Best om våren
Ut mot Mjøsa dundrer dag-
toget til Trondheim forbi, og
litt lenger inne i bukta gjen
nomskjæres området av E6.
Dyrket mark, industri og be
byggelse presser seg på fra
alle kanter. Det urbane og nå
vinterlige miljøet gir ikke ak
kurat sinnsro — og i hvertfall
ingen stor naturopplevelse.

Bedre er det innerst i re
servatet, der Svartelva ren-

ner ut. I et uttynnet skogholt
står et ti-tolv meter høyt fug
letårn. Her kjemper ornitolo
gene om plass til sitt trebeins
stativ med teleskop i tidlige
vårmorgener.

— Åkersvika inngår i et
svært viktig nettverk av ras
teplass& som trekkfuglene
benytter under vår- og høst
trekket over Østlandet. I det
te nettverket hører også Øra
ved Fredrikstad og Nedre
Øyeren med, samt de
mindre kjente Mjøs-lokalite
tene Svennesvollene og Lå
gendeltaet. Enhver forringel
se av disse lokalitetene gir
dårligere villkår for trekk-
fuglene, forteller Jon Bekken
og Carl Knoff.

Inne i fugletårnet henger
en liste over de observerte
artene i bukta. Den teller 196
— med lappfiskand som siste
tilskudd. Den store ornitolo
giske oppdagelsen var imid
lertid to skjestorker høsten
1989. Da løftet selv de mest
garvede fuglekikkerne på
øyenbrynene.

Færre bunndyr
Åkersvika er først og fremst
stedet for fugler med svøm
meføtter eller lange bein og
lange nebb — ender og vade
re. Mudderbankene rommer
litt av hvert av små godsaker
for trekkfuglene, men en
fersk NIVA-rapport avslører
at det er blitt lengre mellom

godsakene i bukta. Mens
tettheten av fjærmygglarver
var 5.000 individer per
kvadratmeter i 1974, var an
tallet sist høst bare 50. Ned
gangen skyldes ikke foru
rensning, snarere det mot
satte.

Ødegaard kan fortelle at
vannet i bukta, takket være
Mjøsaksjonen, er langt rene-
re i dag enn for bare noen få
år siden, hvilket har virket
inn på bunnfaunaen. Om det
er grunnen til at brushanen i
dag bare observeres i titalis
individer om gangen, mens
den på 1970-tallet ble obser
vert i et antall av 500-600, er
uvisst. Stokkanda, som er en
av de vanligste artene i om-

Utallige trekkiugler treng
er Åkersvika som raste-
plass under vår- og hest
trekket. Nå Iår de OL-skøy
tehallen som nærmeste
nabo.

rådet, har imdilertid økt i
antall.

Hydrologi
I følge Ramsar-konvensjo
nens forskrifter plikter de
underskrivende parter seg
til å påse at utbygging uten
for reservatet ikke endrer de
økologiske forholdene in
nenfor. Selv om fylkesman
nen i utgangspunktet antar
at utfyllingen ikke vil endre
forholdene i reservatet, er
hydrodynamikereri, klimato
logen og formannen i Natur
vernforbundets lokallag på
Hamar og Hedmarken, Sop
hus Lystad, av en annen
oppfatning.

— En utfylling vil bringe

støy nærmere reservatet,
samt endre strømforholdene
i bukta. Utfyllingen vil gjøre
bukta smalere, hvilket fører
til at de to elvene som renner
gjennom området får mer
konsentrert vannføring — og
følgelig økt strømhastighet
og økt utvasking av vade
fuglenes næringsområder,
mudderbankene. Også
mikroklimaet vil endres. Det
er et argument som teller
ved vassdragsreguleringer,
men ikke ved arealdisponer
inger, sukker Lystad, og er
lettere fortvilet over mange
len på konsekvensutred
finger og Hamars vilje til
naturvern.

Mekling
Naturvernorganisasjonene
har hele tiden krevd full
stopp i utfyllingsplanene. I
fjor høst ble naturvernets
røst sterkere og sterkere, og
fikk også medhold på kom
mentatorplass i flere av lan
dets største aviser. Hamar
kommune og OL-komiteen
kunne ikke lenger overse
innvendingen, selv om de
juridisk sett hadde retten på
sin side.

I november i fjor fikk der
for fylkesmannen i Hed
mark, Oddvar Nordli, i opp
drag av miljøvernminister
Thorbjørn Berntsen å kom
me fram til en løsning som
var økologisk og økonomisk
forsvarlig for området. Det
ble startet mekling mellom
Hamar kommune og Natur
vernforbundet, Natur og
Ungdom, Verdens Natur-
fond og Norsk Ornitologisk
Forening.

Nordli foreslo en reduk
sjon i fyllingsarealet med ca.
48 dekar. Egentlig var det et
ultimatum, og dersom mek
lingen ikke førte fram, risi

kerte man at det opprinneli
ge forslaget ble fulgt. Orga
nisasjonene valgte da å skri
ve under avtalen, men sikret
seg i tillegg en rekke forplik
tende punkter om restaure
ring av Akersvika som
naturområde.

I meklingsforslaget fra 12.
november i fjor heter det
blant annet at «Hamar kom
mune forplikter seg til, i
samarbeid med Norsk Orni
tologisk Forening og Fylkes-
mannen i Hedmark, å arbei
de for tiltak som tar sikte på
å forbedre Åkersvikas funk
sjon som trekkområde for
fugl. Fylkesmannen vil ar
beide aktivt for at Hedmark
fylkeskommune, Hamar,
Vang og Stange kommune
utarbeider en samlet plan
for arealbruk og forvaltning
av nærområdene i Åkersvi
ka».

Med i avtalen hører også
to nye fugletårn og 1.2 milli
oner kroner til miljøforsk
ning i området. Hvordan
man skal kunne forbedre
områdets funksjon for fug
ler, er foreløpig bare på ten
kestadiet, men Bekken øns
ker seg blant annet terskler
for konstant vannstand i de
ler av reservatet. På grunn
av reguleringen av Mjøsa
varierer vannstanden i om
rådet ganske mye, noe som
påvirker fuglenes bruk av
området.

Man kan selvsagt diskute
re om det var riktig av na
turvernet å la seg «kjøpe».

— Hadde organisasjonene
brutt meklingen, ville man
trolig sittet igjen med større
utfylling og ingen forplik
tende ord om forvalt
ningsplaner og avbøtende
tiltak, mener naturvernkon
sulentene Ragnar Ødegaard
og Jørn Berg.

i våtmarka
N&M • TOM

(Foto: Erling Maartmann)

Ramsar-konvensjonen
• I 11971 ble det utarbeidet en internasjonal konvensjon for
vern av våtmarker. Den ble undertegnet i Ramsar i Iran, og fikk
følgelig navnel Ramsar-konvensjonen. Norge ble part i 1974,
og totalt har 54 land ratifisert konvensjonen. Medlemslandene
forplikter seg til å oppnevne minst ett våtmarksområde på
Ramsars liste over internasjonalt viktige våtmarker. Noen land
har oppnevnt flere lokaliteter, slik at Ramsar-konvensjonen nå
teller 432 lokaliteter på tilsammen 30 millioner hektar — et areal
pa størrelse med Italia.
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IN NATHB

Britt Karin Larsen
erfødti 1945.
Hun mottok nylig
en litteraturpris pà
200.000 kroner
for romanen «I ly
av regnet», det er
den største prisen
som er tildelt en
bok i Norge. Lar-
sen debuterte i
1978 med dikt-
samlingen «5 mg
blues», og har si
den gitt ut tre dikt
samlinger og en
prosabok. I høst
kom diktbilledbo
ka «Ingenting er
helt som før».

Like øst for ha
gen vår, som en
lysning mellom
granene, ligger ta
tersletta. Det er
lenge siden det
siste teltet sto der.
Så går vi kloppa
over Bjønnbekken
hvor det gamle
sagbruket var og
hvor vi ennå kan
se restene av dem
ningen.

Første delen av
veien heter Kuvei
en, for det var her
kvinnfolka drev
kuene opp på ber
get på beite for 60
r siden. Etter at

PRIVAT BUDSJETEERING
Planlegg din Økonomi.

+13M41(
5PABEANIÇEN PLUSS

Ross Offshore AIS
PB 1511 Vika, 0117 Oslo i

Tif. 02-3 35 30

NIDAR
BERGENE iiI

alltid no’godt FRIGOSCANDIA

HUSBANKEN

Av Britt Karin LarsL’n

VI BRUKER VISST IKKE sko
gen så mye, vi som bor tettest
inntil den. Men av og til blir vi
enige om at vi skal ta veien som
går mot Magadan, sjuåringen

og jeg. For
mellom oss og
denne plassen
helt øst i Sibir
er det visstnok
bare skog, bare
gran og bjork
og furu. Og
vann. Ennå.

Du fårmerihusbanklån hvis du
bygger en klimatilpasse bolig.

Ta kontakt med Husbanken eller
kommunen.

STENSLI
INDUSTRIER A/S

Når det gjelder vannkraft

TURBINER — REGULATORER — LUKER
INSPEKSJONER — REVISJONER

Stensli Mekaniske Verksted AIS
3520 Jevnaker — TIf. 063-1 1 500

Illustrasjon: Neonila Ravnum

STEINKJER KOMMUNE

«Miljø for alle —

Steinkjer tar ansvar»
‘I-

5CIII1DPOWER
filosofi har alltid vært:

«Sikkerhet for mennesker og miljø»

EN MILJØ GJENNOMGANG
vil gjør bedriften mer miljøvennhig

Stikkordene er:
Miljorevisjon • Miljo-HAZOP

Kvalitets-system • Interkontroll

SCANDPOWER
TIf. 06-81 4920. P.boks 3,2007 Kjeller

er kildene alltid for folk med respekt
for naturen og livet.— I dag går vi så langt som til Kald
kjelda, blir sjuåringen og jeg enige om.
Det er en stund siden sist vi var der.
For när veien til Magadan alltid ligger
der, blir det liksom ikke nødvendig å
bruke den i utide.

I det siste har vi av og til hørt dur i
skogen. Det har hendt ting, forstår vi.
En ny skogsbilvei ligger der plutselig,
skjærer som et stort hvitt arr gjennom
landskapet vjrt. — I iuff, sier sjuåring
en, vi må rote fram og tilbake i kvist
hauger en stund for å finne igjen stien
på den andre sida, den er nedfelt av
trær, her har maskinene holdt fest uten
å rydde opp etter seg.

Opp gjennom GammelHalvorsvea
går vi langs det som engang var en sti.
Nå har et skogmonster — en prosessor
— vært her og forvandlet landskapet til
noe som likner en slagmark, en ruin
haug. Her har noen uten kunnskap og
respekt for gamle veier sprengt seg
fram, og vi går videre i angst mot
Kaldkjelda, den skulle jo være her, må
være her, innunder ruinene av det som
var en skog.

Og der er den. Sjuåringen og jeg er
framme, vi står med tårer i øynene og
ser ned på en liten gjørmedam i bun
nen av prosessorsporet. Overkjort,
knust i framgangens navn ligger den
der: Oppkommet, det hellige vannet.

Etterpå griper raseriet oss, ja, så sin
te er vi at vi kjenner at vi har et hjerte.
På hjemveien tar sjuåringen en stokk
og svinger den rundt seg:

— Jeg skal kjempe for naturen! Jeg
skal ta dem som dreper den!

Når vi hirer larmen fra de store
skogsmaskinene vet vi likevel at vi
ikke kan lenke oss fast foran dem, da
tar vi levebrødet fra folk. Men hvilke
steder knuser de nå? Hvilke gamle sti
er blir ufarbare fra nå av?

Vi må visst bruke skogen oftere, det
haster hvis vi skal rekke å ha noen gle
de av den. Ennå er ikke skogene vold-
tatt og knust helt herfra til Magadan.
Ennå er ikke alle kilder grumset til.

Ennå.
Men som før kan det aldri bli.
Verken i skogen eller i hjertene våre,

heretter. •

1-lushaugen, men før vi er kommet så
langt, tar vi alltid ei pause ved Kaldk
jelda.

Kaldkjelda er et oppkomme på vei
en mot berget, ingen kan huske å ha
kjent vann som smaker bedre, for vi er
alltid varme og svette når vi har kom
met såpass langt. Her har det — i gene
rasjoner — alltid hengt en kopp på en
kvist som man kan bruke å drikke av.
Og når bekken gikk tom i torkesomrer
var Kaldkjelda redningen for folk her
innunder berget, Kaldkjelda tørket
aldri ut.

Et symbol, et hvilested for farende
folk, en kilde til liv, bokstavelig talt.
Det var slike kilder som ble hellige der
hvor Olav Digre fàr og drakk av dem,
hvem vet, kanskje drakk han av denne
også? Hellig er den nå uansett, hellige

SAMAS

kuene forsvant fra skogen ble villjord
bæra også borte. Kuveien går gjennom
GammelHalvorsvea og opp forbi

SAMAS ARNET AAMODT

Dagligvare - engros

Produsent av kaffemerkene
Monaco Dollar

Vi henter
deres spillolje på t.nk og fat,

samt annet spesialavfall
GODKJENT OPERATØR AV

STATENS FORURENSNINGSTILSYN

AIS Thorvaldsen Transport
30 ÅR I BRANSJEN

Etterstadslctta 86 065Q Oslo 6
TIf. 02-1961 63

Veien
til

Magadan
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HVA MED Å OFRE
INNEKLIMAET
EN TANKE?

Astma- og allergiplager er I terd med bli en folke-
sykdom. Dette skyldes i stor grad dårkg inneklima.
NOBØ har et produkt som kombinerer godt inne
khma med energisparing. j

NOBØTHERM tMPE_
GIR BEDRE INNEKLIMA

Rommene blir kontinuerlig lilført
frisk, forvarmel luft Brukt, gammel
luft blir fjernet

i NOBØTHERMVARMEPUMPE
GIR VARMT VANN

Avtrekksluften inneholder mye varme.
Denne varmen gjennvinnes og benyttes
primært til oppvarming av 220 liter for

I bruksvann. Varmt vann til en lavere
kostnad.

NOBØTHERM VARMEPUMPE______

REDUSERER FYRINGSKOSTNADENE
• Energien i avtrekksluften utnyttes også til

torvarming av friskluften som føres inn
boligen. Arhg spares store beløp.
NOBØTHERM varmepurnpe tar ikke mer gulvplass enn en
vaskemaskmv (60x60 cm) og er enkel å montere—også i

eksisterende boliger.

Weslfal-Larsen & CoNs
Shipowners

______I

SOGN OG FJORDANE

ENERGIVERK

REFGSKD1E
4630 SØGNE
Tif. 042/66 029

NATURLIVUNJE

tdOI3O
NOBØ STJØRDALAS

Postboks 16,7501 Stjørdal.
Tif. (07) 82 46 11

ØKOLOGI
Mange valgfag

IKKE STØRST MEN...
NÅR DET GJELDER....

Be om plan

— luker
— tverrslasporter
— varegrinder
— rørgater
— rehabilitering av eksisterende

lukeanlegg
— utstyr for smelteindustrien
— stalkonstruksjoner for bygg

og anlegg
— spesialoppdrag for industrien

Hato liggersentraltpa Østlandet,
nærmere bestemt Drammen,
med kort avstand til hovedveier,
jernbane og havner.

Vi kan tilby vare kunder komplette
løsninger bade nar det gjelder
prosjektering, beregning,
konstruksjon og produksjon.
Serviceavtale for vedlikehold.

HATO

Vi utfører miljøvennhig renhold og vedlikehold av
private hjem, offentlige bygninger og bedrifter.

Vi er spesialister på gulv og fasader — vi behandler
teppegulv og harde gulv — og vi fjerner og impreg
nerer mot fremtidig søl av graffitti på utvendige
fasader.

Vi leverer naturprodukter til personlig hygiene.

Ring OSS dag for en uforbindtlig prat, hvor vi
kartlegger dine behov — det er en ren fornØyelse.

BIOCLEAN as,
Wetlesensvei 13, 06t1 Oslo b — Tif.: 02-2(t97 90 — l’rivat 02-269790

MEK.VERKSTED
MASIONMOtITERING *5

Postboks 435, Brakeroya, 3002 Drammen. Tif. (03)830340

Tilfeldig kraft
kan gi deg:

— lavere fyringskostnader
— enklere vedlikehold
— renere miljø

Tilfeldig kraft er et lønnsomt og rent

alternativ. Interessert? Kontakte-verket.

Sør-Troms Elforsyning A/S
I3oks 2080 — 9405 Kanebogen

En effektiv organisasjon som
bidrar til rasjonell ressurs bruk

?

I&.

liv og røre
NORSK NATUR PA NÆRT HOLD

av Johan Christian Fra sirup

dii at gressncssene varer enes bena eller at
hugacrmel iuker men uvgev’ Senne,de nato-sak lc
hele tarnihev Flotte bilde,

Stori larmat Kr 345

— —

Statkraft
RANA-VERKENE

- GRØNDAHL -
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Vàr
vurdering

> > betydelig. Fylistoffer
er helt unødvendige og til
settes bare for å øke volum-
innholdet i pakken.

I noen oppvaskmidler er

Lynkurs i
vaskemiddel

kjemi
Blekemidler
tilsettes maskinoppvaskmidler
for å bleke farge fra kaffe og te.
De mest miljøfarlige blekemidler
inneholder klor og er derfor
merket med rødt i tabellen. Per
borat er en mer miljøvennlig
erstatning, men det er en del
usikkerhet omkring nedbry
tingseffekten av dette stoffet.
Perkarbonat er et bedre alterna
tiv, men best er det selvfølgelig
å unngå blekemidler. Ingen ble
kemidler har fått et grønt poeng
i undersøkelsen.

Fosfaterstatninger
Fosfat ble tidligere dfte tilsatt for
å øke vaskeeffekten og for å
hindre at matrester og kalk kun
ne sette seg på glass, servise
og bestikk. Ingen av produktene
i tabellen her inneholder fosfa
ter. I dag bruker man zeolitt eller
polymerer som akseptable fos
faterstatninger (grønt poeng).
Noen bruker NTA som brytes

det ikke tilsatt blekemidler.
— Vi tar bort skitten iste

denfor bare å bleke den, fikk
vi høre hos en produsent
som nettopp hadde gått bort

seint ned i kaldt klima og som
binder tungmetaller (rødt po
eng). I Norge avstår bransjen
frivillig fra NTA-bruk på grunn av
en potensiell kreftfare under
produksjon av NTA-holdige vas
kemidler.

Tensider
er de stoffene som utfører vas
kejobben. Det finnes mange
forskjellige tensidtyper og ikke
alle brytes like lett ned i natu
ren. I denne undersøkelsen har
vi bare merket såkalte blokkpo
lymerer med rødfarge, fordi de
utmerker seg ved å være spesi
elt vanskelig nedbrytbare. De
fleste tensider er imidlertid gifti
ge for livet i vannet.

Emballasje
Det mest miljøvennlige alterna
tiv er en beholder av resirkulert
papp eller polyetylen (PE).
Dessverre har produsentene
hittil vært litt nølende til påfyll
systemer. Derfor har ingen fått
ekstrapoeng fQr emballasjen
sin. Det er imidlertid verdt å
merke seg at samtlige produ
senter har gått bort fra PVC
plast i emballasjen. Etiketter o.l.
har vi ikke fått undersøkt.

fra bruk av blekemiddel i
produktet sitt.

Dette viser at miljøhensyn
begynner å få gjennomsiag i
industrien. Fosfatholdige

lnformasjonsbrosjyre om
oppvaskmidler kan bestilles i
Naturvernforbundet.

Tips
• En familie på fire kan spare
mer energi hvis den vasker opp
for hånd. Moderne oppvaskma
skiner av det mest sparsomme
lige slaget bruker 5,0 kWh,
mens en sparsommelig håndar
beider ikke bruker mer enn 4,2
kWh. Vannforbruket ved opp
vaks for hånd ligger på 30 liter
daglig (tre baljer vann). Den
beste oppvaskmaskinen bruker
21 liter, I tillegg må vi regne
med 10 liter ekstra vann til gry
tevask.

• Maskinoppvaskmidler erstat
ter oppvaskkosten med sterke
kjemikalier. Du kan redusere ut
slipp av miljøfiendtlige stoffer
hvis du vasker opp for hånd.
Håndoppvaskmiddel er mildere,
blant annet for å skåne hende
ne.

• Dersom du velger å bruke
oppvaskmaskin, skyll av matres
ter med kaldt vann før du setter
tingene i maskinen. Ikke slå på
maskinen før den er helt full.

vaskemidler vil bli utkon
kurrert i løpet av kort tid.
Klorholdige stoffer i produkt
og emballasje er også på vei
ut.•

• Velg et oppvaskmiddel som
belaster miljøet minst mulig. Se
etter om produktet er merket
«tosfatfritt». Unngå klorholdige
blekemidler, NTA og blokkpoly
merer.

• Se også nøye på emballa
sjen. Velg bort esker og flasker
av PVC-plast, aluminium eller .&
klorbleket papir/papp. Resirku
lert papp, polyetylen (PE) og
polypropylen (PP) er bedre al
ternativer.

• Vær nøye med doseringen.
Ofte er det mindre fyllstoffer i de
mer konsentrerte produktene og
du kan derfor bruke mindre opp
vaskmiddel.

• Hvis det er et belegg igjen et
ter oppvasken kan du prøve å
skylle med eddik. Farge etter te
og kaffe kan du fjerne ved å gni
litt salt i koppen.

• Husk at oppvaskmidler for
maskin ofte er svært etsende
for å øke vaskeeffekten. De må
derfor oppbevares utilgjengelig
for barn. Hvis barnet har fått
vaskemiddel i seg, gi det mye
vann å drikke og kontakt lege
umiddelbart.

Slik er oppvaskmidlene
NØkkel til fargekodene Bra

I Produsent/importør

Nixe M Hehos AlL, Slemmestad

Mmi Risk Nortend A!S, Stavanger

Akseptabelt Dårlig

Tensider/
Blekemidler vaskeråstoffer

45lngenBeolitt

0,59 j, Ir

Emballasje

2 PRESTISJETUNGE PRODUKTER HVOR

Ecover Alternativ Mat A/S ? Perkarbonat Beolitt O.K. Resirkulert papp

Resirkulert papp, PE

O.K. P.R

Awalan (ny) Natura Trading A/S 0,49 Perkarbonat Ingen O.K. PE/pappbøtte

Sun (ny) Denofa A/S, Oslo 4 0,51 Perborat Polymerer 0K. Resirkulert papp, PE

Classic Salcon A/S, Oslo 5 0,43 Perborat Zeohtt Pe-bøtte -

Royal d’or RoIf Aamod AIS, Oslo

KVALITET BARE ER FORNAVNET.

LEATHERMAN TOOL. Sammenfoldet måler den
67 x 27 x 16 mm, men utfoldet er den en utmerket avbiter
og nebbetang. I tillegg har den kniv, 3 skrutrekkere for
rettspor, stjernetrekker, fil, sag, flaske og boksåpner,
syl, samt centimeter- og tommeskala. Leveres med lærtaske.

Blå-hvit

_______

0,27_Klorholdigzeohtt 0K. Resirkurt papp

Maxon Ecolab,OsIo 0,38 Klorholdig Polymerer O.K. Aluminium/papp

VK Vest-kontakt A/S, Äkrehamn 0,62 Ingen NTA O.K. PE-flaske (barnesikker)

FIink Nortend A/S,Stavanger 0,60 [ Klorholdig Polyakrylat Iokkpotyme Papp

Nortend A/S, Stavanger 0,51 Klorholdig Polyakrylat pkkpoIyf Papir

Kr17O,-

.,-..,,

‘Verdens beste batterilykter.” De lyser Brukes av Pohh, Redningsf1enester og Vaktselskaper over hele verden

>-inntil 70 ganger sterkere enn vanlige

lommelykter. Tåler vann og fuktig
het. Ekstra lyspære i bak
lokket. Støtsikker og
utrolig slitesterk.
Justerbar lys

z

a

D
Lit LI) 0)

Kr309,- Kr319,- Kr329,- Kr339,- Kr369,-
25cm 31 cm 37cm 43cm 49cm

Ja, Li jeg

ANTALL ART. NR RESKRIVELSE PRIS*

D Jeg ønsker å bestille, vennligst kontakt meg.
D Ønsker fargebrosjyrer og info. vedr. tilbehør. Vedlagt kr1,-.
D Ønsker fargebrosjyrer vedr. graverte Mag lykter og Leatherman

tools som firmagaver, vedlagt kr15,-.
‘e NB! Alle priser eks. mva. Porto og oppkravsgebyr kommer i tillegg.

ElIERNAVN FORNAVN

FIRMA

ADRESSE

POSTNR STED

TLF TIDLIGERE RUNDE
JA INEI

Full ,etu,,ett Innen 10 dager. Ved retur betale, k1eper purto.

[ÖbRE TEL. 1021 4370 901 VIKING INTERNATIONAL PRODUaS

FAX. 1021 4371 7 XJI BOKS 58, MAJORSTUA, 0305 OSLO 3.
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Foto: Leif Rustand, Stathelle

Her presenterer vi de bildene viii
kete best i denne omgang. De
utvalgte fotografene mottar hver sin
35 liters Birkebeiner ryggsekk fra
Bergans. Vi ser fram til å dele ut fle
re ryggsekker til nye fotografer i
neste nummer. Send opp til 5 av
dine beste naturbilder (dias) til oss,
og skriv gjerne når og hvor bildene
er tatt. Bildene må være oss i hende
innen 1. mars:

Natur&Miljø,
Posfboks 2113,
0505 Oslo 5

Foto: Rune Dahi, Narvik

galleri

Foto: Villen Vedeler, Mandal

Foto Jle M. Dah
le, Lauvsnes

Foto: Villen Ve
Det er tydelig at Natur&Miljøs deler, Mandal

lesere er et fotograferende folk.
Det er mange av dere som har
gått gjennom fotosamlingen og
svart på vår oppfordring om å
sende egne naturbilder.
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N&v • RASMUS
HANSSON

Chile (Natu&Miljø):
Rett før årsskiftet sam
let de tolv Antarktis
iasjonene seg rundt

konferansebordet i Chi-
le. Målet var å lage et
samlet regelverk for
verdens siste urørte
kontinent. Takket være
et norsk forslag er det
grunn til optimisme for
miljøet på Antarktis.
De internasjonale miljøvern
organisasjonene hadde ladet
alle kanoner for å dundre løs
på det de mente ville bli et
dårlig resultat. De mest
stridslystne ble skuffet, for
resultatet ser faktisk ut til å
bli akseptabelt.

Hittil har miljøvernregle
( >e for virksomhet i Antark

tis vært lite samordnet. Det
finnes egne konvensjoner for
vern av marine ressurser og
pattedyr. Resten har vært et
viliniss av anbefalinger, utta
lelser og gode råd som de
fleste har hatt et nokså av
slappet forhold til.

Avgjørende
Rett før årsskiftet begynte
«Det 11. spesielle konsultati
ve møte under Antark
tistraktaten» arbeidet med å
lage et samlet regelverk for
beskyttelse av miljøet i
Antarktis.

Konferansen var avgjøren
de for Antarktis-miljøet i
framtida. Nå var sjansen der
til å gi verdens siste urørte
kontinent et solid vern, og

Norges de
lega
sjonsleder,
Rolf Trolle
Andersen,
Iagde kom
promiss-
forslaget
som tirag
te Chile
konferan
sen i havn.
(Foto: Ras
mus Hans
son)

sikre det for etterslekten. Et
dårlig resultat kunne deri
mot bety at Antarktis blir
lagt åpent for industri og
andre kommmersielle in
teresser.

Antarctic and Southern
Ocean Coalition (ASOC)
samler mange av de interna
sjonale miljøorganisasjone
ne. ASOC krevde at konfe
ransen måtte forby all in
dustriell virksomhet og gå
inn for en «Verdens miljø-
park)> i Antarktis. Meninge
ne var delte blant nasjonene
som er tilsluttet Antarktis-
traktaten.

Antarktisk miljøkomité
I realiteten var det lite uenig
het om selve miljøvernregle
mentet. Møtet ble derfor
raskt mer eller mindre ferdig
med regler om vern av fauna
og flora, avfallsbehandling,
forurensing av havet, konse
kvensutredninger og verne-
de områder. Det betyr at et
strengt regelverk som dek
ker de aller fleste aktuelle
områder stort sett er klart og
venter på å bli satt ut i livet.

Men en effektiv forvalt
ning av Antarktis krever et
sentralt organ med samlet
oversikt. Det er behov for å
kontrollere at virksomhet i
Antarktis følger miljøregle
ne, og det bør være mulig å
stanse virksomhet som bry
ter dem. Idag er dette stort
sett opp til det enkelte land.
På konferansen ble det lagt
fram et forslag om å oppret
te en Antarktisk miljøkomite
med visse fullmakter for å
forbedre situasjonen. Men
her gjenstår det fortsatt en

— Over
raskende
bra resul
tat på
Antarktis-
konferan
sen, me
ner Kirs
ten San-
der, Gre
enpeace-
represen
tant. (Foto:
Rasmus
Hansson)

avklaring på det politiske
planet.

Spørsmål om suverenitet
og overnasjonal styring er
meget følsomme i Antarktis-
samarbeidet. Land som Chi-
le og Argentina har sine ter
ritorialkrav i Antarktis i
grunnloven, og reagerer
sterkt mot alt de oppfatter
som svekkelse av disse kra
vene. Hittil har de sagt klart
fra at de ikke vil gi overord
net myndighet til en miljø
komité. Den kan bare bli
rådgivende. I praksis har
Chile og Argentina følge av
Storbritannia, USA, Sovjet,
Japan og mange andre land.
De har dels lignende syns
punkter, og dels — som Nor
ge — mener de det er så vik
tig å beholde enigheten i
Antarktis-samarbeidet at de
ikke vil provosere land som
Chile og Argentina.

Norsk kompromiss
Møtet i Chile kom fram til et
lovende kompromiss. Man
ble enige om å legge de
forskjellige nasjonale forsla
gene på is, og heretter kon
sentrere arbeidet om et ut
kast til miljøprotokoll som
den norske delegasjonslede
ren Rolf Trolle Andersen la
get under møtet. Utkastet fo
reslår at det opprettes en
rådgivende miljøkomité
med et sekretariat, og det fo
reslår forbud mot mineral
virksomhet. Miljøregel
verket som ble utarbeidet i
Chile tas inn i protokollen.

Antarktis har fremdeles
ikke fått sitt endelige vern.
Det gjenstår mange og lange
møter med politisk tautrek

king og juridisk flisespikkeri
for alt er i havn. Men vi har
aldri hatt større grunn til
optimisme pa Antarktis’
vegne.

— Norge må si nei
— Jeg tror vi er på vei mot
noe miljobevegelsen kan
være fornøyd med, sier Kirs
ten Sander i Greenpeace.
— Det er ganske imponeren
de at forbud mot mineral
virksomhet i Antarktis er
kommet med i teksten det
nå skal forhandles om. Men
også Norge bør si klart nei
til mineralutvinning, sier
hun.

Kirsten Sander er kanskje
den miljøverneren som
lengst har fulgt Antarktis-
forhandlingene fra første
benk.

— Det største usikkerhets
momentet er om det blir mu
lig å kontrollere om de
forskjellige landene overhol
der miljøreglene. Det forut
setter at den rådgivende mil
jøkomiteen får visse full-
makter og at det kommer i-
stand en inspeksjonsord
ning. Men flere land, særlig
Chile, Argentina, Storbritan
nia og USA går sterkt imot
dette, sier Sander.

— Langt skritt framover
Trolle Andersen har i mange
år vært Norges sentrale
mann i Antarktis-samarbei
det. På møtet i Chile ledet
han som vanlig den norske
delegasjonen. Trolle Ander
sen mener Chile-møtet inne
bærer en radikal forandring
av Antarktis-samarbeidet.

— 1-littil har vi ikke hatt
noe permanent fellesorgan.
Den rådgivende miljøvern
komiteen som nå vil bli opp
rettet kommer etter hvert til
å få stor innflytelse selv om
den ikke får besluttende
myndighet. Antarktissamar
beidet er bragt et langt skritt
framover, sier Trolle Ander
sen.

— Vi kommer også til å få
et sekretariat som vil gi alle
tilgang på informasjon og
bedre oversikten betydelig.
Sammen med de omfattende
miljøreglene som nå blir
utarbeidet får vi et meget
sterkt vern av Antarktis.•

—

—

:
.4 . •

I ._...d ‘ —— —

Konferansen har gitt håp for Iramtida til gulltoppingvinene og de andre innbyggerne i Antarktis. (Foto: Uidar Bakken)

HÅP OMSOLID
VERNAV

ANTARKTIS
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Dens ambi
siøse miljøvernpolitikk har en for-
historie som er meget kort. De
første lovbestemmelser om be
skyttelse av miljøet kom i førtiåre
ne og de offisielle miljøinstitusjo
nene på begynnelsen av 70-tallet.

Det moderne lovverk, Produktkon
trolloven og Fomrensningsloven, er et
produkt av 70- og 80-årene. Innenfor
dette meget korte tidsspenn har det sk
jedd en voldsom utvikling i selve for
ståelsen av miljøproblemene og hvor
dan de kan løses.

De kjemiteknologiske ingeniorlos
ningene var et naturlig svar på 60-åre
nes utfordringer hvor hovedutfordrin
gen var å bli kvitt røyk- og støvproble
nene i industrien. A betrakte miljøpro
blemene ett og ett og finne teknologis
ke løsninger var hovedstrategien, og
denne har gjennomsyret vårt arbeid
helt fram til i dag. Denne arbeidsmåten
har vært effektiv og bragt gode resulta
ter, men det er tvilsomt om den tåler
møtet med dagens utfordringer.

Rachel Carsons brannfakkel «den
tause våren» brakte allerede på 60-tallet
det økologiske perspektiv inn i miljø-
debatten. Hennes fokus på sammen
hengen i livskjedene og at gift fra plan
tevernmidler kunne gå som en «ar
vesynd» fra ledd til ledd i næringskje
dene, tente ny erkjennelse hos mange.
Det var imidlertid først på begynnelsen
av 80-tallet med påvisningen av skogs
kader i Vest-Tyskland og senere fortyn
ningen av ozonlaget, algeoppblomst

(‘ ångene og Tsjernobyl-ulykken at Car
sons profeti fikk et konkret innhold.

I DENNE SAMMENHENG represente
rer Brundtlandkommisjonen en mi
lepæl. Den konkluderer med at framti
den er truet — ikke så mye av akutte ka
tastr()fer eller enkeltstående hendelser
som av den samlede konsekvens av en
miljøfiendtlig politikk. Hovedbudska
pet er at utviklingen går mye fortere
enn vår evne til å vurdere konsekven
sene. I dette ligger også faren for at
«utviklingen» kan komme ut av kon
troll og dermed true hele vår livsform.

I møtet med dette scenariet ligger
drarnatikken i det langsiktige og ikke
det kortsiktige. Det handler om funda
mentale valg av samfunnsform, livsstil
og teknologi.

Etter hvert som vi tar ut det som er
mulig ved hjelp av teknologiske forbed
ringer, går vi raskt mot en situasjon

med dyptgripende behov for struktur-
endringer og endring av vår livsform.
Dette vil opplagt gjøre miljovernet mer
konfliktfylt. Sterke sektorinteresser og
samfunnsgmpperinger vil stå steilere
mot hverandre enn vi har vært vant til.
Vi vil få langt flere aktører på banen, og
alle vil være bedre rustet enn tidligere
til å kjempe for «sine» løsninger. Det
snille miljovernets tid er snart over.

For miljøforvaltningen betyr dette at
det må utvikles nye strategier for på
virkning og samarbeid. Alliansetenk
ning vil være en sentral del av påvirk
ningsstrategien, men det må også bru
kes sterkere lut i å påtvinge løsninger. I
denne omleggingen vil miljoforvalt
ningen trenge et større innslag av sarn
funnsvitenskapelig ekspertise. Selv in
nenfor det offentlige apparat er sekto
rene i altfor stor grad preget av bås
tenkning. Dette til tross for vedtak om

sektorenes egenansvar for miljøet. Det
er derfor mange vegger som ma rives
før den såkalte sektorovergripende mil
jøpolitikken kan begynne å virke.

Også i forholdet til privat sektor lig
ger det mange uutnyttede muligheter.
Målet er at bedriftslivet selv tar et
seriøst ansvar for miljøet. En studie fo
retatt i galvano- og treforedlingsin
dustrien viser at det er lang vei å gå.
Svært få bedrifter har i dag en utviklet
miljøstrategi og miljøarbeidet priori
teres fortsatt lavt til tross for høytideli
ge erklæringer om det motsatte. Få be
drifter ser miljø som strategisk sat
singsområde til tross for at Norge vil
måtte satse 30-40 milliarder på oppryd

Sverre Sivertsen er
inlormasjonsleder i

dingstiltak i årene som kommer.
Myndighetene kan nå et godt
stykke på vei gjennom skjerpede
krav til konsesjon og kontrolLpro
sedyrer og gjennom krav om livs
løpsvurderinger og forebyggende

tiltak. Men myndighetene kan ikke
gjøre jobben. Nettverket rundt be
driftene, hovedorganisasjonene,
bransjeforeningene, arbeidstakeror
ganisasjonene må ta et mye større

ansvar. I så måte savner vi en nasjonal
satsing på linje med den vi fikk til da
oljevirksomheten ble etablert.

Både på myndighetssiden og innen
det folkelige miljøvern preges arbeidet i
for stor grad av oppsplitting og febrilsk
aktivitet. Faren med dette er at lufta kan
gå ut av ballongen fordi resultatene kan
utebli til tross for høy aktivitet.

Myndighetenes oppgave må være å
sikre konsistens i arbeidet med å peke
på hva som er viktig og ikke viktig, ved
å trekke opp mål, utløse initiativ og
sørge for å lçontrollere resultatene.

MILJØORGANISASJONENE HAR en
nærmest uuttornmelig oppgave i å in
spirere og holde gloden i det folkelige
engasjementet. Uten befolkningens
støtte står vi hjelpeløse, meningsmå
linger viser at opinionen er miljøver
nets beste allierte, men kraften kan lett
snus til frustrasjon hvis ikke innsatsvil
jen fr konstruktive utløp.

Både myndighetene og miljovernor
ganisasjonene har et stort ansvar for å
kanalisere aktivitet inn i arbeid som er
meningsfylt og som gir synlige resulta
ter — også på kort sikt. I så måte ligger
det mye dårlig pedagogikk i papirinn
samlinger Som ikke virker og panteord
finger som trues av sammenbrudd.
Ved inngangen til det nye året er vi
spente på om Naturvernforbundets
storsatsing i det såkalte miljøheimever
net vil lykkes. Norsk miljoarbeid treng
er konkrete seire. Det blir ikke bedre
miljø av planer og utredninger på byrå
kratenes bord. •

Handleliste for
miIjøbevisste

—— —,

I

I
I
I
I

Statens forurens
ningstilsyn.

BlE/EI?
h&Y4 ttYu»â

BIND
tibresse, Sata

TRUSEINAJIEGG

hbresse, Saba
TOAIE7TPAP/I?

Decoç Deqn
TØR/(ERUIIER

Cafe, A(giz?o, lbrk1

Utfordringer
i miljø-
vernet0

3

Stadig flere av våre forbrukere blir klar over at de selv kan påvirke vårt miljø ved å velge de
produkter som er mest miljøvennlige. Som Skandinavias største produsent av hygieneprodukter har

vi et spesielt ansvar når vi velger råvarer. Derfor er det en glede å kunne fortelle at produktene
du ser på listen ovenfor er fremstilt av miljøvennhig og ressursbesparende materiale.

Vil du vite mer om våre mil]øvennhige produkter kan du ringe oss på (050)033—28 888,
vårt Grønne nummer. (Du betaler kunfor ett tellerskritt, uansett hvor i lan4et du ringerfra.)

Tenkførdu handler!
SABA Mölnlycke ‘i

Hlcirr, hnd ng cru.rnnkgg p bsten ovenfor er frem,.uIt n ilde klorNeker v’vlIuIo,.emæ>e. mens kJlettpafMrog rrrrkcrulk’rvr lager avrclurpapirog rniljovennlig masse.
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FORHANDLERE:
Trondheim 07-944540
Mosjøen 087-71 787
Olden 05773336
Bergen 05-122825 êROS TRELAST A/s

Skien 03-527920
Hamar 065-50 543 BOKS 100 -7461 RØROS - TIL 074-11311

SKAL DU BYGGE—
KONTAKT OSS FOR MER
INFORMASJON

En bok om internasjonale sam
menhengspoblemer — og hva Du
kan gjøre.
— Hver eneste titnepå døgnet dør
nesten 2 000 s,nåbarn på grunn
av mange/på mat eller rent vann,
hver eneste time i døgnet bruker
verden I milliard norske kroner
til militæreformål.

— Enkelt-mennesker eller fami
lier som må velge mellom å skaf
fr seg brenselforå overleve i mor
gen, eller å se skogen langsomt
do, lar tra’rne falle og ørkenen
spre seg.
— Land som må velge mellom å
betale sine gjeldsforpliktelser til
Verdensbanken, eller løse sine

sultproblemer, skaffer sitt folk
mat så langt det er mulig.
Dette er noen av de mange pro
blemstillinger i studieboka
‘VÆR-MED-MENNESKE’ -

presentert gjennom reportasjer,
artikler, dikt og fotografier etc.
Og dette er en bok som forteller
noe om hva du kan gjøre i ditt
eget lokalmiljø.

‘VÆR-MED-MENNESKE’ -

en bok fra Arbeidernes Opplys
ningsforbund. Pris kr. 150,—.
Kan bestilles gjennom
Arbeidernes Opplysningsforbund,
Postboks 8703 Youngstorget,
0028 Oslo 1.
TIf: 02/40 12 50

II

«Ny lafteteknikk lager
håndlaftede knuter»

— BO SUNDT

• Bygg miljøvennhig
• Ekte tømmerhytte m/fjellfuru fra Femunden
• Sats på kvalitet

“Klart jeg valgte
HUNTONIT trefiberplater
—jeg vil puste i frisk luft

- inne også!”

ARILD ÅDNEM (LYRIKK)

JØRN BØHMER OLSEN OG

ROLF SØRENSEN (FoTo)

DE TOLV
ÅRSTIDENE

En bok om naturens egen rytme. Hver enkelt av de 12
prosalyriske tekstene fungerer som innledning til en
gruppe fotografier — som en døråpner” inn i bildene.

Ib.kr 198,—

En fotobok på høyt kunstnerisk nivå!
Du får den i bokhandelen

GAIA LISTA PROSJEKTERER
ØKOLOGISKE FORSVARLIGE
BYGG OVER HELE LANDET

• Surtite I occTllatcrI lo r
• l’unl onde k ,nni nI, .joiier

• ( ((IL IflILCklIlfl,t
• Encrgiokononineriu/SnTeiiergi
• Klinnlpiniing
• II 5 Tenk VdTlllreflS((LC- — • I knl nk lotgeplanleggi

HUNTONIT flefiberpbter er et rent
naturprodukt. Platene gir ingen
formaldehydproblemer til innemileet
og er anbefalt for allergikere.

HUNIDNIT treflberplater
• er robuste
• er enkle å montere og vedlikeholde
• har gode lydisolerende egenskaper
• leveres ferdig malt eller umalt
• til gulv, veggog tak

ADR:GAIA LISTA
JOI.LESTO. 45t0 VANSE
TLF.: O43-)771()

ARKITEKTUR • ØKOLOGISK PLANLEGGING • PERMAKULTUR

HUNIDNIT treliberplater får du hos
alle landets byggevarefortiandlere.

NORSK WALLBOARDAS
I - TREFIBERPLATER -

I

Konto•
opplysning 24 timer

i døgnet!

1

VELG ELEKTRISK

...så bruker du ikke
opp fremtiden

Skiensfjordens kommunale kraftselskap
-

‘ii, 53 fl-i’ Si’ ‘fl’ 0 ,i’,’. Ti i fl()’ 03.
EKK

Ved å ringe Kontofonen, får du oppgitt
saldo/disponibelt beløp på kontoen din
24 timer i døgnet, 7 dager i uken.

—i

Du kan også få oppgitt de 5 siste trans
aksjonene og godskrevne renter

OLJETRÅLEREN

ved årsskiftet.

Be om å få din kode slik at du også
kan benytte Kontofon!

-
çr’

‘VÆR-MED-MENNESKE’
- en studiebok som viser at de nytter

TT 5

noi’ Bank

Oljealarmen gikk, og beredskapsbåten, fisketråleren
«Tanja», ble forvandlet til en effektiv «oljetråler» på
under en time.

Utstyrt med to doble oljesluk-flexiflåter kan «Tanja» ta
opp inntil 100 m3 olje i timen fra havoverfiaten.

Fisketrålerne finnes allerede langs vr langstrakte kyst.
Med oljesluk-fleksiflåter som tilleggsutstyr, har man
lagt grunnlaget for et effektivt, desentralisert oljevern.

Er dette av interesse i DIN kommune?

Vi står gjerne til tjeneste med med nærmere
opplysninger.

s Skjærvaveien 38
d tUU U U 0 P.b. 124, 2011 Strømmen

I Tif.: 06-8409 10
Metal-Kemi F.: 06-84 22 30



har for mye. Er det rik-
tig?

Vi (min familie) har
nemlig begynt å kaste
aviser i søpla, og det er
jo veldig dumt hvis det
jeg har hørt er feil! Så
jeg håper på et svar.

Men dere md ikke slutte d
levere mr! Miljøvernminis—
ter Thorbjørn Berntsen sier
at han vil gjøre alt han kan
for at det innsamlede papi
ret skal bli til nytt papir.

Og her er et forslag til
noe dere kan gjøre selv alle
sammen: For at Norge skal
kunne lage resirkulert papir,
må vi bygge en ny fabrikk.
Bedriften Norske Skogin
dustrier A/S kan gjøre dette
på Hønefoss, men har ennå

Lego-plast
• • Jeg lurer på hvilken
plast Lego lages av? Kan
dere svare meg på
det?Ellers har jeg og en
venn plukket fire bære
poser søppel, men det er
ennå mye igjen.

soppel!
• R Jeg lurer på om ikke
norske kommuner kunne
lage en lov som var slik
at man fikk en bot på
L000 kroner hvis man
kastet søppel i naturen?

Hilsen Solveig,
Kongsvinger

Svar:
• • Dette er mulig dersom
politikerne i kommunen din
går inn for det. Miljødetek
tiven Hanne C. Drangsholt
forteller at i Kristiansand
har kommunestyret vedtatt
en bot på 500 kroner for
dem som kaster søppel på
gaten. Du kan ringe til po
litiet eller lensmannen der
du bor og spørre hva som
står om dette i de lokale p0-
lit ivedtektene.

på Ramberg i Moss. Vi
fant to bildører, eksosrør,
glasskår, plast og mye
annet da vi skulle på
sopptur i skogen. Vi sen
der med et bilde av lilleb
ror og meg foran søppel
fangsten.

Jeg og pappa synes at
Blekkulf burde arrangere
en søppeldag. For ek
sempel en lørdag kunne
det være gratis innlever
ing av søppel på alle
søppelplasser og barn
over hele landet kunne
plukke skrot i nærmiljøet
og naturen.

Endre, 5 år, Moss

Dikt
Havet var rent,
havet var pent.
Men nå er det gjort
alt er så sort
Fisken som svømmer,
Blekkulf som drømmer.
De vil ha det rent,
havet må bli rent

*

Charlotte

— Alle barn må
kjefte på de
voksne. Da kan vi
redde jorda vår,
mener ungene på
Siggerud i Ski
kommune.

Sammen med foreldre
ne sine har Siggerud
barna laget en egen
miljøvernklubb. Der ar

eider Blekkulfs miljøde
tektiver og de voksne
sammen for å gjøre mil
jøet bedre. Blant annet
finner de ut hvordan
man kan få levert retur-
papir og hvilke gårder
som selger giftfrie varer.

Og de plukker søppel.
Flere plastposer fulle,
forteller miljødetektive
ne til Østlandets Blad.

Noen av miljødetekti
vene deler ut gule kort
til dem som lar bilen stå
på tomgang. Også Nors
ke Meierier har fått gult
kort fordi de selger melk
i klorblekede kartonger.

( Og et godt tips fra
Siggerud: Pass på at det
ikke er for mange E’er
på posen når du kjøper
lørdagsgodt. E’ene er
navn på farge- og tilset
ningsstoffer. Noen av
dem kan være kreftfre
kallende.•

kelte steder er blitt kastet
papir som er samlet inn. Bot lor

Denne tegningen er laget
av Hanna. Hun skriver at
det hnnes ikke noe søppel
eller oe på tegningen — og
at det må vi ikke ha!

Skriv brev

KJEFT PÅ DE VOKSNE

det.
ikke bestemt seg for å gjøre

om papir!
• Jeg har fått høre at
det ikke er noe vits i å
sende papir til resirkuler
ing, fordi de som tar
imot papiret bare kaster
det. Grunnen er at de

Skriv til Norske Skogin
dustrier og be dem om å
bygge en returpapirfabrikk
så fort som mulig! Adressen
er Norske Skogindustrier,
7620 Skogn.

Plukk soppel
• • Jeg og lillebror
Endre har plukket en hel
tilhenger full av søppel

Hilsen Camilla Degrum,
Oslo

Daniel, 8 år

Svar:
• I Over hele landet er det
store problemer med
returpapirordningene.
Mange steder hoper papiret
seg opp på store lagre. Vi
kan ikke si det sikkert, men
det kan nok hende at det en

Svar:
• I Hovedmaterialet i Lego

er en plasttype som kalles
ABS, som står for Acryl
Butadiene-Styren. Det fin
nes ikke PVC i Lego. PVC
er den farligste plasten. For
en stund siden fjernet Lego
fabrikken PVC i innpak Erlend (til venstre) og Endre i Moss har plukket en til

henger lull av søppel.

0
(II) I)EF”E I””TI”d’EI øko-gruppa på Siggerud: Anders Baumberger (Lvi, Kristel Mulelid, kigvdd Bjerke, Ing

vild Breen, Marte Velde Koslung og Berit Baumberger. (Feb: Geir Hansen)
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Ja til
over

nasjonalitet
— nei til EF
Jeg savner et klart
standpunkt fra Natur
vernforbundet i EF-
spørsmålet. Et passivt
NNV og en aktiv EF-
tilhenger som miljø
ernminister, vil

iorsterke det inntryk
ket mange har av at
miljøvernarbeid og
EFs «friheter» kan gå
hånd i hånd. I EF-
kampen brukes miljø
som argument for EF,
og så lenge miljøbeve
gelsen ikke kommer
seg på banen, får folk
det inntrykk at vi må
bli medlem i EF for å
løse miljøproblemene.

Vi må fatte et enty
dig nei til EF-vedtak
nå. Samtidig bør vi
fokusere sterkere på
arbeidet for overna
sjonalitet i miljøsaker

( g ressursspørsmål
som alternativ til EF
Det vil kunne være et
godt fundament for et
likeverdig, overnasjo
nalt samarbeid uten
EFs friheter. Det er på
høy tid å hoppe ned
fra vagla. Lunkenhet i
brennaktuelle saker
kan bare svekke opp
slutningen om arbei
det vårt.

Forøvrig vil jeg
minne om fire alterna
tive friheter som ble
vedtatt på Nordisk
Folkeriksdag på Vega:

Frihet til ren natur.
Frihet til lokal sjøl

råderett.
Frihet til, og økono

misk mulighet til fritt

å velge bosted.
Frihet til sosial sik

kerhet og kulturell
identitet i eget lokal-
samfunn.

Håkon B. Bo,
Oldereid

Visjonen
om et

stornatur
vernfor
bund

Dag 1-lareide har skre
vet brev til meg — og
alle andre medlemmer
av Naturvernforbun
det. Her formidler
han et inntrykk av at
andre miljøorganisa
sjoner knapt nok
trengs: «Naturvern
forbundet er den or
ganisasjon som er best
rustet til å organisere
folk i Norge foran
denne snuoperasjonen
(klebrig politikerord,
brukes når ingen ting
skal snus — SLs an
merkning) ... den su
verent største ... den
makthaverne lytter
mest til ... sammen
med NU er vi Norges
eneste demokratiske
miljøorganisasjon ...»

Man kan gjerne dis
kutere om NNVs og
NUs tradisjonelle or
ganisasjonsform er
den eneste demokra
tiske, eller om den be
tyr et byråkratisk
skinndemokrati for
noen promille av
medlemmene. Men
demokratiargumentet
blir uansett et irrele
vant honnørord når
det i teksten begrun

ner påstanden om at
det er NNV som er
best rustet osv. Til
sammen gir formuler
ingene et ubehagelig
inntrykk av eksklusi
vitet.

NNV presenterer
seg dessuten som den
organisasjon som ved
overtagelse av «Regn
skogsfondet» skal
bruke millioner på å
redde regnskog i Bra
sil — mens det faktisk
er Utviklingsfondet
Framtiden i våre hen
der som er ansvarlig
for prosjektene.

Det er trist hvis Na
turvernforbundet her
etter legger seg på en
selvopphøyende linje.
Flere organisasjoner
med forskjellig bud
skap, form, og til og
med organisering
styrker miljøbevegel
sens slagkraft. Ingen
våger å si noe annet.
Hareide våger å gi et
annet inntrykk.

Mest irritert blir jeg
likevel når jeg leser at
Miljøheimevernet
(som begynner å ligne
på en vervekampanje
for NNV) i Hareides
brev defineres som en
forbrukerkampanje.
Fortsett gjerne med
den slags — men uten
å formidle videre nød
vendigheten av
redusert forbruk og
drastiske politiske
endringer, blir Mil
jøheimevernet en av
ledningsmanøver.
Den liberalistiske my
ten om de frie forbru
kere, som i glad livs
nytelse kjøper seg ut
av miljøkrisen, står
sterkt nok som det er.

Steinar Lt’m

TILBAKE TIL
NATUREN
• Etter å ha kjempet
i 600 år for å tilrive
seg land fra havet,
har nederlandske
myndigheter
bestemt seg for å
oppfordre bønder
til å gi noe av sitt
jordbruksland til
naturen. En plan
som er laget, går ut
på å tilbakeføre
150.000 hektar til
naturen i løpet av
de kommende 30 år.
(Int. Herald Tribu
ne)

POLEN SIER NEI
TIL ATOMKRAFT
• Etter et års makt-
kamp i Polens re
gjering er det nå be
sluttet at Polen defi
nitivt gir opp å inn
føre atomkraft. Et
halvferdig sovjetisk-
bygget atomkraft
verk nær Gdansk
blir revet, og de
brukbare delene fø
res til Skodafabrik
ken i Praha (!), der
de tilbys for salg.
(Politiken)

USA AVGRENSAR
REKLAME
• I USA har kon
gressen vedteke ei
lov som avgrensar
reklametida i sam
band med fjern
synsprogram for
barn. No er det ik
kje lenger lov å vise
meirr enn 12 minutt
fjernsynsreklame i
timen på kvardagar,
og ikkje meir enn 10
minutt i timen i hel
ga. (Le Monde/Dag
og Tid)

ET TEGN I TIDEN
• Byrådet i Oslo
har innkalt svensk
hjelp for å kunne
bedre vedlikeholdet
av skulpturene i Vi
gelandsparken og

andre steder i byen.
Luftforurensning og
eksos fra en stadig
økende trafikk er
årsak til at mange
utendørs skulpturer
viser tegn på forfall
og ødeleggelse. (Af
tenposten)

DATA-GASS
• IBMs dataskjer
mer i terminaler og
PC’er avgir en rekke
giftige gasser. En
hemmeligstemplet
IBM-rapport som
den svenske data-
avisen Datavärlden
har fått tak i, viser
at alle fem skjermty
pene som ble målt,
avga en rekke gifti
ge stoffer. En mo
dell, 3194, avga et
stoff som likner det
kreftfremkallende
dioksin. I alt et fem
titalls stoffer kom
mer ut fra skjerme
ne i løpet av fire ti
mers bruk.

Det er ikke selve
skjermen, men plas
ten i kabinettet som
er synderen, viste
rapporten. (Dagens
Næringsliv)

VIL DEN KUNNE
SES FRA MÅNEN?
• Spørsmål en: Hva
er verdens største
konstruksjon skapt
av mennesker?
Svar: Den kinesiske
mur.

• Spørsmål to: Hva
er verdens nest
største konstruksjon
skapt av mennes
ker? Svar: Søppel
fyllinga «Fresh Kills
Landfill» på Staten
Island i New York

• Spørsmål tre: Når
vil søppelfyllinga
«Fresh Kills Land
fill» forbigå den ki
nesiske mur i stør
relse? Svar: I år (Int.
Herald Tribune)
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Ros og ris, innfall og
utfall. Vi tar gjerne i

mot brev fra leserne,
men forbeholder oss ret• a ten til å kutte inllegg.

kkngen

KliPP

___________

insefondet___________

FINSEFONDET SKAL DELE UT ET MILJØSTIPENDIUM
Å 300.000 KRONER I MAI 1991!

Finsefondet er en uavhengig stiftelse etablert i 1988. Gjennom utdeling av
årlige stipendier ønsker fondet å stimulere arbeidet for et bedre miljø. Miljø-
problemene kan synes overveldende og ens egen evne til påvirkning begren
set. Derfor må vi lære oss å tenke globalt, men handle lokalt. Finsefondet vil
påvirke utviklingen ved å fremme kunnskap og praktiske løsninger — gjerne

Å på lokalplanet.
Fondsmidlene er basert på en privat gave og utgjør idag ca. 4.5 millioner
kroner. 11991 har styret besluttet at det skal utdeles et stipendium på 300.000
kroner. Fondets styre foretar evalueringen, men etter behov vil ekstern
kompetanse trekkes inn. 11991 består styret av Georg Carlberg (oppnevnt av
Senter for Industriforskning), Karl Hagelund (oppnevnt av Worldwatch
Institute Norden), Knut Norman (oppnevnt av giverne) og Torbjørn Paule
(oppnevnt av Norges Naturvernforbund). Utdelingen av fondets stipen
dium finner sted på Finse i mai hvert år.

HVEM KAN SØKE OM STIPENDIUM?
Finsefondet er åpent for alle privatpersoner, organisasjoner eller bedrifter
medkonkrete idéer, tiltak eller prosjekter som faller inn under fondets formål

—

å verne om eller forbedre natur og miljø. Fondet er spesielt opptatt av å opp
fordre til lokale initiativ hvor sunn fornuft og praktiske løsninger pares med
nytenkning og dristighet. Finsefondet skal primært dekke områder hvor
andre støttemidler normalt ikke kan påregnes.

HVORDAN SØKER MAN?
Finsefondet har utarbeidet egne søknadsskjemaer som kan fåes ved
henvendelse til fondets sekretariat. Søknadsfristen er satt til 1. mars 1991.
Søkere bør legge vekt på å utarbeide en oversiktlig prosjektbeskrivelse/
tiltaksplan slik at et eventuelt stipendium i størst mulig grad blir anvendt på
selvegjennomføringen avprosjektet/tiltaket. Fondetbetinger seg rapport om
resultatene av prosjektet/tiltaket, eventuelt i form av en presentasjon ved en
senere utdeling. For flere opplysninger og søknadsskjema:
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STATENS VEGVESEN
VEST-AGDER

NORSK JERN HOLDING AS
NORGES LEDENDE STÅLKONSERN

— fra statlige millionsubsidier
til lønnsom drift

Sportsfisket —

et eventyr som
snart er ute?

«...Men da kan det
hænde, der blev livligt i
Kulpen. Snellen gren,
som den skulde gaa i
filler, og det var ikke
mere, end jeg kunde
holde Fisken fra at tage

Van-Stangtoppen
det...»

Slik begynner en av de
mange spennende beret
finger fra sportsfiskets pio
‘ertid i Norge. Hva slags

‘ tisk som hugget tak i pioner
l-luitfelds kunstferdige flue,
og om den ble hengende
lenge nok til å bli delikates
se, står å lese i Bredo Bernt
sens siste bok «De dansende
fluer».

Boken har imidlertid en
videre horisont enn det som
kan spennes mellom sprelsk
fisk og eventyrlystne fiskere
i forrige århundre. Temaet
ipner for et eventyr av et
noe vemodig slag. «Det var
en gang...» En overfiod og
en rikdom i norsk vass
dragsnatur som en kunne
være fristet til å si ikke lar
seg beskrive, men det er

C ettopp en slik beskrivelse
Bredo Berntsen gir et verdi
fullt bidrag til. Boken er blitt
en reise tilbake til den natur-
tilstand vi hadde i Norge fra
1820 og et par generasjoner
framover, og som vi forlot til
fordel for et behageligere liv

inkludert industrireising, sur
nedbør, giftutslipp, kloakk,
parasittangrep etc etc. Slik
beskriver boken et kapittel i
historien om den tapte natur.

Det understrekes at det
selvsagt ennå finnes verdi-
fulle vassdrag i Norge. At
det er desto større grunn til
å verne disse, levnes det in
gen tvil om. Og solide argu
menter for vassdragsvern
har vi dessverre ennå bruk
for: Samfunnets energiappe
titt synes ubegrenset.

«Det var en gang...» En
overflnd og en rikdom i
norsk vassdragsnatur som
en kunne være fristet til å
si ikke lar seg beskrive,
men det eren slik beskrivel
se Brede Berntsen gir et
verdifullt bidrag til.

Bredo Berntsen har hatt til
gang til en av landets fineste

0 rt sf i ske-boksa mlin ger.

Dette har gitt ham mulighet
til å slå seg i lag med de førs
te engelske sportsfiskerne
som kom til landet for å la
sine fluer danse over kulpe
ne. Maken hadde ikke nord
mannen sett før, og møtene
mellom lorder og fluer p
den ene siden og trauste
norske bønder på den annen,
har kulturhistorisk sus over
seg. Her handler det om mø
ter mellom noen av de første
som på grunn av velstand
kunne velge naturen som
opplevelsesbakgrunn, og de
som ennå hadde naturen som
skjebne.

Naturopplevelsen førte
imidlertid ofte til en naturre
spekt og en etikk som gjorde
at de britiske sportsfiskerne
viste stor forståelse for å be-
vare og pleie fiskestammene.
Eksempelvis klarte briten
Walter Archer gjennom mål-
bevisst vitenskapelig arbeid
med utsetting av yngel og
merking av fisk å øke Sul

dalslågens produksjonsevne
med mer enn femti prosent.
Når sportsfiskerne samtidig
nøyde seg med å høste av
overskuddet, utøvet de en
«forbilledlig form for natur
vett», skriver Berntsen av
slutningsvis i sin bok. Og et
slikt forbilde har vi både stor
nytte og glede av å bringe
med oss i framtiden — skal vi
beholde de siste rester av vår
eventyrlige vassdragsnatur.

Boken er rikt illustrert
med tegninger og fotografi-
er, for det meste hentet fra
bøker som engelske sports
fiskere utgav etter sine reiser
i Norge i forrige århundre.

Arild Ådnt’m

• Bn’do Bcrntsen:
Dc dansc;ide fluer
198 s. illustrert
Grundahi
kr. 270,—

BREDO BERNTSEN

q5 &enhf&er

Sportsfiskets pionertid i Norge

«,1L«-<

Minneord
om Fredrik
HeitkØtter

Ordkunstneren og foto
grafen Fredrik Heitkotter
hadde også et stort publi
kum som lysbildekäsor og
foredragsholder. Han kun
ne bade ildne og bevege
en forsamling med sitt
gjennomrefiekterte bud
skap. Han visste hva vi
dag for dag er iferd med å
tape og han visste at bare
en gjennomgripende snu
operasjon kan bryte utvik
lingen mot okologisk sam
menbrudd.

Forfatteren og naturverne
ren Fredrik Heitkøtter er
død, bare 54 år gammel.
Med ham har norsk miljø-
bevegelse mistet en av
sine mest helstøpte og be
tydelige forkjempere.

Idealisme og prinsipp
fasthet, sakkunnskap og
karnpmot preget livet og
arbeidet hans. I liv og lære
stod han fast på sin over
bevisning. Personlig både
lun og humorfylt, var han
aldri redd for å ta en kon
flikt når han følte at saken
krevde det.

Den enkeltsaken som
han brukte mest tid på,
var striden om
kraftutbyggingspianene i
Otta-vassdraget. Den le
det også til hans debut
som forfatter, med den
prisbelønte boken «Frå
breheim til Mjøsstrand»
som kom i 1979.

Ileitkotter rakk ogsa å
gjøre en betydelig innsats
for det organiserte natur
vernarbeidet. Han var i en
årrekke styremedlem i
Natu rvernforbundet i
Oppland, og var også
æresmedlem der.

Denne boken ble inn-
ledningen til et forfatter
skap av høy litterær kvali
tet. <Villmarkshaust» kom
i 1985 og «Når naturen
døyr» i 1990. Med overbe
visende litterært grep for
midler han naturopplevel
se, naturkunnskap og til
dels skarpt samfunnskri
tisk naturvernengasje
ment. Kanskje vil nettopp
denne delen av hans store
og mangesidige innsats
for naturen og naturver
net bli stående som den
aller viktigste.

Vi sørger over Fredrik
Heitkøtters alt for tidlige
bortgang og sender varme
tanker til hans etterlatte. I
takknemlighet over hans
livsverk lyser vi fred over
Fredrik Heitkøtters min-
ne.

Ragnar Vik
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Vi har formulert- følgende strategi for

Trondheimspakken
(Manifest 89).

MILJØ
(TRIVSEL, HELSE OG TRADISJON)

• Miljø må vurderes helhetlig.

• Forurensing skal reduseres globalt og lokalt.

• Støy skal reduseres.

• Trafikksikkerhet skal forbedres.

• Gode muligheter for å gå, sykle eller å reise med kollektive
transportmidler.

• Forbedre muligheter for opphold i nudtbyen for å få et mer
menneskelig og levende miljø.

• Karakteristiske trekk i bybildet skal beholdes og nye dannes.

• Visuelle forhold skal forbedres.

BYSTRU KTUR
(DE FASTE ANLEGG)

• Byutvikling skal skje innen
eksisterende bynnster.

• Forsterke sentrum gjennom
å videreutvikle den radielle
bystruktur.

• Sentrumsnære områder fortettes.

• Midtbyens rolle skal forsterkes.

• Ta vare på byens særpreg
samt å videreutvikle bybildet
gjennom byforming.

• Terminaler for kollektivtrafikk
samordnes.

• Etablere et sammenhengende
hovedveinett.

• Etablere et sammenhengende
gang- og sykkelveinett.

TRANSPORT
(BRUK AV GATENE11)

• Forbedre tilgjengeligheten.

• Transportarbeidet skal
reduseres.

• Kollektivtrafikkens andel økes.

• Det må være mulighet for å
regulere mengden av trafikk.

• Kø bør ikke benyttes som
trafikkregulerende tiltak
grunnet forurensing.

• Kollektivtrafikk sikres
fremkommelighet uavhengig
av annen trafikk.

• Tungtrafikken skal gå på veier
utenom bysentrum.

• Trafikkbelastning skal tilpasses
den enkelte gate/område.

\,Miljøkapasitet)

r
____

Statkraft
Vestlandsverkene

—25 ÅR MED LYS OG VARME —

Norsk institutt for vannforskning NIVA

— er et nasjonaltforskningsinstituff som arbeider
innen brukogvernavvann.
NlVAufførerforskning, undersøkelser,
utviklingsarbeid og utredninger, og formidler
informasjon.

NIVA utfører oppdrag rettet mot bl.a.:

• kommunale forurensninger og tiltak for å
redusere disse

• miljøgifter, surnedbør og tiltak mot
industriforurensninger

• landbruksforurensninger, forurensninger fra
havbruk og virkninger av disse

• overgjødsling av sjøvann og algeoppblomstring
• fjord-ogvannbruksplanlegging

Norsk institutt for vannforskning NIVA

Postboks69, Korsvoll, Brekkeveien 19, 0808 Oslo 8
Tif.: 02-23 5280. Fax.: 02-394189

I!

MITEX kjoleromsaggregater
for bevaring av matvarer/jordbruksprodukter.
Forlenger holdbarhet, bibeholder kvaliteten.
MITEX aggregater kan også benyttes til kjoling av soppelfavfall
som vil kunne redusere plager med dårlig lukt som tiltrekker
insekter og skadedyr.
MITEX aggregater leveres både for kjole- og frysetemperatur i
mange varianter med kapasiteter i kompakt »plugg inn»
utførelse og splittsystem for opptil 35 m3 rom.
Da systemet virker som varmepumpe kan den i noen tilfelle
utnytte bàde varme- og kuldesiden.
Interessen kan be om brosjyrer og veiledning.

, MILJØTEKNIKK A

Astridsgf. 23/25/2 7, P.b. 346, Tif. (09) 15 46 00,1701 Sarpsborg

STATENS VEGVESEN
SØR-TRØNDELAG

TRONDHEIM
KOMMUNE

TRONDHEIMS

I ! ) PAKKEN

et program for økonomisk utvikling og forbedret miljø.

SØR-TRØNDELAG
FYLKESKOMMUNE



-en venn eller 10
\\‘‘ en CD, eller kassett pr. medlem

— Vervepremier. :33 - Dance with a
stranger: «Dance with a stranger»

34- Dance with a stranger: «To» 35 - Little Eden: «LinJe
Eden» 36 - Littie Eden: «Everyday life» 37- Arve
Tellefsen: «Pan» 38 - Arve Tellefsen: «CarI Nielsen»
39 - Bjørn Eidsvåg: «Tatt av vinden»

Utsalgspris CD kr. 149,-.
LP kr. 98,-. Kassett kr. 98,-.

B
Samsung SF 250
- lommekamera
Kameraet har

har automatisk fokuse
ring og ble kåret til beste kamera

i sin priskiasse i Forbrukerrapporten
(6/90). Kameraet tar skarpe bilder av alt som er på

en avstand av mer enn 1,5 meter. Det er lett å skifte film og
via det lille vinduet på baksiden av kameraet kan man til
enhver tid se hva slags film som står i. Ved dårlige lysfor
hold vil den automatiske blitzen virke.
Veil. utsalgspris: 798,-. Vervepremienr. 27.

HUSK! Alle medlemmer får Natur & Miljø NB! For dere som verver flere enn 3: Legg ved
gratis i posten 6 ganger i året! ekstra liste med navnene på de nye medlemmene!
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Kan sendes
ufrankert

Norge.
Portoer I
betalt.
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1 0
Norges Dyr i 3 bind
Det flotteste bokverket om pattedyr noen
sinne utgitt i Norge. Bind 1: Rovdyrene.

Bind 2: Selene, hvalene og hjortedyrene. Bind 3: Flagger
musene, haredyrene, gnagerne og innsektene. Bøkene har
et stort og hendig format som gjør at billedmaterialet og
teksten kommer godt fram. Bøkene har solid innbinding,
robust papirkvalitet og tåler barnehender. Redaktør:
Zoolog Arne Semb-Johansen. Billedredaktør: Ragnar
Frislid. Utsalgspris: kr. 996,-. Vervepremienr. 30.
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