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Jorden rundt
gikk flertallet — Socialdemo
kraterne, SF og Radikale —

lenger enn det foreliggende
forslaget i å sikre vern av
dansk natur. Den viktigste
naturtypen i dansk natur
vern er strandsoner ved
sjøer og hav, og ved det nye
forslaget blir det innført
dyrkningsfrie soner pu to
meter langs sjøer og elver, I
tillegg blir lawannsområder
i havet ut til seks meters
dybde fredet.

Da lovforslaget fra den
konservative referingen
først ble kjent, førte dette til
store protester fra de
danske græsrøddem. Men
etter den politiske behand
lingen er det nu flertall for
en mer omfattende lov.
(Politiken)

Bedre tider for
Lynvingen
• • En avtale om beskyttel
se av Europas rundt 30
ulike arter flaggermus er
nylig undertegnet innenfor
Bonn-konvensjonen om vern
av trekkende arter. Avtalen
regulerer fangst av flagger
mus, bruk av midler mot
skadedyr, et program for

beskyttelse iv ltaliil,rli’i
utveisslim iv lot ,km ii i’ r

vern lIV iltij’ji til). (1 ii/ii’Jt

NdtiioY News)

Storbritaii n la
sabo(crcr
• • liljøvettigrupper i I_I
er irrilerte p’i StOrI)riIlimtI II

lorhiti(lelstt nett et forsøk
il me(iLIStIre LItSlippeIle

fra private fyringsanlegg.
Gjennom et ner energief
fektivt system vil EF forsøke
å redusere utslippene av
CO2 med 26 milloner tonn
per år. I tillegg vil utslippe
ne av svoveldioksid og N0
bli redusert.

Bare om lag 40 prosent
av de britiske anleggene
oppfyller kravene i de nye
EF-standardene. Britene har
derfor foreslått lavere
minimumsstandarder for å
beskytte sitt eget hjemme-
marked. En talsmann for
det britiske energideparte
mentet har sagt at Storbri
tannia er innstilt pà å øke
effektiviteten ved av anleg
gene, men ikke til enitvirt
pris. (Observer/Gurtik in)

Fjern nødretten

A
ir f r lenge har landhruksmynclighe—
[ene og hondeorganisasjonene fatt
dommere lorv;iltningen av de store

n’ovdyrene vare. Mens Si internasjonalt har
forpliktet oss til vt.’mn, er l)ade hj imn. t.ils’ og
jun- jevnt og trt.ttt tatt av chnge. Skien total—
Iredningen i 19’3 er det skutt sju ulver i

Norge — hvorav I’int.’ in(livkk’r av Skanciina—
vias mest utrydningstrueck’ cl I’eamt er
drept med myndighetenes velsignelse. 26
bjøn’ner er skutt, onltrent samtlige med
ldiingstillatelse. Detk’ er de kjenk’ tallc’nm’.
sannsynligvis er noeni ogsa skutt i det
skjulte.

Bonck’n:uringens mot-ilje — og tildt.’is
hat — mot movclyrene, og det gjennomslag
ck’ har hatt i politiske miljøer, er imiclk’rtid
ikke eneste grunn til den kritiske situasjo—

- neni k)r disse dyrene i dag.
tillegg kommer at forvaltningen de

‘siste 20 an-a har vært basert pa alt for høye
bestandsanslag og pa mangelfull kunn—
skap om dvrenes adferd. Rovviltprosjektet,
sm ble avsluttet i 1952, mente a kunne
pavise at hjørnebestanden var i økning, og

satte minimumstallene til 160 - 230 dyr. I
dtsse :Irene ble hjor’nej:nkten trappet OPP, I
en lengre periode ble det arlig gitt hele
lem fellingstillatelser — pa varen — bare i
‘rnsil kommune. Det ble organisert jaktiag
og drevet lonlølgelse ha snøscOutere. Na
viser bjørneforsker Petter Wabakkens
arbeid at det bare finnes noen titalls bjøi’—
ner i Not-ge. Det er med ancln-e oi-cl grunn
til a nope varsku ogsa for bjomnens s-ed—
k( )fllnlienidle.

De fleste har forstaelse for pi’oblemene

til de mest utsatte sauebøndem og i-eineie—
re, og det er bred enighet m at novclyi’ska
clene skal erstattes skikkelig. Lokalt finnes

-- ‘ut ogsa eksempler ia vilje til samarbeid
)m en lon’valtning som gagner 11:idle I’oS’d r
og husdlyr. Men Ira honcleorganisasjonene

sentralt er det fortsatt en fullstendig mang
el p;I saniian-heidsvilje — og det i ert tid da
na’ringa ellers stadig søker allianser med
n’niljobevegelsen. Stikkord kan være EF og
GAlT.

Den nye stortingsmeldingen Oiii de
stcn-e rovclynene — 50)11 kanskje alt er pne—
sentert nam dette leses — er den sjansen
Norge har til a legge opp en forvaltning
sm legger minst like stort.’ vekt ia a sikre
levedyktige n’ovclyr[x’stander som a hincli’e
de skader dyrene lorai’saker. Full fjerning
av nøclretten i Viltloven nar ck’t gjelder ulv
er et opplagt krav. Dette er et tiltak soiii
non’ske myndigheter forlengst skulle ha
sorget for i henhold til vare internasjonale
torpliktelser gjennom Bernkonvensjonen.
Samme tiltak ma vurderes l’or hjømens
\‘(dkoI’)’)m’)’)end(. Strengere omgang med
fellingstillatelser og evne til a ga nye veier

a unnga ros-dyrskader er andre bert.’tli—
gede krav. •

BJØRN: Detfinnes bare

noen titalls hjørner i Norge,

i ‘iser nyforskn ing. Bjørnen
har i mange år vært forval
tet utfra et
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1Jye og oppsiktsvekkende tall viser at antall
bjørn i Norge er atskillig lavere ennfør

antatt. Inntil nylig var anslaget 230 bJørner.

I virkelighetenfinnes det mindre enn 100

dyr, mener bjørneforsker Petter Wabakken.
En. k%lrtlegging av Vassfaret — Norges mest

/
- bjørneomrdde — viser at det ikke

lengerfinnes bjiirn ber. )‘)
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MOR OG BARN: Denne
fasnileldyllen er fotografert

I Sverige. Bjørnen er blitt
fåtallig I Norge.

Bjømeforsker Petter
Wabakken mener det er
mindre enn 100 dyr, og
han tviler på at man kan

snakke om en norsk
bestand. (Foto:ldvln

1—

4

.-

I



jørnelorsker Petter
Wahakken er den i
Norge som har lorsket

mest pa hj irn i senere ar.
Wabakken er I orskningssti—
pendiat ved Norsk instiwtt for
naturb )rskning. Et endelig
hestandsanslag vil Wabakken
ikke ga ut ORd k)rch han ikke
ønsker en talidel )att men han
sier tallet tr( lig er tosifret.

Den k )mmende stortings—
meldingen om Iorvaltningen
av ‘. are rovdvr vil gjenspeile
noe av \Xabakkens forsk
ningsinnsats. Det gjelder sær
lig lYVOrdan bedre samarbeid
mellom sauelxincler og rov—
dvrlorvaltningen kan forebvg—
ge rovdyrskacier.

Wabakkeri har kartlagt i )jor—
nens vandringsmonster og vist
at den kan ferdes gjennom sto
re onwader pa kort tid. Erfa
ringer med ulven ‘ iser at rov—
dyr 5( )m k.’rdes over store
omrader gjør større skade enn
rovdvr som er mer stedlaste.
Wahakkens konklusjon er at
man ikke hindrer rox dvrskader
ved a holde l)jorn— og ulvuhe—
standene pa et minimum. Det
Idrer til mer vandring og flere
skader. Paradoksalt nok vil eta
blerte hjørne— og ulvehestander
tr( )lig b Re til mm re r )vdyrska—
derer.

Fant ikke bjørn
I fjor var gikk Wahakken,
Kare Elgmork — fl )vdvrk( )flsu—

BJØRNEFORSKER: - Det
er en myte at mye bjørn

eller ulv i et område er ens
betydende med mange rov

dyrskader, sier forsker
Petter Wabakken.

lent i Oppland og Buskerud —

og omkring 200 lokalkjente
folk i Vassfaret for a registrere
bjørn i omradet. De sa ingen
I )j( irner, og hint ingen spor
eller møkk. I alt kartla de 2000
km

ahakken mener at det er
et apent sporsmal hvorvidt det
flnnes 1 )inner st m opererer
kun pa norsk jord. I virkelig
heten ma vi dele hjornene
vare med Sx erige, Finland og
Russland, ettersom de fleste
hjorner som er registreil i Nor—
ge f’tnnes langs grensa.

Sau og rovdyr
Wabakken er sterkt kritisk til
den form for rovdvrforvalt—
ning xi har hatt i Norge. I lan
mener at det er lite hensikts
messig a diskutere rovdyrene

alene. Det mest naturlige ‘ ille
vært a ha en egen landsplan
li ir hade saueholcl og lorvalt—
ning ax r( )vdyr.

— Vi har flere stortingsved—

tak st )m ti irpl ikter ( iss intern a —

sjonalt til a opprettholde leve—
dyktige bestander av norske

o vdyr. Mange saueeiere
respekterer dette og er villige
til a po We a ga n e veier i li
valtningen av ro d rene. Inn
til ganske n lig var det umulig
a ([iski.ttere et samarbeid mel
lom naturverninteresser. ku—
\ altningen og saueeiere. Na
foler jeg at tiden er m )den.

— Land bru ks( rga n sas ( me
ne og landbruksmnvndighete—
ne har imidlertid vært for p—
six e i denne saken. De har
ikke vært villige til a tenke
nytt, i motsetning til de saue—
hundene som ma forholde seg
til r )vdvrskaclene. jeg ønsker
at de sentrale organisasji mene
i st Irre gr id 1 )id rar til en I )edre
fl )vdyrk uvalt ning i N irge. sier
\Vabakken.

S kytter
gravskrig
Sky ttergravskrigen med mv—
dyrvenner pa den ene siden
og jegere og ix mncler pa den
annen, har Wahakken holdt
seg tnna. I tan har prøvd hyg
ge broer over til jegere og
sauel ønde r I ( r a la en mer
konstmktiv debatt.

Dette har lyktes særlig i

I ledimmark g lier I ar cm samn—
arl)eid(.’t i mmcd ki h kmle sau—
og geit;ilslagct (titt et konkret
prosjekt. \V;ml’vtkki’n tar sam
let inn mk )rilt;lsj( n fra satte—
hond_’ne ((iii hvilke mmrader
s( imi blir brukt til heite. Opp—
sikisvekkem le m )I I tar det vist
seg at bare 20 1)11 sent av het—
ieomnradei blir benyttet. I hele
heite unr;RIet flh( (I svenslse—
memms:m s()nt er kartl.igm ligger
(le I envtmede I meile( (mnradlene
soill 5111,1 over.

\\ ahakken tar sa studert
den inl( )mntasj( )n s( )Ifl finne’—
om I jt mnens va nd ri ngsmol.
ster i dette omradet. N h )nsteret
viser seg a være bemerkelses
verdig likt ta ar til ar. slik at
en kan kalle det et slags hjor—
netrakk. Ettersom sapass lite
av beitearealet blir benyttet, er
det I xire la steder hvor hj n
og sau ‘k( )lliderer». Dersom
sauene s mm befinner seg l)i
1 rnetrakket I )lir flyttet til
andre 1 )eiteomradler, kan
mange rovdlvrskader ttnngas.
mener Wahakken.

Enkelte saueflokker opple—
\ef ar etter ar hjorneangrep. I
nabot lokker i xire lit kilometer
unna, kan det i samme tidls—
rom være la eller ingen ro—
dyrskader.

Trysil er et godt eksempel i
denne sammenitengeti I )et er
den kommunen I iv i det etter
krigen er skutt lest s;mkalte
slagbjorner I i i .t i en par

etter krigen er skttt flest
sa kalte slagbjomner og hv( r
sauen gar spredt. I femarsperi—
oden 195fi—90 var sauene for—
delt pa omkring 23 atskilte
beiteomrader, med en til tre
sa nth okker i hvert omradle.

Sju av disse beiteomradlene
hadde hjomneskader tre, fire
eller alle fem avarene, mens
det i itte av beiteomradene
ikke ble rem4stiert skade i det
hele tatt.

\X’ahakken presiserer imidl—
lerticl at rovdyr ikke alltid dlre—
fler sau nar de tilfeldigvis

_acmtes. I Itovedlsak livnærer
ulv og Ijoin i Norge seg pa
annet vilt. Bjørnen spiser i til
legg hær. Forskerne har fulgt
rovdyr i lengre tidl gjennom
heiteomrader uten at bjørnen
har tatt sau i diet hele tatt. Det
te viser blant annet anal) ser
;i mokk fra disse rovdx rene.

Lange vandringer
iha k ken I tar fulgt radiomer—

kecle hjomn bade i Norge og
Sverige, og har sett at den kan
ferdes oer lange a\standler
pa kort tid. En bjomn gikk pa
fem clogn fra Nordl—Virmlandl
(sor for Tr sil til Tolga ikke
langt fra Røros. I luftlinje er
dlette omlag 150 km.

De tre bjomnene som ‘var
radiomerket i 1990 besøkte i
lopet av sommeren henlmolcls—
vis ti og elleve kommuner i
Iledmirk, (ler det med sikker—

het var pavist hjørn aret før.
Bjømnene sunt vandrer er i

stor gradl hannbjømner. Statis
tikken viser at die fleste sakalte
slagbjørner som er skutt i Nor
ge i senere tid er hanner. Et av
fa unntak er binna som ble
skutt i Liemne i Nordi—Trondelag
i fjor. Bøndene som skjøt hev—
dlet det var i nøciverge.

Vandre r
etter make
— En avarsakene til hannenes
vandlrelvst. er trolig soken
etter en make. Bjomneforsk—

ningen kan i dlenne sammen
hengen lære av cmlii mi ngene
mcdl ulvestammen i Finnsko
gen, vedl Asnes og Grue i
i ledmark. Ulverte her er er
svart stedlfaste. Stammen har
variert mellom to og 11 dyr.
De bar en sakalt revirgrensc
pa omkring to ganger tre mil.
Dette omradlet strekker seg
ogsa inn p1 svensk side.

— En enslig ulv er i stand til
a bruke et 20 ganger sa stort
omradle som dette. Dermed er
risikoen for «koll isjoner» med
sau atskillig større. Ulven som
ble skutt i Engerdial i 1955
vandlret i oniracfet Røros, Os
og Engerclal. De paviste ska—
dene som denne gjordfe, var
halvparten av de paviste ska—
der hele stammen av Finn—
skog—ulver gjorde pa ti ar, for
teller I abakken.

I lan synes ogsa dlet er inter—

essant a se pa Kongsvinger
som er nahokommunen til
ttI enes tilholdsstedl pa Gate,
ti kilometer unna. I ler bar dlet
ikke vært ulveskader i det
hele tatt pa atte ar. Det viser
hvor stasjoner en ulveflokk
er.

Myten om rovdyrene
\X abakken mener derfor at
han langt pa vei kan avlive

myten om at mye bjomn eller
uR i et omracie er ensbetvden—

de med mange rovdyrskader.
— Overf (trer vi erfaringene

mccl ulven til hjomn, er det ing—
en automatisk sammenheng

mellom antall bjorn i et omra—
de og antall rovdx rskadler, Pa
mange mater er kjonnsforde—
lingen viktigere enn antallet.
Det gjelder derfor a sikre hin
nt’ne k’vevilkar i Norge. En
mer Iikeverclig kjonnsfordle—
ing kan begrense dle lange

vandringene og dermed min
ske «kollisjonene» med sau.

— ltestandstallc’ne for tilv
og hjømn har clessttten det til
felles at de har vart sx art lite
presise. Pa grunn av hjørne—
nes lange vanclringer, er dlet
flere eksempler pa at hjømner
cm talt flere ganger, sier
Wabakken.

— Det er først nar vi har dyr
50111 er relativt stedfaste at vi
kan legge opp en fornuftig
I orvaltningsplan. Vi vil fi g( )d
oversikt (iver bestanden til

VAN DRER: Bjørnen kan fer
des over lange avstander

på kort tid. En radiomerket
bjørn tilbakela i løpet av

fem døgn en strekning som
i luftlinje er 150 km.

(Foto: Bertil
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Dc’n finventete stillingskr4ç’en mellom naturvernere og bønder uteble da

rovdyrmeldinga nyhç’ ble lagtfram. Selv om jyropene var hørlç’e, var det

en .sjelden ro i skvttergravene. Det er likevel grunn til å vente kr4çs når

Stortinget skal si/a eller nei til forslaget om å stramme inn nødretten

ALENE: Denne
vesle bjørnung

en mistet
moren sin

under en bjør
nejakt i

Anarjokka i
Finnmark.

(Foto: Hans
Hvide Bang/

Samfoto)

St( )rtingsnleldingen om
Iorvaltningen av vare sto
re rovdyr har vært tygget

og finjustert i Miljøverndepar—
tementet i mange ar. Regje
ringen har prøvd å finne en
gylden micldelvei mellom
l)Onder — saueeiere lørst og
fremst — og verneinteresser pa
den andre siden.

Det mest ornstridte punktet
i meldingen er den sakalte
nødvergeparagrafen i viltlo
ven. Statssekretær Børre Pet
tersen i Miljøvernclepartem.en
tet mener at dagens nodrett er
i strid mcd Bern-konvensjo
nen, som omhancller vern av
truete arter.

I meldingen gar regjeringen
inn for a innskjerpe nødverge
paragraftn kraftig. Til ni har
nøciretten apnet for drap av
rovdyr om husclyr var i fare,
mens regjeringen mener den
skal gjelde kun ved direkte
angrep. Nar det gjelder ulv, vil
den fjerne nødretten helt. For
slaget sendes på boring til
varen, og saken blir trolig
forelagt Stortinget til høsten.

Rir to hester
Det er da ogsa denne delen av
meldingen som trolig vil ska
pe mest brak i Stortinget. For
ellers ser det ut som om regje
ringen langt pa vei har lyktes i
sitt forsøk pa a ri to hester. Et

varsel om dette er avdelingsle
der Bjørnull Kristiansen i Bon—
delaget sin reaksjon i Nati
nen:

— Mitt førsteinntrykk er at
dette er en positiv melding
med flere interessante forslag,
sier han og han er særlig glad
for at regjeringen legger opp

til en raskere behandling av
søknader om fellingstillatelser
og erstatning.

Kristiansens kommentar vit
ner om at bøndene er villig til
a smaue pa Miljøciepartemen—
tets gulrot, før de eventuelt
gar til krig mot meldingen.
Gulrota er nemlig flere tore
byggencle tiltak mot rovdyr
skader, som økt støtte til gjete
ordninger, organisert
beitebruk, tidlig innsanking
om høsten og flytting av bule
til mindre utsatte omrader.

I tillegg skal lylkesmennene
overta ansvaret for erstat—
ningssaker for a 14 en raskere
saksgang.

Det vil ogsa bli gitt erstat
ning for skade gjort av gaupe.
Dette ftr a beskytte jerven i
Sør—Norge, som fitr mye av
skylda for gaupeskader.

Fylkesmennene skal ogsa
overta jobben med a gi leI—
lingstillatelser fir enkeltdyr,
innenfor rammer oppsatt av
Direktoratet lor naturkrvalt—
ning. I alt regner regjeringen

med at bevilgningene til mv
dyrlbrvaltningen hør øke med
omkring 5.S millioner kroner.

Kjerneområder
R wviltmeldingen foreslar
ellers at det opprettes sakalte
kjerneomradene for de for
skjellige artene. I disse omra—
(lene skal artene kunne yngle
og overleve, men det vil bli
gitt Idlingstillatelse pa enkelte
skadedlyr som gjør skade pa
tamrein og hule.

Bønder pa Finnskogen har
allerede truet med sivil ulydig—

SKUTT: Bjørnen har
det ikke lett i Norge.
Siden den ble total
fredet er det skutt
26 dyr. Denne ble
skutt i Lierne i Nord
Trøndelag. (Foto:
Bernt Hågensen)

het om regjeringens forslag
om kjerneomracler gar i gjen
nom. Det er nemlig her vi har
Norges eneste ulver.

Fagsjef Tore Killingland i
Naturvemnforbunclet mener
nøclvergeparagralen i viltlo—
‘en nu fjernes helt, og han
etterlyser forvaltningsplaner
for de ulike artene. Han
mener dessuten at de svært
usikre bestandstallene for
gaupe tilsier totalfredning,
mens regjeringen fortsatt vil
tillate jakt i februar og
mars.

— Nødvergeparagrafen er
det viktigste punktet i rovdyr
forvaltningen. Vi ma forhindre
at psykopater skyter ned
resten av rovdyrbestanclen i
Norge. Denne meldingen ma
derfor følges opp av skikkeli
ge forvaltningsplaner for den
enkelte art, sier han.

Slike planer er enna ikke
laget, men Børre Pettersen har
lovet at det innen ett ar skal
være utarbeidet en felles
norsk-svensk plan 1dm ulvefdr
valtningen.

Bestandene
Rovdyrmeldingen har ellers
nye bestandsanslag. Sammen
med bjørnen er det ulven som
er mest utsatt. For ulv er tallet
5—10 individer i Iledmark mot
svenskegrensen.

Av jerv finnes det i dag 150
dyr. Kjerneomrader er i Reisa i
Nord-Troms, i indre Troms, i
indre strøk av Nordland, pa
Saltfjellet, i Nord—Trøndelag
fra lllafjell i sør til Namdalen i
nord, Rondane, Dovre, Snø—
hetta og Trollheiinen.

En regner videre med at det
finnes 300—400 gauper i Nor
ge. De viktigste omradene er
Fledmark, Trøndelag, Nord
land, Troms, i Gudbrandsda
len og indre deler av Huske-
md, Telemark og
Agder-fylkene. •

Begrenset jakt på svensk bjørn
•I I motsetning til Norge, tillater svenskene jakt på
bjørn. Likevel har en også her begynt å stramme inn på
kvotene. I år var kvoten på 48 bjørner. 11990 var den 58.

Den svenske bjørnestammen er til nå anslått å være på
mellom 600 og 800 dyr. Det er trolig for høyt.

Foruten å begrense den totale kvoten, har Sverige
også snevret inn lisensjakten geografisk. Nå er det bare
lov til å jakte på bjørn i enkelte områder.
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Portrett: Børre Pettersen

Statssekretær
uten sans
for tomprat

N&M • ANDERS GJESVIK

—

/ç’ kan ikke bty meg om at alt jeg sier blir veid
p gztllvekt, da ville jeg blitt politisk impotent. Og
/et liker ikke tompral, sier Børre Pettersen. (Jlke
ulver oç’ elver kan glede SCt over den nye statsse

kretæren i Mil/øverndepartementet, som lover at
han skal gi det klassiske naturvernet et løft.

— fVlorn.
Den neven er den mange arbeiderpartipoliti—

kere Som gjerne ville lant nar de star pa taler—
stolen i Folkets hus. Den utstrakte handa og
armen ser ut til a tilhøre en tomnwrhogger,
ikke en statssekretær. Kanskje en arv etter
hestefaren som hogg tømmer i skogene i Bus
kerud.

i de siste tiarene har Børre Pettersen ogsa
levd av skogen, som har gitt ham skrivebordet
og store papirbunker i Folkets hus. Men han
har ogsa levd i skogen, fritida har han brukt til
a dyrke sine lidenskaper, fiske og friluftsliv.
Inntil han ble statssekretær, har han slass for a
ta vare pa naturen som formann i Norges jeger—
og f’iskerforbund, populært kalt Jeger og fisk.

1RlU VISER OSS INN pa sitt nye kontor. I cki
han selv gar inn, møter han den nylig avgatte
formannen i jeger og fisk i dora. Eksformannen
er sint.

— jeg ba om at dere ikke la spesialavkillsla—
geret til naturperlen i Ijerkinn. Og vet du ikke
at metanolfabrikken pa Tjeldbergoclclen truer
hjortestammen?

Det er ikke lett â møte seg selv i døra. Men
miljøvemdeparternentets nestkommanderende
tar ikke i mot kritikken.

naturvernet.
Bade ulker. ulver og elver kan glede seg.
Pettersen mener at den nye rovdyrmelding

en som kommer snart, bor legge grunnlaget for
en viss økning i ulvesiammen. Villfiskstamnien
bi ir ogsa ki bedre vilkar.

— Det ma stilles k( )nsesjonskrav til utslip—
pene fra fiskeoppdrettsnæringa. Den har et
utslipp av næringssalter som ikke ville blitt
godtatt fra andre bedrifter.

Flyene vil han gi bedre vern gjennom lov-
verket. I dag hindrer vassdragsvernet kun at
kraft blir tatt ut.

— Skal det vare noen mening i vernet kan
man ikke gjøre hva pokker nmn vil, sa lenge
man ikke tar ut strøm. Det er fullt kwlig a ta ut
grus eller bygge veier langs elvebanken. Jord-
vernet er sterkere enn naturvernet. >‘,;iturvernet
har tapt her, fordi lovverket ikke er godt nok,
sier den tidligere jeger- og flskformannen over
I )evisende.

MEN ER STATSSEKRETÆREN overbevist?
— Jeg, er bevisst at hvert ord jeg sier rei blir

veidl pa gullvekt i forskjellige miljøer. Men det
bekymrer meg ikke. Du blir politisk impotent
hvis du bryr deg om slikt. Jeg synes det er sti—
mulerende at det blaser rundt øra pa meg.

Børre Pettersen sier mye mer med sine egne
ord enn en byrakrat sier med mange flere rikti
ge ord. Dette skussnialet gis fra en som kjen
ner ham fra den andre siden bordet i utalli
ge møter.

Statssekretæren lover a ikke stille opp pa
1)agsrevyen foraraute miljoøo. miljøøø. gro—
øonn, grotiønn.

— Jeg har aldri hatt sansen for tomprat. da
kan du heller holde kjeft til du har

LIKER
BLEST:

— Jeg håper
at noen har

vett til å
snakke til

meg hvis jeg
begynner
med tom

prat i denne -

jobben, sie
Børre

Pettersen.
(Foto: Per-

Anders
Rosenkvist/

Samfoto)

ö Jeg vil ikke bli stilt til
ansvarfor det som

departementet har avgjortfør
jeg kom. Men min ankomst vil

bety et løftfor det klassiske
naturvernet.

— Jeg vil ikke
bli stilt til msvar
for det som
(lepa rtement et
bar avgjort før
jeg kom. Men
min ankomst vil
I )ety et h ift f( r
det klassiske
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noe a si. Jeg haper
at noen har vett til â snakke til
meg hvis jeg begynner med
tomprat i denne johl)en.

Sier niannen som bare har
brukt manus den første gan
gen han stod pa Stortingets
talerst( 1, s )m vararepresen—
tant i 1969. Pa forhand tenker
han nøye igjennom hva han
skal si, og hvordan han skal si
det. Sa slipper han seg løs. En
taktikk som ser ut til a fungere
utmerket.

BØRR1 BLE FØDT inn i et
klassisk industriarbeiciermiljø i
Drammen i 1945. I lan hadde
planer om a bli kjemiker etter
realskolen. Kjerni. fysikk,
naturfag og matematikk var
yndlingsfagene, han likte den
klare lovrnessigheten i dem.
Bcirre kom inn pa Oslo teknis
ke skole, men han valgte a ta
tillitsvervet han nylig var til—
trodd ved Dyno (iullbaug.
Børre Pettersen mener at poli
tikken har noe av den samme
lovmessigheten som naturfa
gene.

— Bade politikk, biologi og
økologi kan koples til organi—
satoriske systemer, et sam
spill. Du kan ikke gjøre noe et
sted, uten at det far Idlger et
annet sted. Derfor er det vik
tig i ha oversikt over konse
kvensene for du tar en beslut
ning. Da unngar du a vakne
opp og si: 1-Iva pokker er det
som skjer. det var ikke
meninga!

Børre har ikke savnet hoye
re utdanning. I LO har han
arbeidet med bacle indre og
ytre miljø, og brukt mye tid pa
a sette seg inn i lagomnider
som biologi og genetikk.

STATSSEKRETÆRENS FOR
HOLD til natur og miljø er
ikke teoretisk. Han er en flittig
bruker av naturen, og særlig
sterk er clragningen mot elver
og fiske. Allerede i k’marsal—
deren var denne dragningen
sa sterk, at en nabo matte red
de ham fra m drukne i Dram—
menselva. Men den lille fiske-
ren tok ikke skrekken. samme
vinteren lærte han a svømme i
svømmehallen.

— Fisket er en livsstil for
meg. Som fisker er jeg veldig
talmodig, og kan vente lenge
pa bittet. Spenningen er størst
nar det er vanskelig a fa tak i
fisken. Og fisket gir en fin inn
gang til en total natur( ipple—
velse. Jeg kan godt sitte i
timesvis bare se pa andre

fiske. Jeg liker ogsa at fisket
gir en s sial fa )ntakt pa tvers
av inntekt og yrke.

I a et mm ite i Alesund f( )r
noen ar siden, fikk han riksad
vokaten pa kroken da han
begynte a prate om
sportsfiske. Siden har de to
hatt flere fisketurer sammen.
Riksadvokaten er en erklært
tilhenger av strengere straff
for drap pa truede dyr. Statse—
kretæren og riksadvokaten pa
fisketur kan derfor kanskje
vure en større trussel for
stammen av skyteglade saue
bønder, enn for laksestammen
i elva.

Det er ikke alle som deler
fiskelidenskapen. Pa hans tid
ligere arbeidsplass i LO er det
bare godord a høre om Horre;
samarbeidsvillig, dyktig,
omtenksom og snill. 1-lan gikk
ut og kjøpte bløtkake til sekre
tærene nar de arbeidet som
harclest (et tips til sekretærene
hans i departementet). Men
etter mye press far vi innsyn i
en av Børre Pettersens mørke
sider:

— Vel, han bar flskeclilla og
snakker mye fisk. Da er han
ikke sa veldig nøye med inter
essen til sine tilhørere.

Kona og de to barna deler
heldigvis fiskeinteressen.

POLITIKI3REN BØRRE har
flere I ikbetstrekk med fiskeren
Børre. Politikeren liker utfor—
clringer, og han er opptatt av a
se s:mmmenhenger mellom
saker. Men politikeren deler
ikke liskerens talmodighet, og
mener at de skiftende miljø—
vernministerne har hatt lor
mye av denne egenskapen.

— De kunne ha markert seg
mer i regjeringen. Det gjelder
uavhengig av om det har vært
Arbeiderpartiet eller de bor—
gerlige partiene som har sittet
med makten. Miljøpolitikerne
burde være litt dristigere, mer
villige til a ta beslutninger.
Ikslutningsvegring pa grunn
av redsel for brak, ‘r det ver
ste som kan skje i politikken.

Men han innser at foringen
til miljøpolitikken i stor grad
blir lagt i andre departemen
ter, som Olje— og energidepar—
tementet og Nær—
ingsdepartenientet. Det fører
til absurde scener som da mil—
jøvernministeren stilte opp
arm i arm med olje— og energi—
ministeren for a fortelle hvor
god1 metanollabrikken blir fl
miljøet. Ren nye statssekretæ
ren bruker metanollabrikken

til å vise hva han mener med
samnspillet i p ilitikken.

— Konsekvensen av regje
ringens vedtak er at vi ma leg
ge en plan for å redusere
utslippet av klimagasser andre
steder.

Pettersen synes det er van
skelig a slåss lor miljøet i disse
krisetider. I-Jan opplever en
samlunnsdepresjon som truer
troen pa at det nytter å gjøre
noe. lt annet problem er at
milj problemene blir skj Ivet i
bakgrunnen av bankkrise og
:irbeidsk ishet.

— Det ligger mye sysselset
ting i n-miljm iverr1et pa lang sikt,
men det kortsiktige pleier
dessverre a vinne i politikken.
Men vi er nødt til a legge opp
langsiktige milji strategmer, og
da er det viktig å få med fag—
bevegelsen. I ler kan min kon—
taktflate fra tiden i LO bli nyt—
t i”

BØRRE VAR ALLTII) en av de
to guttene som ble pekt ut til a
velge fotballag. S m nitten—
aring ble han selv valgt inn p:I

tillitsmannslaget, og senere
bar han blitt valgt inn pa poli—
tikerlaget bade i kommunesty
re og storting. Selvlølgelig
liker denne mannen lederrol—
len og makt.

— I )et gir meg muligheten
til a la gj )rt n( )e. Jeg har lett
for a ta initiativ, g venter ikke
pa andre. jeg liker makt, sa
lenge den utøves i et demo
krat isk system. Makt er pa
mange mater en sosial energi.
en spenning som utvikler
samfunnet pa godt og vondt.
Men uten (henne spenningen
ville vi fortsatt leve i steinalde—
ren.

Urett forarger Børre. i lan
blir provosert nar fulle eller
sjuke folk ligger pa gata, men
ikke fordi han er anti—snillist.
It;mn blir provosert av de forbi—
passerenche som bare skritter
over (1cm. Statssekretæren
stanser og hjelper til, og ringer
etter ambulanse hvis det er
ni idvend ig.

— Jeg blir forbanna nar jeg
ser urettftrdigheter. Det gjel
der særlig hvis den rammer
andre. sjøl taler jeg mye. Jeg
er et folelsesmenneske, men
bumøret lyker ikke opp og
ned, sier statssekretær l3orre
Pettersen. •

Forbud mot
«dødsveggene»
• Japan, Taiwan og Sør-Korea
har bestemt seg for å forby de
såkalte dødsveggene (se N&M
4/91) innen utgangen av året.
De gigantiske drivgarnene, som
kan være opptil 48 kilometer
lange, brukes til å fange tunfisk
og blekksprut, men dreper også
delfiner, hval, sel og sjøfugl.
Etter hardt press, spesielt fra
USA, har de tre landene, som til
sammen har omlag 750 driv
gamsfartøyer, gått med på å
respektere et FN-moratonum
som krever stans i fisket.

Beslutningen vil ha stor
betydning for det marine dyreli
vet, spesielt i det nordlige Stille
havet.

Tysk nei til råd fra
miljøbevegelsen
• I De tyske natur- og miljøvern
organisasjonene fikk i fjor nes
ten 800 000 mark, eller over tr-
millioner kroner, for å forberede j
UNCED-konferansen i Brasil til
sommeren. Pengene gikk til
utredningsarbeid i regi av Deuts
che Naturschutzring og Bund für
Umwelt und Naturschutz. Nå
viser det seg at regjeringen i
Bonn allerede har bestemt seg
for hvordan den skal oppføre seg
i Brasil, helt uavhengig av hva
miljøbevegelsen kommer fram
til. En rapport som var kritisk til
industriens rolle i UNCED-arbei
det, ble ikke engang lagt fram da
regjeringen behandlet saken.
Miljøvernminister Klaus Töpfer er
blitt sterkt kritisert for fram
gangsmåten. Det er liten vits i å
finansiere svære utredninger når
man ikke venter til de er ferdige,
sier kritikerne (Spiegel)

Forbud mot
fuglehandel
• I Det blir trolig innført forbud
mot handel med viltfangecle,
levende fugler til kjæledyrmarke
det. Forbud forberedes både i EF
og i Washington-konvensjonen
om handel med truede dyr, som
også Norge har undertegnet.
Bakgrunnen for forslaget er den
store dødeligheten under trans
port og ved oppbevaring av
fuglene, går det fram av en ny
dansk rapport.

Mer enn halvparten av
fuglene dør under transporten,
viser denne rapporten. For
papegøyer er dødstallene 2/3.
Rapporten, som er utarbeidet
ved universitetet i København, er
via den danske Skov- og Natur
styrelserm sendt alle landene
som er tilknyttet Washington-
konvensjonen. Et møte i mars vil
ta stilling til forslaget. Parallelt
med dette har EF-parlamentet
nylig pålagt kommisjonen å
fremme forslag om tilsvarende
forbud. (Politiken)

Tolv mil fra Oslo. femten
mil fra Gøteborg og
trettifem mil fra Stock

holm ligger Lundsneset—Tresti—
clan sarbart til i hjertet av det
urbane Skandhinavia. LumLsne—
set, som ligger pa norsk side,
er gitt høyeste verneverdi av

Norsk institutt for naturforsk
ning. I ler finnes det fortsatt en
grønn øy med



SKOLEVEIEN TIL

i avdekker stadig nye miljøproblemer, og
dermed stiger behovet tur folk som har
kompetanse til i arl)eide med miljovern.

Men hva slags utdanning tar en miljoverner?
Klimaproblemet viser hvor omfattende svaret
p sporsmalet er: Gjennom forskningen gir kje

mikere oss kunnskap om de gassene som
skaper problemet. Geofysikere k )rklarer

hvordan disse gassene pirker jordas
varmehalanse. [iok)gene viser hvordan
ok vsreinene pivirkes av et varmere
klima.

Næringslivet er også engasjert i kli
nuprol)lemet. mccl ingeniører som
utvikler teknikk som kan redusere
utslippene. I forvaliningen vurderer
juristene og okonomene hvordan vi
kan bruke lover og avgifter for i styre

,
utviklingen i en bedre retning. Statsvi

terne gir rid om taktikk i internasjonale
forhandlinger. S )si( l ger. kulturforskere,

r pedagoger og psykologer vurderer hvor
clan vi kan omorganisere samfunnet, slik at

leveviset v’rt blir mindre miljøfiendtlig.
Endelig kan fagfilosofer og teologer være med

p klargjøre de moralske sporsmil klimapro
l)lemet reiser.

Hvis en person alene skulle lære seg alt dette,
ville vi fa en evig student. Vi har et klart behov for
folk med spesialisering. Men miljoproblemene
krysser faggrensene, derfor trenger vi samtidig
laglolk som har kunnskaper utover sitt eget spesi
alomrade. I en del sammenhenger er det ogsi
behov for generalister som har en bred orientering
innenfor et mer eller mindre begrenset tema.

FAG
SPESIALISTENE

JOBB
• . .

• ......
....•••..

• Naturfag
Naturfagene er miljorettede ved alle universiteter,
her er det grovt sett det samme hvor du studerer.
Miljokunnskapen er ofte lagt inn i den vanlige
undervisningen i fag som biologi og kjemi. Men
det finnes en rekke spesialkurs som behandler
emner som er sentrale i miljovernet. Undervisning
i miljokjemi. okologi og naturressursforvaltning
gis ved alle universitetene. Men det er mulig å gå
dypere inn i miljokjemi ved Universitetet i Oslo,
og biologiundervisningen ved Universitetet i
Trondheim er mer rettet mot miljoforvaltning.

Sogn og Fjordane distriktshogskole har

Miljøvern er en vekstnæring. I år anset

ter trolig samtlige kommuner miljøvern
leder, miljoforskningen bruker rundt en
milliard kroner, og næringslivets behov

for miljøkompetanse øker.
Arbeidsmarkedet er der, men hvilke

utdanningsveierfører dit?
N&M • OLA GLESNE

RASMIJS HANSSON (iii.)

— •:.
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Her finnes
jobbene
Næringsliv, myndigheter og
forskning har behov for ulike
typer miljøkompetanse. Her er
en grov oversikt over kompe
tansebehovet Innen de viktig
ste arbeidsfeltene.

Industri
I industrien er det særlig sivilingenlø
rer, kjemikere og økonomer som
arbeider mye med miljøspørsmål, men
også biofaglig ekspertise er represen
tert. Ettersom det stadig stilles større
miljøkrav til bedriftene og miljøvennhig
het betyr mer for salget av produkte
ne, vil behovet for ansatte med miljø-
kompetanse øke.

Forvaltning
Svært mange av de som arbeider med
miljøvern i forvaltningen er naturvitere,
som biologer og kjemikere. Andre
store grupper er landbrukskandidater,
økonomer, jurister og naturforvaltere.
Dette gjelder både i stat og kommune,
men andelen ingeniører og naturforval
tere er høyere i kommunene. Folk med
samfunns faglig bakgrunn er på vei
inn.

Vi kan kanskje vente en viss vekst i
sysselsetingen i Miljøverndepartemen
tet, dets direktorater og Iylkesmiljø
vemavdehingene. Trolig vil også andre
departementer ansette flere miljøspe
siahister. Siden stadig større ansvar
legges på kommunene i miljøvemsa
ker, er det imidlertid her vi må vente
den største økningen i behovet for
miljøkompetanse i forvaltningen.

Forskning
Det drives miljøvemforskning for opp
mot en milliard kroner årlig. Det
foregår miljørelevant forskning innen
de fleste fag. Tradisjonelt foregår mye
av miljøvernforskningen innen de
teknisk-naturvitenskapehige fagene og
sosialøkonomi. I løpet av 80-tallet er
flere samfunns fag kommet sterkere
inn i bildet, kanskje særlig statsviter
ne. Det kommer ventelig mer aktivitet
innen kulturfag og filosofi.

Miljøvem vil være et satsingsområ
de i norsk forskning i lang tid fram
over.

Skole
Det er et politisk ønske om å bygge
opp kompetanse i miljøundervisning i
grunnskolen. Alle lærere blir tilbudt et
40-timers miljøkurs. I tillegg satses
det nå på miljøunde,visning i den
videregående skolen. Det vil komme
en miljøfaglig linje innen studieretning
for landbruk og miljø.

> to miljørettede studieretning
er mccl naturvitenskaplig profil. I)et er
Ressurs- og miljøgeologi og .Lancl
skapsforvaltning og planlegging..

Begge har tre års varighet.
Geografifaget ligger mellom natur-

fag og samfunnsfag. Også her er miljø
problemstillingene gjennomgående
godt integrert i undervisningen. Uni
versitetene i Trondheim og Bergen gir
egne kurs i mil jøgeografi,
mens IJniversitetet i Oslo til
byr ressursgeografi som spesi
alisering.

• Samfunnstag
og jus
Innen samfunnsfag og jus er
det store forskjeller mellom
universitetene på miljotilbu

det. Universitetet i Oslo ligger
forrest i løypa innen jusen,
med eget kurs i miljørett og
muligheten for spesialisering
innen samme tema ved siste
avdeling av studiet. Universi
tetet i Tromsø tilbyr undervis
ning i ressursforvaltningsrett.

Innen sosialøkonomi er det
mulig å studere miljo-okono
mi på hoveclfagsniva ved uni
versitetene i Bergen og Oslo.
I Tromsø blir dette temaet
behandlet i grunnfaget, og det
inngår i siviløkonomstudiet
ved Norges handelshogkole.
Miljøsosiologi er et k)rdlyp
ningstema på grunnfagsnivå i
Tromsø og på mellomfagsniva i Oslo. I
tillegg gir Universitetet i Oslo et
hovedfagsseminar om miljøforvaltning
og miljøpolitikk som sosiologene har
felles med statsviterne.

Det gis også statsvitenskaplig under
visning med miljøorientering i Bergen
og Tromsø. Universitetet i Bergen
unclerviser i energipolitikk, miljøvern
politikk og miljøadministrasjon. Uni
versitetet i Tromsø dekker organisa
sjonsstruktur og miljø i et kurs, og

miljøpolitikk og planlegging i et
annet.

Innen sosialantropologien gis
det sjelden spesielle miljøkurs,
men ulike kulturers forhold til
naturgrunnlaget står sentralt i sel
ve faget.

• Humaniora
og medisin
Innen humanistiske fag blir det
mer likegyldig hvor du studerer,
det bringes lite inn om miljø uan
sett. Det finnes ett untak fra den
ne grove regelen: I)et er mulig å
følge kurs i miljøfilosofi og miljø-
etikk ved Universitetet i Oslo.
Men det er en økende interesse
for å diskutere miljøtemaer ved
flere humanistiske fag. Dermed
kan tilbudet bli endret i løpet av
de nærmeste årene.

Medisinstudiet kommer generelt inn
på forholdet mellom miljø, sykdom
mer og helseprol)lemer, men det gis
ingen spesiell miljørettet undervisnin:
for leger noe sted i landet.

• Ingeniørene
NTh-studentene blir også spesialister.
Riktignok er det slik at sivilingeniørene
ofte brukes på et bredt felt, men dette

henger snarere sammen med den
praktiske tilnærmingen i faget. I løpet
av den 4,5 år lange utdanningen får
ikke sivilingeniørene noe bredere per
spektiv, enn for eksempel naturviter
ne. Fra høsten av tilbyr flere avdeling
er ved NTH egne miljørettede
studieretninger:
• Bergavdelingen med kurset .Miljø
og ressursteknikk, som gir jobhmulig
heter i industriens miljøavclelinger
(bergverk og oljeselskap), Statens for-

(hergverk og oljeselskap), Statens foru
rensningstilsyn (SF1’) og fylkeskommu
nen.
• Kjemiavd. med lndustriell
renseteknikk, Miljøteknologi
og .Kjemisk miljøanalyse. Gode
sjanser for jobb i industrien, SF!’
og forskning.
• Maskinavcl. med Varme- og
kulcleteknikk, gir arbeidsmulig
heter ved energiverk, industrien
(enok) og VVS-bransjen.
• Byggavd. med Teknisk plan
leggning, som kan gi jobb i
offentlig sektor (vei og vann).
• økonomi/arheidslivsfag med
.Arbeidsmiljø/sikkerhet., gir
muligheter for arbeid med sik
kerhetsvurdering i industrien.

Høgskolesenteret i Rogaland
tilbyr et 3-årig ingeniørstuclium i
teknisk miljøvem og akvakultur.
Studiet er beregnet på de som
ønsker å arbeide innen hav
bruksnæringa eller i offentlige
etater mccl ansvar for forurens
ning.

SPESIALISTER
MED TILLEGG

I miljøvernet er det behov for fagfolk
som har trening i å arbeide i team på
tvers av faggrensene, og som dessuten
kan være handlingsorienterte. Kurs
mccl denne målsettningen gis ved
tverrfaglige sentre for miljøundervis
ning ved universitetene i Trondheim,
Bergen og Oslo. Kursene tar som regel
mellom et halvt og ett semester, og
samler studenter med ulik spesialise
ring. Kurstilbudet varierer mellom de
ulike sentrene.

Både i Trondheim og Oslo tilbyr
sentrene for miljø og utvikling et
semesteremne i miljøforvaltning. Et til
svarende kurs går også i Bergen, men
der er det lagt til Geografisk institutt.

Senteret i Oslo gir kurser om energi
og miljø, vannforvaltning og integre
ring av miljøhensyn i urviklingsprosjek
ter. Sammen med senteret i Trondheim
gir det også et semesteremne i miljøun
dervisning for lærere i grunnskolen.
Sentrene i Oslo og Trondheim har
ellers hvert sitt introduksjonskurs om
miljøspørsmål. I Trondheim går dette
som en del av den forberedende prø
ven (Examen philosophicum).

Ved Universitetet i Bergen gir Senter
for miljø og ressursstudier et semester
emne i miljølære, Tilfellet Tellus. 1)et-
te kan også tas ved en del andre lære-
steder i landet.

GENERALISTENE
Ved Norges landhrukshøgskole (NLH)
på As er det en egen utdanning for
naturforvaltere. Studiet tar 5 år og det
utdanner naturfaglige generalister som
særlig kan gå inn i offentlig forvaltning,

for eksempel i departementer eller
kommuner.

Telemark distriktshøgskole i Bø har
et studium som likner en del på natur
forvalterstudiet i As, men med 2 eller 3
års varighet er det mindre omfattende.
I det treårige studiet er det to valgret
ninger: Naturforvaltning og miljøhygi
ene. Naturforvaltningsstudiet innehol
der kjemi, hiologi, viltforvaltning,
områdeskjøtsel og fiskestell, mens mil
jøhygienestudiet konsentrerer seg om
forurensninger og miljørettet helse
vern. Mange av studentene fra natur-
og miljøstudiet i Bø tar tilleggsutdan
ning ved NLH eller et universitet etter
på.

Telemark distriktshøgskole tilbyr

ellers et 1—årig studium i miljokunn
skap.

Hedmark distriktshøgskole tilbyr en
3-årig utdanning i miljøteknologi spesi
elt rettet mot jordbruket. Studiet gir
teoretisk og praktisk kunnskap om
jordbruk, men også om de forurens
ningene jordbruket fører med seg og
hvordan disse kan bekjempes. l)is
triktshøgskolen i Nord-Trøndelag tilbyr
et års-kurs i økonomi og ressursforvalt
ning med spesiell vinkling mot land
bruket. •

SE OGSÅ SIDE 18—19

DN SFT

Handelshøgskole 5
L.ahdbrukshøgskole (NLH) 12 18
Landbfliksskole 3
lngeniørhøgskole (NTH) 4 70
Ingeniørskole 4 8
Cand.mag. 5 14

Hovedfag fra
universitet:
Matematisk-Naturvit. 28 60
Samfunnsvitenskap 5 5
Historisk-filosofisk 2
Juridisk 10 5
Annen utdanning 12 72

TIL SAMMEN 85 257

Utdanningsstatlstlkk for de
ansatte i Direktoratet for natur-
forvaltning (DN) og Statens for
urensnlngstllsyn (SFT):
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Miljølinje på
videregående
skole
Fra høsten av kan
miljøinteressert ung
dom velge linje for
naturbruk og miljø på
videregående skole.
Flere skoler vil trolig
tilby den nye linja
Miljøfag og praktisk
arbeid i naturen skal gi
elevene yrkeskompe
tanse.
— Ungdommen er miljøinter
essert og yrkeslivet etterspør
i økende grad miljøkunnskap.
Men denne interessen har i
liten grad påvirket den videre
gående skolen. W håper at
den nye linja naturbruk og
miljø skal rette på dette, sier
konsulent Marta Karl Schaw
lann i Rådet for videregående
opplæring (RVO).

Den 3-årige miljølinja skal
legges til studieretning for
landbruksfag og naturbruk.
Skolene kan gi det nye
tilbudet fra i høst, forutsatt
at det blir godkjent av Kirke,
utdanning- og forskningsde
partementet.

Linja skal gi yrkeskompe
tanse etter tre år. Innen
offentlig virksomhet kan
satsingen på miljøvern i
kommunene føre til arbeids
plasser knyttet til naturskjøt
sel og undenhisning. Elevene
skal også lære å gjennomfø
re og lede praktiske natur
bruksaktiviteter, som kan gi
arbeid med bygdeturisme og
naturveiledning.

Grunnkurset ved studieret
ningen er felles for alle fag,
så følger to år med videregå
ende kurs. Her vil miljøfage
ne dommere. Faget økologi
skal gå langt dypere enn den
tradisjonelle økologiundervis
ningen i videregående skole.
Faget naturbruk er praktisk
orientert, med emner som
friluftsliv, vilt- og fiskestell og
teknologivurdering. Mennes
ke og kulturkunnskap skal gi
innføring i økofilosofi, sosio
logi og ulike kufturaktiviteter.
Miljø- og ressursforvaltning
tar opp emner som tålegren
ser, miljølowerk og politikk,
avfallshåndtering og kultur
minnevem.

Det er mulig å ta et fjerde
år med bare allmennfag, da
får eleven studiekompetan
se.

Hikk- var knge bestemt
pa a satse pa en
utdanning innen

natLirlag, men hun tok flere
oinveier» før hun korn til

NL1I.
— Jeg har alltid vært glad i

hiologi, og etter gymnaset tok
jeg ett ar med miljøkunnskap
ved Telemark distriktshogsko—
le i Bo, for a finne ut om jeg
hadde lyst til dette. jeg bk-
tent, og etterpa søkte jeg
naturforvalterstudiet her i As.
Men jeg kom ikke inn, hadde
ikke gode nok karakterer, fur—
teller 1-lilde.

I stedet ble det jobb pa gard
i ett ar, med 40 purker a stelle
for. Sa ny søknad til NLH — og
nytt avslag.

— Da fant jeg ut at jeg ville
bli agronom, og gikk et ar pa
Vinterlandbruksskolen i Oslo.

Først ved tredje forsøk fikk
hun napp ved NU-I, og na er
hun snart ferdig med det fum
arige studiet. Bare hovedopp—
gaven gjenstar, og den bestar
i a planlegge en natursti i
Vaga. Siden det er kommu
nen selv som har kommet
med ønske om en slik oppga
ve, er det gode muligheter ldr
at den ikke bare blir en
papirplan.

Generalister
Naturforvalterne fra Âs er
blant miljøvc-rnets «generalis—
te r».Stucliet legger stor vekt
pa grunnlag, og de to første
arene undervises det i en rek
ke obligatoriske fag — fra Sosi—

aløk )norni. matematikk og
statistikk til økologi, biokjemi

NLH-UTDANNET: Hilde R.
Tveite er godt fornøyd med

naturforvalter-studiet ved
Norges Landbrukshøgskole.

Nå er hun snart klar for
arbeidsmarkedet og ønsker

segjobb som miljøvernie
der i en kommune. (Foto:

Ragnhild Sved)

og hotanikk. Deretter kommer
mer praktiske fag inn, og stu
dentene kan velge mellom fire
forskjellige studieplaner;
fiske— og viltldrvaltning, res—
sursøkonorni, v;Lnnressursfor—
valtning og u—lanclsrettet
naturf( )rvaltning.

I lilde valgte fiske/vilt, og
er godt fornøyd med studiet.

— Styrken er bredden, at
det er sa mange big i studiet.
Svakheten er vel mangelen pa
dybde. Men hovedkursene —

naturvern, fiske- og viltstell —

gar bra i dybden, mener I til—
de.

Gode
jobbmuligheter
Snart skal i lilde ut it arheids—
markedet, og hun ønsker en
jobl) som miljøvernleder eller
—radgiver i en konmmne. Sjan
sen skulle vare god, for i ar
kan alle landets k )lnmuner la
penger fra staten til a opprette
en slik stilling, mot vel 90 i
ljor,

Det er na 15 ar siden det
fdrste kullet av naturlorvaltere
ble uteksaminert fra NLIt. En
sp )rreundersc)kelse blant 170
av dem viser at pn iktisk talt
alle som ønsker det har hitt
jobb som er relevant for
utdannelsen. Staten er viktig
ste arbeidsgiver, for de flestes
vedkommende fylkesman
nens miljøvernavcleling. Sat-
singen pa miljøvern i kommu—
nene har gjort at det har blitt
Ilere jobber lor naturforvaltere
i kommunene. Etterhvert har
ogsa flere fatt arbeid i privat
virksomhet. •

NTil utdanner sivilinge
niører som hir stor
innflytelse pa den

lvsiske utformingen av hele
samfunnet. De arlx-ider nwd
omrader som har stor betyd—
ning for miljøet, fra rensean—
legg og kraftutbygging til vei
er og oljeutvinning. De fleste
NT1 t-studentene flir jobb etter
4,5 ars utdanning, enten de
prioriterer t radisjonell tekno
logi eller miljt wern.

Erik SaLiar er 22 ar, og gar
pa kjemiavdelingen ved Nor
ges tekniske høgskole (Nl’II) i
Tr( indheim. Erik har vart
leder i (‘jrenland Natur og

Ungdom, og i den rollen hav
net han stadig i krangel med
sivilingeniorer.

— Da sa jeg hvor mye makt
(le hadde, og hvordan de
manipulerte statistikken lov a
fa rett, sier Erik.

1Jan hadde bestemt seg lor
å jobbe med miljøvern, og
valgte NT1-l lor a la kunnska
per til a løse problemene og
en stilling med makt til a ta
I )eslutninger.

— Jeg følte at det var mange
s im 1iekte pa milj pr ibleine—
ne, men Ut som fl rst ikte a h ise
(km, sier Erik.

Erik er ikke imponert over

iniljøengasjementet til studen
ter og lærere. Nil I har en maI
settning om at miljøvern skal
være integrert i alle hig, men
det er (len enkelte faglærer
som i praksis avgjor dette.

— Bare to av dc- atten lærer
ne jeg har hatt hittil har truk
ket miljøvern skikkelig inn i
undervisningen. Profussoren i
organisk kjemi har undlervist i
bruken av ozonnedhrytende
stoffl.r, Liten nevne at dlisse
stoffene hadd- denne egen—
skapen, sier Irik.

Mange av studentene prio
riterer de tradisjonelle hig—
kunnskapene l)t bekostning
av miljøkunnskaper. Flere av
eksamenskandidlatene fikk
sjokk dla professoren pa fysi—
kalsk institutt la inn spørsmal
om energit tkonomisering
gjennom xirmepumper pa
eksamen. Det eivLnet hadde
de ikke IL-st.

Obligatorisk miljøfag
NTI I har tre metoder for a la
mniljøvern inn i undervisnin
gen: ved egne miljøkurs for
alle studenter, ved integrering

den tradi.sjonL-lle undervis—
ningL-n, og ved miljørettede
studieretninger innen dc
c-nkc-lte avdelingene.

Kurset «Samf ii nn, mi Ijt
I )e(Iri fl « er ( )l )ligat( )risk fl w alle
studenter i annen klasse, og

gir en kort innforing i miljo—
problemene. NTI Is fagutvalg
for miljøundervisning og stu—
dentutvalgL’t er enigL- om at
det bi )r innfi ird’s et nytt obliga
torisk kurs som heter Etikk og
miljø.

— KursL’t skal avklare hvilke
mniljøproblenier som er vik—
tigst i tiden framover, og stille
kritiske sporsmal til in—
gL-niorens virksomhet og tek
noh)gid-ns rolk-. Vi ønsker a gi
studentd-nL’ -n bevisst miljø-
holdning tidllig i studiet. DL-t
kan føre til at flere velger en
miljørettet studieretning seine—
re, sier ilelge Brattebø, som er
koordinator for NTI Is mil joun—
clervisning.

Men høgskolestyret har
ikke vedltatt a innlord- det nye
faget sa langt.

I tillegg til det obligatoriske
miljøkursL’t, er dlet tilbudl om
flere rniljøvalgfag. Men det er
bare et mindretall av studlente—
ne som velger dem. Brattebo
mener at i dag er bare grovt
anslatt 30 prosent av lærere og
studentd-r oppriktig interL-ssert
i miljøvern.

— Det finnes liten mnotvilje
mot miljøvern, men det er
mange studlenter og lærere
som ikke vil ofre noe av den
tradlisjonelk- undervisningen
for a gi plass til miljøvern.

Miljørettet studie
NTII har helt siden begynnel
sen av 70—tallet hatt fkrL- mil—
jøfag pa timeplanen, men til
budet har vært dårlig tilpasset
den øvrige undlervisningen.
Na er avdelingend- bedt om å
grovsortere lagene sine i en
tradisjonell og en miljøteknisk
studiL-rL-tning, som studenten
vL-lger i tr-djc klasse. Fra hos—
ten av vil avdc-lingene tilby
flere miljørettede studieret—
ninger.

Brattehø sier at NTI I—
utdanning gir gode sjanser for
jobb. bade med miljørettet og
tradisjond-Il utdanning.

Erik Sauar syrn-s at NTH
stLmdliene har gitt ham teknolo
giske



Alternativ
transportplan
• • Tredoblet bruk av kollek
tive transportmidler, doblet
bruk av sykkel, 25 prosents
reduksjon i hilbruken innen år
2005. Dette er hovedpunktene
i den alternative transportpla
nen for Nedre Glomma-regio
nen som Naturvernforbundet i
Sarpsborg og i Fredrikstad har
lagt fram.

— Et hovedmål med vår
alternative plan er å bidra til å
redusereC02-utslippene. Vi
har et stort ansvar på dette
feltet, og Transportplanen for
Nedre Glomma-regionen
(TPNG) tar bare sikte på å
stabilisere utslippene på
dagens nivå, sier Anne Sag
berg i Naturvernforbundet i
Sarpsborg til Sarpen.

Mens den offisielle TPGN
har en underdekning på over
to milliarder kroner, er kost
nader og inntekter i balanse i
den alternative planen.

Granater
over hustak?
•• Naturvernforhundet i
Troms reagerer kraftig mot
Forsvarets planer om å etable
re standplasser for artilleri i
Salangen. Artillerigranatene vil
fly over hus, veier og verdiful
le naturområder før de
ekspioderer i Seternoen
skytefelt.

— Dette er nok et eksempel
på at Forsvaret forsøker å ta
seg til rette i nye områder, sier
I lans Prestbakmo i Naturvern—

N&M • KNUT
ARE TVEDT

Snøscooteren er et nyttig hjel
pemicidel, men den har alvor
lige miljøkonsekvenser. I et
hefte som Samarbeidsradet for
naturvernsaker (SRN) har
utgitt er argurnentene for a
begrense snøscooterhruken
samlet. SRN er et samarbeids
organ der Naturvernforbun
det, Jeger- og fiskerforbunclet
og Turistforeningen er mccl.
Argumentsarnlingen er ført i
pennen av Naturvernforbun
det i Nordland.

Fri rnotorlerclsel i utmark
kan paføre dyre- og planteli
vet skader. samtidig som det

forbundet i Troms til Nordlys.
Forsvaret mener derimot at

skytingen er forsvarlig og helt
i tråd med sikkerhetshestem
melsene.

Kompostering
på Stord
• Sunnhordaland Inter
kommunale Miljøverk (SIM)
får ros av Naturvernforbundet
på Stord fbr sine planer om
kompostering og rensing av
sigevannet fra søppelfyllinga.
— Den suverent beste miljøny
heten på Stord i år, sier lagets
leder Halvdan Wiik til avisa
Sunnhordaland.

Femti husstander i Fitjar
skal være med på komposte
ringsforsøk. I)et skal også
settes ut containere for inn
samling av papir, og bedre
behandling av kloakkslammet
forberedes.

— Våre ambisjoner er å
være en foregangsvirksomhet
når det gjelder håndtering av
avfall. Vi skal ikke bare være
ledende i Flordaland, men i
hele Norge, sier Tore M. Bjel
land. styreformann i SIM.

Mindre hogst
i Oslomarka
•• l)et skal bli mindre flate
hogst i Oslomarka fra i år.
Oslo kommunes skogstyre har
vedtatt at det rnaksimalt skal
hog,ges 8500 kubikkmeter
t iim’r i kommunens skoger
årlig. Hogsten i kommunesko
gen har vært oppe i 30 000
kubikkmeter. Oslo k )mrnune

er negativt for naturopplevel
se og friluftsliv. Det har flere
steder i landet oppstatt
konflikter mellom scooterhru
kere og naturvernfolk. Selv
om scooterkjoring i prinsippet
er forbudt, er det naturlig nok
tillatt i næringsvirks( )rnhet og
til nødvendig transport”.
Definisjonen av hva som er
nødvendig, kan imidlertid dis
kuteres. Et hovedpoeng for

eier bare 10 prosent av Oslo-
marka, men det er kommu
nens del av marka som brukes
mest til friluftsliv. Redusert
hogst her vil derfor være
merkbart.

— Dette er en stor seier for
frilufts- og vemeorganisasjo
nene, sier Gjermund Ander
sen, leder i Naturvemforbun
det i Oslo og Akershus til
Aftenposten.

— I tre ar har vi arbeidet
intenst for a fa redusert
omfanget av flatehogsten.
Dette arbeidet er nå kommet
et langt skritt videre, selv om
mye ennå gjenstår, sier Ander
sen.

Miljøstorm
på Dovre
• • Tor Helge Gravem, leder
i Naturvernforbundet i Sunn-
dal, varsler «full storm på
I)ovre etter at Miljovernclepar
tementet ga tillatelse til å
etablere spesialavfallslager i
gruvegangene på Hjerkinn.
(iravem sier til avisa Driva at
en rekke sunndalinger nå
ruster til miljokamp. Stategien
vil bli nøye vurdert, men lås
og kjetting kan bli ett av virke-
midlene, sier han.

Krav til
sildoljefabrikk
• • Ledelsen ved Maloy
Sildoljefabrikk setter både
arbeidsplasser og mil joet i
fare, mener Stein .\lalkenes.
leder i Naturvernforbundet i
Sogn og Fjordane.

SRN har vært at kommunene i
praksis kan gi dispensasjon
for kjøreft)rbudct. og at dette
ikke har vært særlig effektivt i
arbeidet for å begrense for
nøyelseskjøring mccl snøscoo
ter.

Antallet snøscootere i Nor
ge har økt fra ca. 15 000 for ti
ar siden til over 35 000 i dag.
Av disse er 10 000 registrert i
F’innmark.

— Vi finner det uhort av
ledelsen ved sildoljefabrikken
å skyve de ansatte foran seg i
et forsøk på å trenere et all-
ment akseptert mil jokrav som
CO, avgift på oljebrenning er,
sier ø,tIkenes til Fjordenes
Tidende.

— Naturvemforbundet vil
oppfordre de ansatte til å
vurdere å kreve ny ledelse
ved silch ljefahrikken. både for
å sikre mer miljøvennlig drift
og for å trygge arheidsplasse
ne, sier Malkenes.

Mot økt
fiskeoppdrett
• • I I.urefjorden er det satt i
gang en undcrskriftsaksjon
mot vedtaket til fiskerisjefen i
Hordaland om å la to opp
drettsanlegg få flytte inn i
f]orden.

— Lurefjorden er en terskel
fjord som allerede er sterkt
belastet. I)et er bred lokal
enighet om at flskcoppdrett ut
over de konsesjoner som
allerede er gitt vil være uhel
dig, sier jan Nordbo, leder for
Austrheim Naturvernlag til
Bergens Tidende.

Både naturvernere, lokalbe
tolkningcn. andre fiskeopp
drettere og hytteeiere har
protestert, men ett av anlegge
ne er allerede på plass før
klagen er behandlet.

Hensikten med heftet er a
mane til varsomhet ved bruk
av snøscooter. Argumentene
er listet opp i forhold til lov
verk og bestemmelser, miljø-
konsekvenser, hvilke grupper
som bruker scooter til I omoy
elseskjøring, organisering og
et program for å begrense
unødig snøscooterkjøring.
Gjennom argumentsanilingen
vil SRN forsøke a bevisstgjøre
hade brukere og motstandere.

Snøscooteren — kultursym
hol og forfallstegn, som heftet
heter, kan hestilles fra Natur
vurnlorhundet i Nordland. •

J £1 fra Naturvernforbundet

Ingen karbondioksyd.

Ingen svoveldioksyd.

Ingen nitrogenoksyd.

Ingen karbonoksyd.

- det elektriske toget!

NSB
r

Argumentsamling
om snøscooterbruk
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Gassrørene lekker:

NATURGASS
VERRE

ENN KULL
Norske lnynCliÇ’13(’ter og olj€&s’elskaperynder d markedsfør(’ den rmiljøvennlige natur-

gassen, som erstatterfa’l kullkrafi sd snart den pumpc i land i England (‘llerpi konti

nentet, skal man tro reklamen. IL/len nye tall viser at lekkas/c’n fra çassrørledningeiic’

kan være sd stor at natui:Lassc’n gir større utslipp av dlrivi7lvçJassc’r enn kull og olje.

N&M • RAGNJ-IILD SVED

KLIMAEFFEKT: Natur-
gassen fremheves stadig
som miljøvennhig, fordi den
gir mindre klimagassutslipp
enn kull og olje. Men en
undersøkelse fra Storbritan
nia viser at gassen kan
være like ille, pâ grunn av
store lekkasjer i rørled
ningsnettet. (Foto: Team
Creative/lvar Ege)

r ack’ i Norge og i utlan—

Jdet framhcves overgang
fra kull og olje til natur—

gass som en fornuftig strategi
)r a bremse clrivhusefft’kten.

Norge, som storproclusent av
gass, har selvsagt i tillegg
andre motiver for a framheve
naturgassc’ns miljofortrinn. I
fjor eksportcrtc’ vi omlag 30
rnilliarckr kul )ikkmeter — mccl
Storbritannia soiri største kun
de — og eksporten ventes 6
clobles innen utgangen av det
te arhunclret.

CO ,-utslippene fra forbren—
ning av naturgass er riktignok
langt lavere enn for andre fos—

sile brensler. Men ftrdi natur—
gassen hovc’clsakelig lx’star av
metan, som er en svært kraftig
clrivhusgass — langt sterkere
enn CO, — vil selv sma utslipp
ha stor betydning i klirnaregn—
skapet. Dernwd kan kliinagc’—
vinstc’n ved naturgass i for—
hold til olje og kull f( ni
forsvinne.

En rapport ECON (Senter
for økonomisk analyse) laget
til Nordisk Ministerrad kon
kluclerer mccl at naturgass gir
hetyck’lig mindre klimaeffekt
enn olje og kull, selv om man
tar hensyn til lekkasjcn i
naturgassnettc’t. Rapporten

sier at utslippene i typiske
OECD—land trolig er mindre
enn én prosent av samlet pro—
cluksjon», men at tallet kan
være betydelig høyere i øst—
Europa og den tredje verden.

Store lekkasjer
Men en undersokelse Green
peace har presentert — etter at

ECON—rapporten ble lagt fram
— gir helt andre tall. I denne
studien er det britiske natur—
gassnettet undersøkt i detalj.
Konklusjonen er at lekkasjen
er mellom to og 11 prosent,
og mest sannsynlig mellom
seks og 11 prosent. Mccl en
lekkasje pa vel fem prosent
gir naturgass større klimaef—
fekt enn kull, og selv om lek—
kasjcn er »bare 2,5 prosent gir

brenning av olje mindre ku—
maef fekt enn gass. Dc’rmecl

kan det stilles tvil ved hvor
fornuftig klimapolitikk det er
a dreie energibruken fra kull
og olje til naturgass. Nar det
gjelder utslipp av svovel,
NO», tungmc’taller og støv har
imicllc’rticl gassen fortrinn.

DL ulike clrivhusgassc’ne
opplorc’r seg ulikt i atmoslæ—
i-en og cnclrer seg over tid.
Det er her regnet ut ifra et
tidspc’rspektiv pa 20 ar, og da
har mc’tan en klimaeffekt som
er 63 ganger større enn (X),.

British Gas hevder selv at
lekkasjen er omlag in pro
sent. men selskipct i illatc’r
ikke innsyn i egnc’ undc’rsø
kelser.

Den britiske forskeren Max
Willis har tatt utgangspunkt i

gammelt og Jc’kk. og mccl nye
rorledninger vil gassen ha for—
trinn i forhold til kull og olje.
Men selv om titskiftninger av
kclningsnettet regnes som en
svært kostnaclselfc’ktiv mate a
redusere ldimagassutslippenc
pa, gar utskiftningen foreløpig
tregt. I følge Max Willis vil det
mccl dagens takt ta 30 ar a
skifte ut hovedn irledningene
og 15 ar for fordelingsncttet.

— Naturgassen er renere og
gir mindre CO,-utslipp enn
kull og olje. men at bruken av
gass i Iuropa skal rc’dk’ kli—

maet er en sannhet med store
mocliflkasjoncr, sier fiigsjef
Torc’ Killinglancl i Naturvern
I orlxi nckt.

— Myndighetene argumen—
tc’rcr mccl at den norske gas
sen erstatter kullkraftvcrk,
men det er selvsagt ikke
mulig i øremerke bruken av
Norclsjo—gass pa kontinc’ntet
eller i Storbrit.inni:i - Gassen
kan like godt ga til vanlig tor—
syning som til gasskr;ihvcrk.
og cl:i kan store lekkasjer opp—
veie det miljøfort rinn gassen
har i forh ild til kull og

olje, sier Killinglancl.

Gass og kull?
Dersom gasselcsporten skal gi
sikker miljogevinst ma den
kobk’s til en nedgang i det
totale energilorbruket i de lan—
dc’ne som kjoper gassen,
ellers kan gassen komme i til
legg til kullkraftverk, mener
han.

— Det er lett I teoretisere
nar man sitter i Norge, men
det er mange kiktorer som
pavirker energibruken, for
eksempel prisene pa alternati
ve brennstoffer. Dessuten er
ck’t IIei’e andre lokale lorholcl
av konomisk betydning som
okonomene i k)rvaltningen
ikke tenker pa, blant annet
eicrforholclene i energiforsy—
ningen. Nar de verste kull—
kraltverkene er nedlagt, hvem
vil da betale for en overgang
til gass ved de beste kraftver—
kene, sier Killinglancl.

— Reclusert enc’rgiforbruk
er det som virkelig monner for
a redlusc’re klimagassutslippe—
ne. Øst—Europa har dobbelt sa
stolt energiforbruk per proclu—
sc’rt enhet som Vest—Europa.
Norge bør hjelpe til mccl a
I )edlre enc’rgiel lektiviteten i
disse landene, men det vi risi—
kerc’r er at norske gassieve
ranclører ødlelegger for beclrif—
ter som kan selge
energisparencle teknologi, sier
han. •

Massiv satsing vil tilsammen produsere tet må være første prio

på
vel 21 000 MW. l)ct rftet i energipolitikken.
utgjør 39 prosent av I)ernest må vi utvikle

kraftverk dagens el-produksjons- nye, ftarnybare energi-
kapasitet. Dersom pro- kilder. NIr det gjelder

R • En storstilt utbyg- sjektene realiseres, vil kraftproduksjon, er val
ging av gasskraftverk Storbritannias behov for get av teknologi, og
planlegges i England og naturgass øke med mer ikke om vi bruker kull
Wales, viser en under- enn 50 prosent innen eller gass, de viktigste.
sokelse Friends of the 1997, viser FoEs bereg- Kraftverk som både
Earth (FoF) har gjort. 32 finger. — l)ct er tvil- produserer el ogvarme,
gasskraftverk er under somt om alle disse kraft- og gir en energiutnyttel
planlegging. men ved verkene blir l)ygget. se opp mot 80 prosent
bare åtte av disse er det Mange av de gamle er det vi trenger.
planlagt å gjøre bruk av kullkraftverkene har Den konservative
ove rsk ucldsva rmen. betalt ned kapitalkost- regjeringen i Storhritan
Gasskraftverk som ikke nadene, og kan dermed nia har ingen sammen
nyttegjør spilivarmen produsere kraften hilli- hengende energistrategi
har en energiutnyttelse gere enn nye gasskraft- og heller ingen plan for
på bare 50 prosent. Det- verk, sier Simon hvordan landets relativt
te er uaksepetabelt av Roberts. leder for Fri- uforpliktende C02-mål
miljø- og ressurshensyn, ends of the Earths ener- skal oppfylles. sier
mener miljøbevegelsen. gikampanje. Roberts.

I)e 32 kraftverkene — økt energieffektivi

en lekkasje pa 5.3 prosent og
satt klimagassutslipp ved a
produsere elektrisitet i kull—
kraft— og gisskraftverk opp
mot a bruke kull— og gassfyrte
kjeler til vann— og ronlopp—
varming i hushuldningene.
Sammenlikningen viser at en
gassclreven fyrkjele gir størst
utslipp. Deretter følger gass—
kraftverk og kullkraltverk,
mens den ku 111 yrte kjelen fak
tisk kommer best ut.

Treg utskiftning
Det britiske naturgassnettet L’r
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INFORMASJONS
MATERIELL OM

BEHANDLING AV
ORGANISK AVFALL

Brosjyren
“Den skal riktig

kildesortere som god
gulrot skal få”

Varenr.: 5714
Pris: kr. 10,-

Rapporten gir
oversiktlig beskrivelse
av ulike behandlings

metoder og innsamlings
ordninger for organisk

avfall. Utgitt av Natur og
Ungdom og Naturvern-

forbundet.

Varenr.: 5715
Pris: kr. 50,-

NATURARV
KALENDEREN

OG GRØNN
ALMANAKK ‘92

Årets kalender og
almanakk til halv pris

så langt lageret rekker.

Vanlig medlemspris:
kr. 85,- pr. stk.

Nå kr. 42,50 pr. stk.

Varenr.: 0004 (kalender)
Varenr.: 2402 (almanakk)

En mappe med 25 ark
og 20 konvolutter
i resirkulert papir.

Varenr.: 7231
Pris: kr. 70,-
Med lemspris: kr. 60,-

t “Den skal
riktig
kildesorhre,
som god
gulrot
skal få!”

åI,NATLVERN
..., FORBIJ’ÆT

Bestill dine “grønne” varer fra
Naturvernforbundets salgsavdeling!

. — — _. — — — — —

KUNSTKORT

Kortene er reproduksjoner av fire malerier av
Jannecke Lønne Christiansen. Hun er utdannet
ved Vestlandske Kunstakademi og Tronhjems Kunst
akademi. Hun fikk i fjor et stort stipend og har hatt
flere separatutstillinger.

Format A-5, enkle. Hver pakke inneholder 8 kort
(2 av hvert motiv) og 8 konvolutter.
Varenr.: 2303
Pris: kr. 75,-
Medlemspris: kr. 65,-
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POPULÆRE PLAKATER
“VERN VÅRE VILLE VENNER”

Originalillustrasjoner: Pål T. Sundhell.
Trykket på klorfritt papir.

Varenr.: 1303 (th.) 1304 (ty.)

Pris: kr. 75,-
Medlemspris: kr. 55,-

Begge plakatene: Varenr.: 1305
Pris: kr. 130,-
Medlemspris: kr. 90,-
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Team Coca-Cola ‘94”
sikter mot gull på
Lillehammer. Faddere
for teamet er verdens
stjemene Julie Lunde
Hansen ogAtle Skårdal.

Coea-Cola bidro til å
øre i. i Oslo i 1952
til en sportslig og
arrangt’rnentsmessig
fulltreffer.

MITEX Foody slo an tonen på det nordiske marked...

INGEN KJØLEROM UTEN FOODYI
.matboda

‘, ford.tpdvat.hjem ,

__

*

_____

8

.,MILJØTEKNIKK A,

Asfr,d,gt 23/25!27, Poslbok, 14S 707 Swpsborg
Ol 09/754600. r&sla, 09175072?

Ja. send meg kjaleromshåridboken og fargebroslyre
på Foody

Navn --
Adresse -
Postnr; - Postsied

‘FELIÆR 1)U SAIJER?
ALDRI Mill MED EN

DUVEF IJLLI)YNE
FRA NEW ZEALANI)

1II(;II COUNTRY er en dyne fylt med ren høglandsull a beste
kvalitet fra New Zealand. Dyna har et I OO’i bomullstrekk

og er lett, myk og behagelig å sove i. Den sørger for varme
i kalde vintemetter. og puster svalt ont somnlmeren. En
suveren helarsdyne. Den er god kor revmatlkere og all
ergikere og ull er det eneste naturlige altematlve lll—

materiale (til dun). Ilicu CouN’iRY benytter det inter

nasjonale ullmerke pa sine produkter, og gir 5 ars

garanti pa arbeid og kvalitet.
En ny dintensjon i dyner vi vil anhiale deg.
INTROI)UKSJONS PRIS KR. 950,- Ren nyull

DSS DU VET NORGE

OSS ttiffsN JARLI KLI I’I’I N Otosi ri LI I ON (>72 52 553
ItOKS tO(5
(5401 Moi is

STEINKJER KOMMUNE

«Miljø for alle —

Steinkjer tar ansvar»

COCA-COLA
HAR STØTTET OL

“
‘ SIDEN 1928

75*O suer PFr.O -

7
7’

Cora-Cola støttet OL
første gang i St.Moritz
i tiJ2S.

LREZ SIIIE 52

OQÇ

Med støtte til OLi
Atbertville viderefiorer
Coca-Cola en tradisjon
som går mer enn 60 ar
tilbake.

(

Coca-Cola har en unik posisjon i den olympiske historie. I mer enn
60 år har vi vært en trofast samarbeidspartner for OL-arrangører på
flere kontinenter. Vi bidro aktivt allerede under OL i St.Moritz i
1928, og fører nå tradisjonen videre med vår støtte til Albertville.

Gjennom ulike ungdomsprogrammer bidrar Coca-Cola og
deres samarbeidspartnere til å fremme aktiv idrett på alle nivåer.
For de lovende alpinistene i ‘Team Coca-Cola ‘9411, gir støtten fra
Coca-Cola bedre trenere, flere barmarkssamlinger og mer vel-
ordnede treningsforhold. For ‘Team Coca-Cola ‘94” er målet OL-
gull på hjemmebane i 1994.

Etter Albertville retter verdens oppmerksomhet seg mot
Lillehammer. Tradisjonen tro har Coca-Cola vært tidlig ute med å
undertegne kontrakten som offisiell sponsor.

I;’’
.OQP

1.itiehanimer’94

L’”””’’””’ I7’7iOIll./l...W.ll.?(..l_J

SAMMEN FOR SEIER -94

Ït1/V
-

__Ztd

Hverdag: 10.00-20.00
Lørdag: 09.00 - 18.00

MAT

730410

OL’pin fra Oslo 1952,

Det skal være en glede å handle hos oss
HUSK VI HAR

GLASSINNLEVERING OG BATTERI (NNSAMUNG

CC VEST MAT A/S
LU(eakerveien 16, 0283 Oslo

Telefon: (02) 73 04 10
Telefax: (02) 73 03 62

YOU CANT BEAT THE REAL THING



et spørs om penge

L)sporsmalet kan løses i
det hele tatt. Tommy

Koh, konferansens president,
mener at pengene avgjør alt

— Der,som spørsmalet om
finansielle ressurser ikke blir
løst. blir verdenskonfaransen
en fiasko.

UNCED — United Nations
Conference on Environment
and Development — er blitt et
spill med høy innsats, som
trolig vil fortsette pa nattestid i
mørke bakrom. Og slik sake
ne star na, er det sannsynlig at
bakrommet til konferansehal—
len vil fylles opp i den tolvte
timen pa den tolvte dagen i
Rio de Janeiro.

Det er selvsagt ikke slik den
12 dager lange konferansen
var ment a være. Med hundre
vis av statsoverhoder og
tusenvis av byrakrater og mil
jøaktivistcr som setter hveran
dre stevne, var det meningen
at Verdenskonferansen skulle
bli en fiiring av konvensjoner
og avtaler. I tillegg skal det
undertegnes et sakalt Ver
denscharter (Earth Charter) og
en aksjonsplan kalt Agenda
21, som skal sikre bærekraftig
utvikling inn i (fet 21. arhun
dret.

Ri( )—m( Itet skulle i h wedsak
bli en mediabegivenhet far a
vise fram signeringen av mil—
j >avtaler, der (len egentlige

Skyttergraver
Men etterhvert som forhand
lingene har tatt fatt i de tunge
sporsmalene. er det apenhart
at frontlinjene er blitt skarpe-
re. Utviklingslandene vil at
konferansen skal sette søkely
set pa den skjeve fordelingen
av godene, mens (le fleste
industrialiserte land ønsker a
lokusere pa miljt problemene.

Denne konflikten er selv
sagt ikke ny. I lelt siden 1970-
arene har Nord og Sør ligget i
strid om hvordan m.Ln skal
prioritere. Konflikten økte

kraftig da forberedelsene til
UNCED startet i slutten av 80-
arene. Utviklingslandene
argurnenterte høylytt for a
inkludere utviklingsspørsmal
som fattigdom og overfaring
av penger og teknologi i
UNCED-prosessen.

Men i motsetning til tidlige
re, har utviklingslandene na
fatt et forhandlingskort pa
handen. Mesteparten av km-
dens variasjon av arter og
naturtyper finnes i (1-landene,
og i-landene frykter at lande
ne i Sør skal øke den foniren
sende produksjonen etter
mønster fra Nord. De rike lan
(lene er avhengig av a fa med
seg de fattige landene for a

PENGEKRANGEL:
Mye tyder på at den
internasjonale miljø-
konferansen i Rio i
juni vil bli en stor
krangel om hvem
som skal betale reg
ningen for et bedre
miljø. (Foto: Aslak
Aarhus/Samfoto).

redusere de globak’ miljopro—
blemene. I en situasjon der
verdens ressurser minker, mil
jøet blir verre og bet olknings—
veksten eksploderer, ønsker i-
landene a se pa UNCED som
et verktøy for a unnga miljø—
katastrofer og pafølgende
sosial uro.

Landene i Sør, som utgjør et
flertall i FN, ser det pa en
annen mate. De peker ofte pa
det de kaller 80/20-forholdet.
som betyr at 80 prosent av
verdens ressurser brukes av
20 prosent av verdens befolk
ning. Utviklingslandene gjør
det klart at dersom (le skal
vare med pa a dele ansvaret
for verdens miljøproblemer,
vil de ha en garanti for at
80/20-forholdet endres. Og
mer penger pa bordet er en
forutsetning tor a endre
lansen: samtidig som man kan
unnga a ende 01)1) med (le
samme miljoproblemene som
Nord har skapt.

Økt handel
Direkte utviklingshjelp er bare
en dcl av bildet. Mange tredje
verden-land mener at en
annen del av løsningen bestar
i okt handel med industrilancl.
Men de frykter at mil jøkriteri—
er vil bli patvunget dem i
GAYI’-a talen (General Agre
ement on Tracles and Tarifs).
Nye. gronne hanclelshinclre
blir s(tt som mulige trusler

m( )t (‘ksp( )rtvirks( mlieten
som u—landene trenger for a la
fart pa okonornien og for a
komme seg opp av gjeldsrny
ru

Den nye utviklingen i Sov
jetunionen og )st—Furopa
kompliserer forholdet mellom
Nord og Sør. Nar vestlige land
investerer store summer i øst
for a hjelpe til med en rask
overgang til markeds
Ikonomi, frykter u—landene at

deres andel av kaka krymper.
Golfkrigen har bidratt til a

drive u—landene pa defensi—
ven. Mens mange vestJige
nasjoner framstiller denne
konflikten som det god’s sei
er over det onde, er (fet
mange i den tredje verden
som ser det pa en helt annen
mate.

— Vi i Sør sa Goltkrigen
som et eksempel pa hvordan
nord griper til vapen for a
beholde tilgangen pa billige
ressurser, sier Martin Khor, en
malaysisk representant for en
organisasjon som kalles Tre—
(Ije Verdens Nettverk».

— Krigen blir av u—lancl sett
som et eksempel pa hva

som kan skje i framtiden etter
hvert som industrilandene blir
stadig mer avhengig av natur

ressurser fra Sør, sier Khor.

Hoved konflikt
De motstridende innfallsvink—
lene til nord og sor gjør at for
hancllingene fører til uoversti—
gelige hindringer i diskusjoner
om teknologioverføringer, fat
tigdom og handel. 1-loved—
konflikten som ligger under
alt (lette er iiuidlertid penge—
spørsmalet.

Partene greide ikke engang
a begynne pa spørsm:ilet 0111

finansielle overforingr’r under
ck’t tredje forberedende

tellingen
til Rio:

Ned- HARD
KAMP

OM PENGER

jobben var utført i møte etter
møte rundt omkring i verden
siden august 1990.

N&M • JOE KIRWIN

D’n storc’ in il/økonfi’ra flS(’fl i Brasil i funi kan bli
‘n bitt’r strid om pc’rl,çJ(’r. Sak’ns k/’rne ‘r hvor

,nyc’ industriland’ne skal betaleJr at den tredje
vL’rd(’; i prtar se,m m il/øjbpliktelser.

«Regjeringene liker å spille med
kortene tett til brystet og vente til
siste minutt i internasjonale for
handlinger. Men nå er tiden inne
for alle regjeringer til å legge kor
tene på bordet... tiden renner ut
på mer enn en måte».

Brasils utenriksminister Marcus Azambuja
under enforbandlingsrunde i Geneve før mil
jøkonferansen i Rio.
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møtet
(Prepeorn.) til Rio—konferan—
S(.fl scni ble avlioklt i Geneve
i august.

— Vi planlegger a ta opp
spt irsinalet om finansielle res
surser uinkklelhart etter at det
neste Prepeom—møtet er satt i
New York. Det er imidlertid
usannsynlig at vi vil 11 ise (lette

)rsrnalet fl ir vi kommer til
Brasil, sier presiclenten lor
UNCED—prosessen. Toinmy
Koh tra Singapore. Ilan har
oppnadd respekt fra delegate—
ne 1 ade fra N ird og St ir fl )r
sin 1 );llanserte og apne h >ld—
ning under forhandlingssesjo—
nene.

iVIalet var at møtet i Geneve
skulle markere en overgang
fra fl )rnialiteter til reelle kr—
handlinger.

Riktignok kom ftrhandling—
ene i gang, men de kom ikke
langt. I tillegg til den fastlaste
situasjonen i pengespørsma—
let, kom det til I )itter strid mel
lom Nord og Sør om sporsnial
som fattigdom, handel og tek—
nologi )verfl iringer og ikke
minst om spesialavfall, giliige
kjemikalier, ft)rørkning, ener
gi, transport og hioteknologi.

USA har svaret
USA sitter med svaret pa
pengespørsmalet. Amerika
nerne er under hardt press fra
bade i—I ancl og u—land Da
Geneve—møtet apnet i midten
av august, var generalsekretær
Maurice Strong klar i sitt bud
skap om at USA ma støtte
UNGED i forsøket pa a ta opp
nødvendige økonomiske og
sosiale forandringer.

Men USA satte seg solid pa
bakbeina, slik de hittil har
gjort gjennom hele prosessen.
ltush—administra,sjonen sa at
de ikke var kommet til Gerie—
ve for i presse fram avgjøren
de endringer i den vestlige
livsstilen. Bak dette synspunk
tet ligger en skrantende nasjo—
nalokora mi og stadige krav
om reformer i det mest bru—
rensende og energilorbruken—
de samt tinn i verden.

Forskning presentert av ENs
sekretariat viser at det trengs

140 milliarder dollar i ekstra

hjelp for møte kostnadene
med en lærekraftig utvikling i
u-landene Men USAs liokl
ning var klinkende klar: Ingen
nye f( )nd og ingen nye hjelpe—
mekanismer. Bush—administra—
sjonens representanter sa uof—
fisielt at dersom det ble slutt
pa iitviklingslandenes sk ising
og k rrupsjon, ville dagens
niva p;1 u—hjelpen vare til
strekkelig.

Delegater fra andre vestlige
land kunne ogsa — i enerom —

lortelle at de deler amerika
nernes bekymring over sli 5-

singen og korrupsjonen. En
erfaren tvrkisk delegat uttalte:
— jeg anklager overhodet ikke
amerikanerne. Jeg har sett sa
mye sløsing i noen afrikanske
lands ambassader og i deres
utviklingsprogrammer at jeg
har konimet til at mer penger
ikke nødvendigvis er s’ aret.

Er GEF svaret?
Det foreligger en rekke forslag
til hvordan man skal ku over—
ført miljøpenger til u-lancl pa
en lornultig mate; en global
CO,-avgift, et «Jordens Irimer
ke», en global «brukeravgitt
br anvendelse av naturressur
ser og ulike investeringsfond.
Et sakalt verdensfond blir
ogsa foreslatt som en egnet
mekanisnie til a ftrclele peng
ene.

Men USA og de andre vest
lige landene mener at (EF —

Global Environmental Faeility
— er svaret pa finansspørsma
let.

GEF ble etablert i 1990 av
Verdensbanken og ENs to
organisasjoner for henholdsvis
utvikling og miljø — UNDI’ og
UNEP. Formalet er a skissere
og finansiere miljoprosjekter i
utviklingsland. Men GEFs for—
binclelser til Verclenslxinken,
som av u-lanclene ses pa som
selve opphavet til 80/20-for-
holclet, gjør opplegget (1:1k-
septahelt i (len tredje verden.

Derfor var det ikke overras
kende at det eneste resultatet
etter mange sene kvelcler pa
bakrommet i Geneve, var at
delegatene ble enige om t rei
se hjem for a tenke grundig
gjnm)m spørsmalet om finan—

sielle ressurser.
Bjørnar S. Utheim, som er

leder b)r den norske birhand—
lingsdelegasjonen, er frustrert:

— Akkurat na kan vi bare
tro pi USA og andre land som
sier de vil reise hjem for a stu
dere forslagene nøyere. De
avviste :1 diskutere spu irsmalet
i Geneve og sa at de ikke had—
(le noe mandat til b forhandle
om det.

Snur senere?
Selv om USA er ubønnhørlig i
sin holdning til flntnsspørs—
malet, biler mange delegater
likevel at amerikanerne kom
mer til a snu pa et senere tids
punkt. De framlievet blant
annet Montreal—pui tokollen
som et eksempel pa lwordan
USA tidligere har endret en
beinhard holdning til penge—
overbiringer. Da utviklings
land su mi Kina og Indlia avslo
a undertegne avtalen som skal
redde ozonlaget, var dlet en

innruinunelse fra USA i siste
minutt som gjorde det mulig a
etablere et spesielt fl md fl mr a
finansiere ozonvennlig tekno
1 igi.

Japan er noksa overrasken
de i ferd med a posisjonere
seg i den progressive leiren. I
desember ble det kjent at (len
japanske regjeringen overvei

er a avsette 10—12 milliarder
dollar, eller eventuelt feni mil
liarder dollar over tre ar. for a
bidra til a na malene som blir
vedltatt i UNCED—sammen—
heng.

De første 12 dagene av juni
vil vise hvem som ma betale
regningen for 1 la dlen tredje
verden pa rett kurs mot en
berekraltig utvikling, samtidig
som Vesten skal avvennes fra
en livsstil som ikke kan opp
rettholdes i en verdIen med
minkendle ressurser.

PINLIG
I

PARIS
N&M • RUNAR

MALKENES

r,D(’ St! Vi ikkL’ ktinnc’ g/øre
det — og vi klarte det ikke.
Sluttdokumentet fra mil

jø- og utviklingsorç’anisa
SfriflefleS tOpj)flløtL’ i Paris
like førjul gjør dette til et

fristende ettemrd.

telsen mellom representanter
fra Nord og Sør, men konkrete
politiske utfordringen til kon
feransen synes uendelig langt
(Inna.

Elin Enge i Felleskampan
jen for j rdas mnilju i og utvik
ling følger kritikken bare et
stykke pu vei:

— Slo ttd kumentet er riktig
nok dominert av mange ord
og krav, mens forpliktelsene
er lii. Men en rekke viktige
temaer reises, som kravet om
deltakende demokrati, flittig—
doms— og utviklingsproblema—
tikken og GAYI’, sier hun.

Ved siden av Enge var Dag
I lareide fra Naturvernfl rhun—
det og Anne I laugestad fra
Framtiden i vare hender nor
ske representanter ved konfe
ransen. Enge representerte
den nye miljøalliansen
ANPEI), som samler organisa
sjoner fra landene i Nord.

I lun ser Paris-konferansen
som et reelt skritt videre mot

Brasil—konferansen.
— Malet er at organisasjone

ne skal demonstrere den lire—
de fl )lkelige viljen til f )ran—
dring. Gjenra nu forpliktende
kampanjen vil vi mt ite t( )pple—
(lerne i Rio og si: Dette skal vi
gjøre, hva er regjeringenes
forpliktelser? Dette er Felles
kampanjens hovedsatsing
denne varen.

Paris—dokumentet vil bli
presentert p1 Prepeonn 4 i
New York i mars, det siste tor
beredelsesmuttet bir Brasil
konferansen. Videre vil orga
nisasjonene trekke ut 10
forpliktende tiltak som skal
danne grunnlaget for aksjoner

lohhyarheid i Rio.
Ogsa i New York vil orgmni—

sasjonene spille en sentral
rrolle, sier Enge.

— Brasil-prosessen betyr at
store beløp blir tnigitt til reiser
og møter. Dette er en enesta
ende sjanse til a koordlinere
den folkelige miljøkimpen,

som vokser verden over.
— Paris—konferansen var

preget av hvor ny situasjonen
er. Vi han vidt forskjellig bak—
gn.mnn og kultur. Mens organi
sasjonene fri Nord onsker a
radikalisere myndighetenes
politikk, er representantene
fr:t Sør mer opptatt av en
grunnleggende systernkritikk,
sier Enge.

hun understreker at den
dig forarbeid og oppfolging
av (le franske arrangørene
bidro til at konferansen ble
en frustrerende opplevelse
for mange av deltakerne. Net
topp dlet faktum 1t sa store
belop stilles til raclighet bør
legge et ekstra press p1

arrangører si vel som dlelta—
kere. Paris-konferansen kos
tet over 20 millioner kroner.
Redd Barna kan gi 1000 gate
barn en verdig oppvekst for
denne suninien. Det forplik
ter. •

Q fldefeg:tter, hvorav
(3J ‘J600 fr:t landene i S in,
var samlet for a hamne ut en
felles dagsorden og aksjons—

C plan foran
sen i Brasil i juni. Riktignok
kom ikke (len fryktede split

I

FATTIGDOM: (Bildet nærmest) Lederne i u
landene kan ikke be en befolkning som sulter

i dag om å ta hensyn til miljøet i morgen.
(Foto: Trygve Bølstad/Samfoto)

UBALANSE: (Bildet t.h.)Utviklingslandene er
ikke villige til å ta ansvar for å ta vare på ver

dens ressurser bare for at de rike landene
skal forbruke mesteparten av dem. (Foto:

Annelise Jackbo/Samfoto).
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Hit kom aldri
guligraverne

YANO
MAMIENES

FRISTED
N&M • ELISABETH FORSETI-I og LARS LØVOLD

AMAZONAS (Natit r & Miljø): Ilarinon i og oveifiodpreger
yanomam i—landsbyen Watoriktheri, dypt inne i Brasilsjungel.
Forfå år siden invaderte tusener av guligravere yanomamie
nes områder og spredte sykdom og død, men i denne landsby

en fikk guligraverne aldrifotfeste. I november ifjor ble hele
yanomami-territoriet gjort om til reservat. Det gir nytt håpfor
det siste store indianerjblket i Sør-Amerika som har levd isolert

fra omverdenen.

Følelsen i det vi trer inn i
shabonoen er overvel
dende. Som plutselig a

sti inne i en høyreist kateclral,
midt inne i jungeleri. Forbau
sede utrop fyller luften idet
yanomami-indiancrne oppcla
ger at ck har fatt besøk av to
ukjente hvite mennesker. Selv
kommer vi ikke over forbau—
selsen over hvor storslatt
yanornamienes felleshus er.

Det palmekledde taket
krummer seg over oss minst ti
meter over bakken, før det
stopper bratt og etterlater en
apen, vid sirkel i takets midte.
lier slipper rikelig med lys inn
pa en felles gardsplass, og det
ma være rundt seksti meter
over til den motsatte veggen i
dette sirkelruncle klleshuset.
Fra hengekoyene som er
spent opp langs ytterveggene
stirrer granskencle øyne mot
oss. Barna strømmer til, men
ingen voksne reiser seg for a
hilse velkommen. De har sett
at vi er i følge med kjentfolk

og derfor ikke farlige,
og de prøver snart a vir
ke uanftktet. Takt og
tone tilsier at det er de
besøkende som skal gjøre
runclen og presentere seg.

Men det er ikke lett
presentere seg uten sprak.

— Tudo bem, sier vi pa por
tugisisk — alt bra — og far det
samme tudo
bem som svar.
Sa langt, men
heller ikke leng
er, strekker
yanoma mie nes
port u g i si s k -

k u n n s ka p e r
seg. Men de
smiler vennlig
der de ligger
nakne i hengekøyene sine.

Isolerte
Yanomamiene er blant ver
dens mest isolerte indianere.
Skjønt «isolerte» gir kanskje
gale assosiasjoner. Ingen ting
tyder pa at det a ha

Kart: K. Berger

HARMONI: Ung yanomami-kvinne slapper
av i hengekøya i shabonoen, landsbyens
felleshus. For få år siden kunne dette vært
en hvilken som helst yanomami-landsby,
men etter at gullgraverne oversvømte yano
mami-territoriet er den et unntak.
(Foto: Elisabeth Forseth)

0 50 1 km ••%.4.
..‘ ..

Yanomamienes
reservat
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PALMELUND: En sjelden
gang viker skogen for grun

ne vannansamlinger. Den
vannelskende buriti-palmen
er svært anvendelig og kan
brukes både til mat og byg

gemateriale for kanoer.

> levd avsondret fra
resten av verden har vært noe
problem. Livet i skogen er
bade mangslungent og utfor
cirende Men det er riktig at de
har fatt være i fred for uten—
verdenens dramatiske inngrep
lenger enn nesten alle andre
indianere. De utilgjengelige
og uveisomine grensestrøke
ne mellom Brasil og Venezue—
la har holdt inntrengere pa
avstand.

Derftr lever yanomamiene
fortsatt i hundrevis av sma
lanclsbysamfunn spredt over
enorme onmicler i det nordli
ge Brasil og sørlige Venezue
la. Inntil nylig talte de innpa
20 000 til sammen, med
omtrent like mange indianere
pa hver side av grensen. Men
mens flesteparen av yanorna—
miene i Venezuela har kunnet
lbrtsette sin livsform relativt
ulorstyrret, har de hrasilianske
yanomamiene opplevd stadig
mer dramatiske prøvelser. Det
begynte med statlig vegbyg
ging og privit utvinning av

tinnmalm pa midten av 1970
tallet, med katastrofale følger
for de lokalsamnfunnene som
ble berørt Men de siste fire
arene har invasjonen fatt et
helt annet omfang.

Gullgravere i tusenvis har
strømmet inn i yanomamienes
fjellrike omrader. Mer enn
hundre ulovlige flystriper er
blitt apnet i jungelen, og
smafly i skytteltrafikk har
brakt forsyninger til en har av
gLlllgravere, som pa det meste
har talt over i5 000 mennes
ker. Gullgraverne har vært
tallmessig overlegne og godt
bevæpnede, og de har brakt
smittsønime sykdommer,
kvikksølvfomrensning og død
til mange lokal—
samfunn. I de
landsbyene som
har vært hardest
rammet har opp
til 69 prosent av
b do 1k ni n g en
mistet livet i
li )pet av knappe
tre ar. og man

0,

t

I
regner mccl at minst 1500 av
de rundt 10 000 brasilianske
yanomamiene mistet livet i
perioden mellom høsten 1987
og høsten 1990.

Overfiod og harmoni
Slike tall blir fort tørre og fjer
ne nar man leser dem i hjemli
ge omgivelser. Men her i den
idylliske Watoriktheri—lands
byen, der myke solstraler slip
per gjennom de høye palme
blad—veggenes fine vev, blir
yanomamienes drama
patrengc’nde. Ivrige I arn
plukker torner av sokkene
vare og tar forsiktig pa uvant,
hvit hud. Vi merker en eim av
røkt kjøtt, og ganske riktig —

det er satt opp
flere griller der
apekattene lig
ger i hauger og
godgjør seg. Alt-
sa er de i gang
med festlorbe—
redelser. Digre
klaser med ste—
kelananer lig—

gullgraver.
Pa var presentasjonsruncle

fra hengekoye til hengekoye i
den store shabonoen er det
plutselig en kraftig yanomami—
indianer som spør hvor vi
kommer fra.

— Fra et sted langt, langt
borte, svarer vi og peker nord—
østover.

— Ogdu?
Vi skjønner pa den halten—

de. men likevel forst;ielige
portugisisken at han ma ha
hatt mer med brasilianere a
gjøre enn de andre her i
landsbyen.

— Fra Ajurieaba.
1Jan bruker det portugisiske

navnet pa en lanclsby et par
dagsmarsjer unna.

— Vi ble invitert til fest her.
men det var ikke sa mange
som kcmnne komme. Derlor
har de ogsa dratt for a invitere
folk fra Catrimani, fortsetter

FLEflER «RYGG
SEKK: De flettede
vidjekurvene er
yanomamienes
ryggsekker. Sterke
nok til digre vedbø
rer og i daglig bruk
på åkre og utfiuk
ter.

MENNESKEØYER: I et
hav av skog ligger
yanomamienes felles-
hus i grensestrøkene
mellom Brasil og
Venezuela. Veggene
reiser seg i en høyde
av ti meter og det må
være rundt seksti
meter over den sirkel
runde gårdsplassen
inne i huset.

han, som om vi skulle være
lokalkjent.

Fest er for yan )mamiene et
kjærkomment sosialt in rede—

( punkt, men det er ogsa en
viktig politisk mek.misme.
Landsby-allianser knytte.s og
vedlikeholdes gjenn( nu felles
fester, og yanomamiene gar
gjerne i dagesvis gjennom
skogen f er a kunne clelt;i pa
en fest. Men mye uvennskap
har ogsa oppstatt ved slike
anledninger. Darlig servering.
anklager ørn gjerrighet eller
brautende utsagn kan fort
voFse til en konflikt som
ender i fiendskap. Fest er
spennende pa mer enn
inate.

Sykdom og død
— 1 Iva heter cIo?

Den portugisisk—t.ilende
yanonnlmien ser ned. Lukker
ansiktet. Svarer ikke. For
mange indianere er egennav—
net noe svært intimt, knyttet til
kjernen av per.sonligheten.
I )et brukes ikke ofientlig. og

vi skjønner at v:mrt direkte
spu rsm;il har vart krenkende
innpaslitent og uhøllig.

— 1-Ivordan er det med jakt—
hytte i Ajuricaba. l)m”r vi oss
lorsiktig. Jakt er et favoritt—
tema for de fleste indianere.
I lan ser opp.

— Det var bra, svamer han,
tydelig innstilt pa a la de frem—
mecles taktløshet ga i glemme—
boka.

Men gullgravc’mne har
skremnt I )ort alt viltet. De øde
legger alt. Elva, skogen. jakt—
l)y ttdt.

Det kommer en blandling
av I or irring og oppgitthet
over ham.

— De ønsker a gjøre slutt pa
oss, sier han
mccl overbevis
ning.

— Mange er
allerede døde.
De apner jorda
og slipper ut
syk (10111 ni er.
Sprer feher i
skogen. Hele

tiden dør vi. Det eneste de
tenker pa er gull.

For denne mannen er syk
clommene Som har fulgt mccl
inntrengemne knyttet til gull
gravernes viliskap nar de gar
løs pa jordskorpa.

— De tenker ikke, fortsetter
han og forteller om hvordan
gullgraverne pumper slam
opp fra elvebunnen, slik at
vannet blir uclrikkeiig.

Men enda mer opprørende
er de store hullene de hvite
lager i jorda. Det er tydelig at
han mener det helt konkret
nar han betrakter de nye syk—
clommene som et resultat av
gullgravemes skamfering av
jomdskorpa. Sykdommen har

vært fange nede
i jorda i uminne—
lige tider. Yano
mamiene har
beveget seg i sitt
rette element —

oppe pa j( urda —

og har derfor
ikke vært mye
plaget av syk—

dom. Men (le hvite skjønner
ikke noe a’v tilværelsens skjul
te sider, og slipper svkdlom—
men løs i sin jakt pa verdifullt
metall. En vestlig leges beskri
velse . hvordan gullgravemne
har brakt mcdl seg motstandls
dyktig malaria inn i en region
der det knapt har vært malaria
før, ville vært meningsløs for
var nye venn fra Ajuricaba
landlsbyen.

— Gullgraverne kommer til
a gjøre slutt pa oss. gjentar
han pessimistisk. — Det er ing
en som vil hjelpe oss.

— Folk der hvor vi komnier
fra vet ikke hva gullgravemne
gjør mot dere, forteller vi. —

Men nar vi forteller det, vil dle
forsøke a hjelpe.

Det er en mager trøst, nes
ten absurd. Men tanken pa at
noen hvite kanskje vil ha mer
sympati for yanomamiene enn
fdr gullgraverne. er for opp—
muntrencle til at han helt vil
avvise den.

— De komnmer til a si til pre—
siclc’nten her i Brasil

JEGER: Den portugisisk
talende yanomamien fra

nabolandsbyen noen dags
marsjer unna fortalte med

fortvilelse om ødeleggelsen
som hadde fulgt i gullgra

vernes spor.

(Ç

ger til modning i hodlehoycle.
Landsbyens overfiod og ufor
stvrrecle harmoni viser tydelig
at det er langt til nærmeste

SYKE: Rundt 1500 av i alt
10 000 brasilianske yano
mamier døde i løpet av en
treårsperiode fra 1987 til

1990 som følge av gullgra
verinvasjonen. Sykdomme
ne g/orde mange for svake

FORFALL: Gullgra- til å dyrke jorda oggå på
verinvasjonen har jakt og skapte sult og
medført kaos, underernæring i en region
sykdommer og som aldri tidligere har opp-
radikale omvelt- levd slike problemer.
ninger i et stort
antall yanomami
Iandsbyer.

De utilgjengeli
ge og uveisom
me grensestrø
kene mellom

Brasil og Vene
zuela har holdt
inntrengere pd

avstancL

«Men guligra
verne bar skremt
bort alt viltet. De

ødelegger alt.
Elva, skogen,
jaktbyttet»

34 NATU{& MILJØ nr.1.92 NATUR & MILJØ nrl.92 35



at han ma ta ut gull
graverne, avslutter vi, vel
vitencle om at det er nettopp
det mange ikke-indianere ver
den rundt faktisk har gjort.

Fellesskap
Noen timer senere ligger vi i
hver vår hengekøye og stirrer
opp pa stjernehimmelen.
Gjennom den store sirkelrun
de apningen midt i shahono
en skimter vi den mørke sil
huetten av fjelitoppen som
reiser seg bratt like bak lands
byen. Det gløder svakt i de
sma bålene som yanomamie
ne har for vane å holde gaen
de natten igjennom, rett under
hengekøyene. Nettene er ofte
kjølige her opp mot fjellene.

Det summer i lavmælt og
ikke fullt så lavmælt prar fra
de forskjellige familiegruppe
ne. Det er bare et par meter
over til de nærmeste henge
køyene. Felleshuset er uten
noen form for skillevegger.
Følelsen av å ha blitt inneslut
tet i et stort fellesskap, av at
det er naturlig å ligge her
omgitt av ukjente, er underlig
rørende. Og like etter vemo

dig. Vi skal snart
reise. Hvor
lenge far Wato
r i ktheri-l a nds
byen være i
fred?

Tankene glir
over i halvsovne
idet vi plutselig

rykkes ut av slumringen. En
kraftig, buldrende lyd runger
ut i natten. En dyp tone hol
des og stiger før den går over i
en slags orrfugl-lignende
vibrering. Aldri har vi hørt lig
nende lyder. De kommer fra
en av hengekøyene inne i
mørket. Snart hulkende, snart
nesten som en sang, men med
en kraft som om stemmestyr
ken var samlet fra hver eneste
liten kroppsdel Stemmen
insisterer, klager, kjefter og
ler. Enkelte lyder høres ut som
om de er hentet fram helt
nede fra stortaa. Overjordisk?
En sjaman har fatt andebesøk,
Han uttrykker det han ser, han
synger det han er i. Uten noen
form for tilbakeholdenhet.
Med en kraft som nesten tok
pusten fra oss. Det varte i mer
enn en time, uten opphold.

Neste morgen var alt som
normalt. Maniok-pannekaker
og bananer til frokost. Nær
meste familie forsyner oss.
Men vi kan ikke glemme nat
tens opplevelser.

— Hvem var det som sang i
natt, spør vi den portugisisk
talende yanomarnien.

Til var store forbauselse
peker han ut en ung jypling.
en av de fa som gar rundt i
fotball—sh( »Is. Ogsa han virker
fullstendig uberort av nattens
aktiviteter. Kanskje er det ikke
så logisk, men akkurat det
styrker vart hap for yanonia
miene.

Gjennombrudd
I november 1991 skjer det et
virkelig gjennombrudd for
yanomamiene. President Col
lor gir etter for vedvarende
internasjonalt press, og ved et
dekret blir hele det tradisjo
nelle yanomami-territoriet
omgjort til et reservat forbe
holdt yanomamiene. Det er et
enormt omrade: 94 000 kva
dratkilometer, et omrade pa
størrelse med Portugal.

President Collor far kraftig
kritikk fra de militære og den
konservative pressen. Lokal-
politikere i de to delstatene
som berøres av reservatet,
raser mot beslutningen. Men
presidenten viser styrke. Kort
før jul far han drevet gjennom
Kongressen en bevilgning pa
2,8 millioner dollar for a
avmerke territoriet.

I begynnelsen av 1992 er
det større grunn til hap for
yanomamiene enn pa mange
ar. Gullgraverne er stort sett
drevet ut av politiet. med
enkelte hardnakkede unntak.
Livet i mange landshyer
begynner a vende tilbake til
det normale. Men sykdornme
ne, særlig malaria, tuherkulo
se og luftveisinfeksjoner,
florerer fortsatt. Helsestellet er
minimalt og det store territoret
skal overvakes og forsvares
gjennom mange ar. Yanoma
miene er ikke trygge, men de
star langt sterkere enn de har
gjort gjennom hele 1980-
tallet. •

Elisabeth Forseth og Lars
Løvold har begge gjort lang
varige antropologiske feltar
beid blant Amazonas-india
flere. Forseth er nå
prosjektkoordinator for
NORADs urbefolkningspro
gram ved FAFO Internatio
nal. Løvold er daglig leder
av Regnskogsfondet.

TALS
MANNEN:

Davi
Kopenawa
Yanomami

er blitt yano
mamienes

ansikt utad.
Men han
opplever

anstrengel
sene for å
få de hvite

til å lytte til
yanomamie

nes bud
skap som

en stor
påkjenning
og vil helst
leve i fred i
landsbyen

sin sammen
med kone

og barn.
(Foto:

Antönio
Ribeiro/Abril

Imagens)

gang.

( — Det vil ikke bli skapt et
‘-.lytt yanomami-folk etter oss.
Nar gullgraverne har gjort slutt
pa oss, vil det ikke oppsta nye
yanomarnier, sier han.

Språk
Davi bodde i en av de fa
landsbyene Som hadde misjo
nærer i nærheten og lærte a
snakke portugisisk a dem.
Sprakkunnskapene skaffet
ham jobb som tolk i indianer
departementet FUXAI. Det
brakte ham rundt til mange
lokale yanomamigrupper og
ga ham ogsa erfaring med ver
den utenfor regnskogen. F[an
er en av ytterst ta yanomamier
som kan formidle budskapet
deres pa portugisisk.

Men det koster. Ilelst vil
Davi være hjemme i landsby
en sin sammen med kone og
barn, i Ivert fravær er inotvil—
lig. han ma overtaks av sine

venner i Stottegruppa for
vanomamiene, ()verbeviSeS
om at sjansen til a informere
en av verdens mektigste menn
kanskje ikke kommer tilbake
og at han kan na fram til
mange gjennom en viktig TV
stasjon. Nar jobben er gjort,
tar Davi raskeste veien hjem.

Trusler
og fristelser
I nærmeste by, hovedstaden
lloa Vista i delstaten Rorainvi,
gar h:m aldri ut etter mørkets
frembrucld. Til det har han
mottatt for mange cirapsirus
kr. Men han er ogsa blitt for—
sokt kjøpt opp.

— De hvite kan det med a
tilby ting, love ting. sier Davi.

— Med meg har det skjedd
mange ganger. De forsøker a
lure meg. tor at jeg skal leve
som de gjor. De vil at jeg skal
bo i byen. Men der vil jeg ikke
ho, for nar jeg bor i byen blir
jeg fange. jeg ma være i sko
gen, der det ikke er noen gjer
der, der alt gar fritt.

Utvilsomt har Davi hatt perio
der i sitt trettifemarige liv der
den moderne verdens fristel
ser har vært forlokkende. Men
de siste par irene har vist ham
sider ved tilværelsen som han
finner langt mer fascinerende.
1-Jan har gatt i lære hos lands-
byens ledende sjaman og fatt
en dyp respekt for den gamle
mannens innsikter. Han har
selv begynt å skue inn i tilvæ
relsens skjulte sider. Det har
gitt ham en trygghet og et
alvor som man sjelden finner
hos indianere med én fot i de
hvites verden.

— Vare sjamaner arheider
ogsa for dere, for dere hvite,
pleier Davi a si.

— De arbeider for a rette
opp de onde kreftene i ver
den. Men dere vet det ikke.
Først nar alle sjamanene er
døde, vil dere oppdage at
dere ikke klarer a hanskes
mccl de farene som sjamanene
holder pa avstand. Dere vil bli
ensomme pa jorden og ende

opp med a dø ut, dere også.

Brev
11989 dikterte Davi et brev til
daværende president Sarney.
Der heter det:

— Dere trenger ikke lære
oss å arbeide på samme
måten som dere gjør. Deres
verden er sa komplisert at
dere har tapt oversikten.
Yanomamienes skikker er
bedre enn de hvites, for vi
bevarer elvene, bekkene, inn
sjøene, fjellene, jaktbyttet,
fisken, fruktene, açai-palmen,
bacaba-palmen, nøttene,
kakaofrukten, ingåfrukten,
buriti-palmen. Alt som allere
de finnes, alt som skaperen
Oman har tilført verden.

— De hvite har ingen
respekt for naturen, de vet
ikke hva som er bra. De ma
lære av oss.

En sjaman
barfått ånde
besøI Han
uttrykker det
han ser, han
synger det
han er L

Davi er en dypt enga
sjert mann, 1Jan frykter
sitt folks totale under—

Sj a man

YANO
MAMIENES

ANSIKT
UTAD

N&M • ELISABETI-I FORSETH og LARS LØVOLD

Davi Kopenawa Yanomam i er blitt yanomami—iizdia—
iwrnes ansikt utad. Gaizgpå gang har han lagtfram

sittfolks lidelserfor en mer eller in indre lyttende uten—

verden. Han har snakket til den brasilianske
Kongressen og hatt pei:$oi zlige møter med Brasils for—
r4ç’e president. Jose Sarney, og med J,jVs generalsekre
tær Perez de C’uellai I Noie har han vært to ganger
—for å snakke med NORAD om de akutte helseproble

mene blant yano;namiene.
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STØTT INDIANERNE
BEVAR REGNSKOGEN!

— I)c’ hvite ha,- inç’en resj)ekt/or naturen. De må lære av oss, sieryanomami—

indianernes talsmann Davi KoI)enawa Yanomami. Nettopp det er

Rç’nskog’sJbndets j,’runnsetning: Skal rç’nsko,ten bevares, må man styrke dem
som har interesse av å hevare den. Sa’rii indianere cç ,çnl)n,nitappere.

Klør du?

Nir
regnskogen svis av

til l)eitemark, dele—
ges klodens rikeste

natursystem. Plante- og dyre
arter utryddes. Klimai..’t endres
— først lokalt, senere globalt.
Raseringen av regnskogen er
en økologisk katastrole. Men
det er indianere og andre
skogsfolk som rammes mest
direkte. De mister selve livs-
grunnlaget.

Regnskogslondet — et sam
an )eicl melk )m Naturvernior—
bundet og Utviklingsfondet —

slass for a motvirke ødeleggel—
sen. Sammen nwd indianere,
gummitappere og det brasili—
anske regnskogsfondet har vi
satt i gang prosjekter for a
bevare regnskogen. Allerede
kan vi vise til gode resultater.
Det nytter a gjøre noe! Men
prosjektene ma viciereføres,
og fondet har mottatt flere
gode prosjektforslag fra Brasil
som foreløpig ikke er igang-
satt av mangel pa penger.

Leserne av Natur & Miljø
oppfordres til a støtte Regn—
skogsfondets regnskog.skam
panje. Du kan støtte prosjek—
tene direkte ved a sende et
beløp til en av innsamlings—
kontiene nedenfor. Eller du
kan være med pa a organisere
en innsamlingskampanje pa
din skole, arbeidsplass eller
gjennom ditt lokallag av
Naturvernft)nl )unclet. Regn—
skogsfonclet har kanipanjenia—
teriell!

HVA VI STØTTER:
• YANOMAMI. Regnskogs
londet har støttet aktivt opp
om den brasilianske kampan
jen for et sammenhengende
reservat fl w alle yanomami—
indianerne, hade konomisk
og politisk. Denne kampanjen
fikk fullt gjennomslag for sine
krav da president Collor 15.
n( )veml )er i fjor satte av
94 000 kvadratkilometer til
yanomamiene. Na gjelder det
bareafolge opp, slik at omra—

det blir forsvart i praksis og
indianerne far det helsestell
de trenger for a overleve.

• KAYAPÔ. J)et var før a sik
re kayap6—inclianerne et stort
reservat i sentral—Brasil at kay—
ap—høvdingen Raoni og pop—
musikeren Sting la ut ii sin
verdensturn’ i 1989. Det tok
tid a la gjennomslag for kra
vet, men 20. november i Ijor
undertegnet I trasils justisini—
nister dekretet som skapte det

sakahe Menkragnoti—reserva—
tet. Reservatet er lit 49 000
kvadratkilometer — større enn
Danmark — og Regnskogsfon
det inetrnasjonalt har lovet a
betale kostnadene ved a
avmerke (lette territoriet.
Totalkostnadene er beregnet
til vel syv millioner kroner.
l-lvor mye av dette som skal
dekkes fra norsk side. —

er enna ikke avklart.

• TROPISK JORDBRUK.
Jordbruk i tropiske strøk har
ofte krevd store arealer, og
derfor vært i konflikt med
bevaring av skogen. Regn
skogsfondet finansierer et
uhyre spennende pilotpro
sjekt for bærekraftig produk
sjon i regnskog. Prosjektet har
utviklet dyrkingsmetoder
basert pa grønngjødsling, sma
arealer og variert produkt
spekter. Arbeidet na gar ut pa
a utbre disse metodene blant
gummitappere i regionen.

• RESERVATBESKYTTELSE.
Det er ikke nok bare a avmer—
ke resen ater. Eksisterende
reservater blir ofte invaclert,
uten at myndighetene griper
inn. Sammen med det brasili—
anske regnskogsfondet og de
inclianerstammene som er
direkte berørt skal vi styrke
overvakingen av det store,
men truede, Xingu—reservatet i
Sentral—Brasil.

• ORGANISASJONSSTØTTE.
Jo sterkere indianernes og
gummitappernes egne organi
sasjoner er, jo bedre er de se1
i stand til forsvare sine egne
interesser og beskytte skogen
de bor i. Regnskogsfondet gir
organisasjonsstotte til Allian
sen av skogens folk» i det vest
lige Acre og til det brasilian—
ske regnskogsfonclet.

BEVAR REGNSKOGEN -

STØTT REGNSKOGS
FONDETS PROSJEKTER!

Be om kampanjemateriell —

eller send dine bidrag til
Regnskogsfondet
Postboks 2113
Grünerløkka
0505 OSLO
Postgiro: 0808 50 04205
Bankgiro: 8101.39.07315

F

Neutral®
.J. storvask

0
opvaskJ 3kgOppvasK

Neuraf
dcn

oji-......:a. k. u

Neutral
,,»jddel/

SÅRBAR: Når regnskogen brennes, er det hans hjem som
raseres. (Foto: Sue Cunningham)

(

(

GUMMITAPPER: Støtte til gummitappere og andre tradi
sjonelle skogsfolk er det beste forsvar av regnskogen.

(Foto: Ole Bernt Frøshaug)

Prøv i unng»t kosmetiske tilsetningsstoffer som
optisk hvitt, fargestoffer og parfyme, da disse stoffene
kan virke irriterende pa huden.
Neutral produkter til tøyvask og oppvask er fremstilt
av de reneste rdstoffer som alle er helt nedbrytbare.
Neutral produktene inneholder ikke optisk hvitt,
parfyme eller fargestoffer.
Neutral serien er deklarert i samarbeid med Astma
og Allergiftrbundet.
Neste gang du klør — Prøv Neutral.

%jØ!4eutral

a

REGNSKOGSFONDET
RAINFOREST FOUNDATIOX

Like effektiv, uten tilsetningsstoffer. TomteflP
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FOLKEHØGSKOLER, HØGSKOLER OG UNIVERSITETER

SKOLEMARKERING
1992

Universitetet i Oslo
Vi har grønne undervisningstilbud rettet mot 90-

årenes utfordringer. Fleksible studieordninger gjør

det mulig å følge kurs i ulike miljø- og utviklings

disipliner på tvers av tradisjonelt etablerte
faggrenser.

For nærmere opplysninger: Senter for

utvikling og miljø, tif. (02) 85 57 53.

øtsIs

Universitetet i TROMSØ Studentopptak
Breivika, 9000 Tromsø, Til. (083) 44000 Telefax (083)80094 høsten 1992

Univeriteiei i Trisotsø tar opp studenter til følgende hegynnerstudier høsten 1992:

DET HANDLER OMÅ LEVE
l’oishu.Iiilkehitgskule kan eie tilbud om eit àr mcd

— niuunç’u jai’ruoiile,ç’e ut/ordringer
— unvke glu’de
— llians,’e/u,’Iu’gu’ ur/ordringer
- live vener
- invkju triu’uuI

og mykje nteir

Meuluuu, lulreu//rilu/islii. 1kl’7sosiuu//uu’, Forinuiig i mjske inalrjuul. IIe.virJsu’.
I iiI/ee,g miljtssanlu’g s/,ulviur: TOKT i 10—12 duuç’sur med olulutiuu
Z,5jruDauuu_u1_LssrsLiisL. Rine/skriv etter plan til:

7OImflT IS
— med trivsel som tel lest ae

Torshus Folkehøgskule

Påbygning/etten.tdonntng for ferdige ingentorer3- Ing stodtom ved Narvik lngentctrhogskote

AVDELIG_STUDIERETN1NGER -

Maskinprodoksion MK
Maskin Prs’dubjonslektsikk ET

(Komb. med .vrsge studieret.)

Elektro DlM-nkktrOnikk DE
Trie-eiktrnn,kk TE
Eikftieknikk EK

Bygg- og anlegg Konsmruk./ -fu’-hygg.og (10
Antrggsutrifi/ Komn.mek. AK
Miijomknukk MT

Atl,nenn Daiatnko,kk DT
/Komb. med .memige stodierem I
økonomi og ledelse 0K
(Komb. med mege stmsdueret)

AVDEINcj_solERErNINCtER)

Alimenn DtLtirkn,kk DT
økonomi og ledelse 0(1

Maskin rtOdUk,0Onstekoukk ET

Narvik
Ingeniørhøgskole
Lodve Lungengt. 2, Posiboks 385,

8801 Narvik
Telefon 082 44 130, Tclcfax (182 45 726

(

3 (

HEDMARK DISTRIKTSHØGSKOLE
AVD. BLÆSTAD

LANDBRUKS- OG NATURVITENSKAPELIGE
Følgende studier tilbys:
3-årig studium i miljøteknologi
3-årig studium i jord- og p)antekultur
3-årig studium i landbruksteknikk
3-år/g studium i bioteknologi
1. årsstudiet til Norges landbrukshøgskole

Blæstad er en ov tre avdelinger ved HDH. På de andre avdelingene tilbys
studier i bl.a.. Skog- og utrnarksfag, Informatikk, økonomi og
administrasjon og Komrnuno)økonomi.
For nærmere opplysning, ta kontakt med Avd. Blæstad, 2322 Ridabu,
TIf. 10651 95944 eller hovedkontorer, HDH, Postboks 104, 2451 Rena,
TIf. 10641 40 800.

KIRIu-, UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET KYSTOVERVÅKING

har iverksatt en rekke tiltak for å fremme miljøbevissthet og Et prosjekt som gjelder bevaring av kystmiljøet.

kunnskaper om miljøspørsmål i skoleverket. I hvert fylke er det Høsten 1991 deltok 18000 elever, vil din skole være med?

opprettet et tverretatlig kontaktutvalg som skal arbeide for

fremme miljøundervisning innen sitt fylke. Kontaktperson i For mer informasjon, kontakt: Agderforskning

fylket er knyttet til skoleadministrasjonen i det enkelte fylket. Televeien 1
Informasjon om konkrete tiltak innen fylket fås ved 4890 Grimstad
henvendelse til skoledirektørens kontor. Tif. (041) 42 555

Skoler tilbys i tillegg å delta i egne landsomfattende
programmer der elever gjør konkret miljøvernarbeid som
ledd i sin læring. Disse tre prosjektene er igangsatt:

Mwjo OG ENERGI I SKOLEN, MEIS

Prosjekt VANDA som er beregnet for videregående skole. Vi kan ikke skape en bærekraftig samfunnsutvikling uten at

Skolene undersøker en innsjø og følger opp utviklingen over vi er i stand til å utnytte energiressursene på en bedre måte

flere år Dataene som samles inn, legges i en database. enn vi gjør i dag, sier Brundtlandsrapporten. Men hva kan vi

Prosjektet ledes av universitetet i Bergen. gjøre med dette viktige spørsmålet i skolen?

Kontaktadresse: VANDA I MEIS-programmet får du svar på det. For mer informasjon

Zoologisk museum om programmet, ta kontakt med: Stiftelsen VEKST

Universitetet i Bergen Postboks 641, Sentrum

Museplass 3 0160 Oslo 1

5007 Bergen Tif. (02) 41 30 35

J Forberedende prumve i tilsi-ii/i J Rc.ul[;u

J Samlunnsf.ie J liskerukandidalstuduel

i Suu’i:uluskuunuumi ] ltau hrukssiudicl

Li Sprak (ST lutier,ulur LJ liskehelsesludiel

Li Jus Li SiviloiTeniørnlilannlng

Li Medisin erunnt.ui! (j Meutusin

,

Navn

Adresse

Postnummer/sted

Su’knad,lrusien t/r ille studier er 5. april
Friul (ur elirnu,’,ru/i,IL iii’ uinuu’ruuuu! (jur dc
i,,,» uuu:u/uuner ris/er, ,eou’nutu slo/i’ lurt’n
/992, ur Sjiulf

iii lar Is’ .unuutn’sur i/ut er i,ulrru’suu’rl i

uuu su’ouI uuuusuuusi ‘i’n li!

Siudiciuvdelunga, Univcrsiletei i Truunusø,

Itreivuka, 11(81/) Trusnusus,
sa/ur i/si tulsu’usu/l ussr i,uJjuruuiulsjuuur Og

vuhuuuudolju’uuiuu.Duu hus oguuu Åoulluuklu’

.Sluudicuuu’u/u’/uuuguu jsui ru’Irfuun
(083(44 960/44 967.

TRONDHEIM
INGENIØRHOGSKOLE

tar opp studenter ved følgende avdelinger:
BYGG - EDB - ELEKTRO

KJEMI - MASKIN - TRANSPORT
Søknadsfrist: 15. april

Nærmere informasjon og søknadsskjema fåes ved
henvendelse til høgskolen i E.C. Dahlsgt. 2, 7013

Trondheim eller telefon (07) 89 62 10

Naturfag
• 3-arig faglærerutdanning i naturfag

mlmatcmatikk
• Årsstudium/halvirscnheter i naturfag.

• Modulbasert videreutdanning i naturfag

Telemark Jærerhøgskole,
3670 Notodden

Tif. (036) 10 200.

[III]] ØSTFOLD
antatt mmm mw.00u moret æ - tas. ta

STUDIETILBUD 1992/93 AVDELINOFDRINFORMs1flKK
I mnnoaManmet

AVDEUNG FOR FREMMEOSPSSÅK NFORUAI1KK 12 nn3 kl
UERKAHT1L FRANSK 00 P4TETV4ASJONAL HANDEL 12årS
MERKANflL TYSK OG ATERNASJONAL HANDEL (2 & AVDELiNG FOR ORGANiSASJONOG LEDELSE:
GRUNNFAG TYSK GRUNNFAG STATSVflINSKAP

GRSAI4FAQ ENGELSK kmRaoom, 5 ORGANiSASJON OG LEDELSE -

AVDEUNGFOROKONOFJOGADMSNISTRAS.JON, FA HØY
OKONOIISKJADMIASIRATTVE FAG 2 UTDANNING
IfTIRNASJONAL OKONOJ il -

FAGLÆRER i OKONOU1SKJADUIN1ETRASV! FAG 3 tel TiL LAV KOSTNAD
DkAl0000tan K BEDmIFTYOKONOPI Det - ta.Nitmm.SSR SØKNADSFAIST: 15. APRIL



Testen ble pwscntert i
Forbrukerrapporten
nr.7 1991. i (k’nne

undersøkelsen var vaskemid—
lenes giltighet og evne til ned
bryting i n Ltu ren vurdert Men
det ble ikke tatt hensyn til dis
se miljøkravene nar vaskemid—
lene ble rangert i anbelalingen
til leserne.

I Forl)rLlkerrapportens test
ble vaskeel fekten unierst kt
ved a tilsmusse bomulisstolle—
ne med fett, olje, n idvin, te,
kaffe, kakao, spinat, tomatpu—
re, hanan, sennep og matolje.
Testen er streng, og det er
overraskende at nesten alle
vaskemicllene besto prøen.

Forskjellige

typer

Det Finnes forskjellige typer
vaskemidler, og noen av dem
er bedre for miljøet enn
andre.

BASISVASKEMIDLER er en
ny type vaskemidler som
krever litt tankevirksomhet
hos brukeren, men som er
gode for miljøet. Ikke all
vask krever midler som fjer
ner olje, egg, rodvin, banan,
eggestoffer, tomat og soya—
saus, Dessuten er det sjelden
at vi ønsker a fa bleket vart
ku lorte tøy. Basismicllene
kan tilsettes blekemiddel,
llekkljerner og middel lor a
mykgjore vannet dersom det
trengs. Sonett og l’eover er
de eneste midler som har
alle mulighetene.

KOMPAKTE VASKEMIDLER
er uten fyllstol fer.MiniRisk
er laget slik at forbrukerne
har to vaskeinidler. et for
kulort og lite skitten vask og
et lor vask som trenger ble—
king. Den nye MiniRisk kon
sentrat som kommer i han—
delen fra 1992 inneholder
perkarbonat som blekemid—
del, og kan kombineres med
et vaskemicklel uten bleke—
mid leI.
OMO miero og Illenda
micro er ogsa vaskeniidler ff rder fyllstolfene er fjernet. S 0 e

Fordelen med disse er at kje—
mikaliebruken reduseres.
Dessuten I )egrenses I eh )vet
for transport og eml )al lasje.

REN VASK -

RENT MILJØ
N&M • 1-TELENE BANK

Tøyet skal bli renl men hva med miljøet?
Forbrukerrapporten harpresentert en vaskein id
deltest, men inil/økravenc’ ble oversett i ranterin—
gen. Det har resultert i en strøm av henvendelser

til Naturvernforbundet. Vi presenterer derfor en
n lil/øvi irdering av vaskemidlene. Bare trepi ilvere

tilfredsstiller vare krav.

FLYTENDE VASKEMIDLER
har den fordelen at de ikke
tilsettes blekemiclclel. Like
vel har mange reagert pa at
de har en sterkt blekencle
effekt pa kulort tøy. Ulem—
pen ved disse midlene er at
de inneholder store meng—
([er vann, og det brukes
unødig mye energi til a
transportere dem. Det er
bare flytende Blencla som
har en transportokonomisk
emballasje, en ref’illkartong i
paj)p som kan helles over pa
den mer brukervennlige
1listflisk’n. De andre har
haplose emballasjelosninger
som ikke kan pakkes tett

under transport og der det
Iblger vaskeball med hver
flaske.

Forskjellige

Vaskenucllene bestar av flere
forskjellige stofkr, alt fra
nieget miljoskadelige til harm—
lc ise.

øker slamvolumet i rensean—
leggene. Polyakrylat er lite
giltig, men brytes sent ned.

BLEKEMIDDELET i norske
vaskemidler er enten perbo
rat eller perkarbonat. Av dis
se to er perkarbonat langt
det beste nar dlet gjelder mil
jø. I’erkarbonat brukes sam
men med I )asisnhidlene og
vasketesten viser at blekeef—
ft’kten er meget bra. Perbo
rat inneholder bor, som er

giftig for miljøet. Det er i
hovedsak tekniske proble
mer som gjør at mange pro
dusenter velger a bruke per—
bon tt.

Unødvendige

tilsetninger

OPTISKE HVITEMIDLER (i
hovedsak FWA) Finnes i alle
de vaskemidlene som har
fatt stryk i tabellen, unntatt
Biotex. Disse er tungt ned—
brytbare og bioakkumuleres.
Derfor bør FWA ikke innga i
vaskemidler.

FYLLSTOFFER anvendes av
prodluksjonstekniske arsaker
— dIe Finnes i alle vaskepulve
re som ikke er kompakte».
Brikav fyllstoffer er darlig
ressursutnvtting og gir okt
emhallasje— og transporthe—
hov. Enkelte prodlusenter
kan mistenkes for a tilsette
store mengder fyllstoff for
presse nedl prisen i konkur- -

ranse mcdl andre.

PARFYME OG FARGE er til
setningsstofler som ikke har
noei vaskemidller a gjøre.

ENZYMER brukes for a fjerne
eggestolf og stivelse. Dc gir
sma problemer i naturen og
kan dlelvis forsvares brukt
fbrdi de har en godl effekt pa

isse flekker og dermed kan
forsterke blekesystemet.
Men midller med mye sape
har en god enzymeffekt, sa

det beste er a øke mengden
sape.

Det finnes ogsa andre stoffer i
de fleste vaskemidler, men
er ikke tatt md’d i denne
listen. •

Sonett Werner Geibel, Tyskland
Helios A/L. Norge

ECOVER (ny)

Mil/øtesten: Vaskemidler

Produkt Produsent/importør

Miljøtabellen for tøyvaskemidler
Pris Dosering Tensider

pr. vask* g/kg tøy

III. K,t,II [le,,»,

1,3—2,5 7_15** Sâpe

Fosfat- Bleke- «Unød

erstatning middel vendige»

tilset

ninger

Nei

Sonett+blekemiddel Werner Geibel, Tyskland 3,4—4,6 1624** Sàpe Perkarbonat Nei
Helios A/L, Norge tilsettes

1,45 15 Sàpe, kokos- Zeolitt Nei Nei
oljetensid »byggekloss»

ca. 2,2 11 AEO Perkabonat Nei

Zeolitt
.bgkloss»

Zeolitt

Nei

Ecover Prod. Belgia!
Idun Vitalkost, Norge

MiniRisk (ny) Hachman Havi, Finland Zeolitt
konsentrat Hachman Havi, Norge polyakrylat

Mmi Risk, flytende Hachman Havi, Finland 2,4 25 LAS, AEO, såpe Zeolitt Nei Nei
Hachman Havi, Norge polyakrylat

OMO, flytende Denofa & Lilleborg, Oslo 1,8 25 LAS, AEO, såpe Ingen Nei Ja (1)
Biotex, maskin Tomten, Norge 1,06 14 LAS, AEO, såpe Zeolitt Nei Ja (1)

polyakrylat

REX Denofa & Lilleborg, Oslo 2,04 19 LAS, AEO, såpe Zeolitt Nei Ja
polyakrylat

( MiniRisk Hachman Havi, Finland 1,9 18 LAS, AEO, såpe Polyakrylat Perborat Nei
Hachman Havi, Norge Zeolitt

Gi Golden Produkts A/S, Oslo 2,9 9 LAS, AEO, såpe Zeolitt Perborat Ja
Polyakrylat

BLÅ/HVIT Hackman Havi, Finland 1,0 17 LAS, AEO, såpe Zeolitt Perborat Ja
Hackman Havi, Norge Polyakrylat

Felicia Danlind, Danmark 0,6 18 LAS, AEO Zeolitt Perborat Ja
Polyakrylat

Blenda, ny Denofa & Lilleborg, Oslo 1,6 23 LAS, AEO, såpe Zeolitt Perborat Ja
Polyakrylat I’..»

OMO Denofa & Lilleborg, Oslo 1,7 24 LAS, AEO, såpe Zeolitt Perborat Ja (i)
Polyakrylat

Smili Denofa &Lilleborg, Oslo 1,0 24 LAS, AEO, såpe Zeolitt Perborat Ja
Polyakrylat

Royal dor Nordisk parfumevare 1,1 28 LAS, AEO, sàpe Zeolitt Perborat Ja
Fabrikk, Danmark Polyakrylat

Prisene er 1990-priser, basert pa Denofa & Lilleborgs undersøkelser. Unntatt er Sonett, som har ny doseringsanvisning, og ECOVER og MiniRisk-kon
sentrat som er nye. Disse 3 er veiledende 1992-priser.
* * Hardt vann krever mer pulver, samt evt. vannmykner tilsatt.

(

TENSIDER er dle stoffene som

Litforer vaskearheidct. Bare
tre typer brukes i norske

toyvaskcmidler. LAS (liniær
alkylbensensulfonat) er gif—
Og for livet i vannet og bry—
tes sakte ned ved lave tem
peraturer, og far derfor
strykkarakier i var test.
AFO (fettalkoholetoksylat)
og sape av ulike planteinid—
ler er derimot bedre. De har
boy akutt giftighet. men bry
tes fort ned og bioakkumu—
leres ikke.

FOSFATRSTATNINGER til
settes for i avkalke vannet
og for a hindre at smuss set
ter seg i ti )yet igjen. Fosfat i
vaskeinidler er forbudt fordi
det foi’er til oveigjodsling av

vassdragene. Det brukes mi
to typer lbsf aterstatninger pa
(let norske markedet, zeolitt
og polvakrylat. Zeolitt er et
mineralsk rastoff som ikke er

giftig. Men det brytes ikke
ned, og (len største ulempen
mcdl (k’tte stoffet er at det

8 tipsfor tøyvask

O Bruk vaskemaskinen Du kan ofte bmke Du kan enten tørke

først nar den er helt I .30 prosent mindre vaskeri pa snora eller
full. Da spift’r du v.iskepulver enn dlet skaffe deg en god

bade energi. vann. vaskemidl— som er anbefalt pa pakkkd’n. sentriluge. Torketrommel bru—

(leI og penger. Vaskemaskinen kan bare bru- ker unodvendig mye energi.

ke en viss mengde vaskemid@ Forvask er bare nødI— del, resten gar direkte i Kjop klær mcdl
vendig nar tøyet er avlopsvannet. naturhbre. De ma
usedvanlig skittent, ikke vaskes sa ofte

Doseringen er ulik som syntetiske fibre og kan

Kokevask bare unn— pa forskjellige vaske— vaskes bare med sape.
taksvis, for eksempel midler. En
ved bleievask og tommelfingerregel: jo større • Unnga skyllemidler.

sykevask. Vanligvis blir tøyet dose som er anbefalt dlesto De er unodvendige

helt rent allerede ved Fi0 gra— mer fvllstof ler er dlet i vaske— og spebarn kan
(ler. midlet. Fyllstoffr’ne belaster reagere pa kjemikaliene.

miljøet.
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Bing&
Bringsværd
i miljøkamp

De litterære parhestene l3ing
& Bringsværd nr igjen, denne
gangen gjennom landskap
preget av fremmedgjoring,
misbrukt teknologi og en
nâdeløs sol i ozonhullet.
Tekstene i Tvilstilfeller tar for
seg miljøproblemene og
samfunnet som skaper dem.
Fantasien gir muligheten til i
behandle problemene pa nye
og overraskende initer, og gi
dem en form som taler bade
til hjerte og hjerne.

Formen varierer mellom
noveller og manuskripter
(hørespill og opera). Hand
lingen er lagt til framtida. Bing
& Bringsværd bruker dette
fortellergrepet for â kunne
spissformulere seg og slippe
fri fra realismens krav, men
hensikten er hele tiden i si
noe om ntidens samfunn.
Forfatterne vil gjøre oss
bevisst de valg vi treffer i dag.
Fører de til den framtida vi
ønsker? Bing & Bringsværd
tviler: Tvilstilfeller er en sam
ling med beskjedne forsøk pi
a sa tvil om dagens politiske
kart over fremtiden stemmer
med de alternative terreng vi
sa vidt aner konturene av.

Tvilstilfeller er ogsi stor
fortellerkunst.

Anders (jesvik

• Bing & Bringsværd:
Tvilstilfriler
Pax 1991
275s.
Kr. 238,-

Natur i fare

Den norske avdelingen av
Verdens Naturfond leirer sitt
20-arsjuhileum med et prakt
verk om truede dyrearter og
naturtyper.

En ny trend innenfor natur-
og miljølitteraturen er a kom—
hinere sakprosaen — den
faglig eller politisk menings
fylte teksten — med flotte
bilder av vakker natur. Ver
dens Naturfonds jubileums
skrift er blitt en nydelig og
lekker bok, som samtidig hir
godt fram hvordan organisa
sjonen har arbeidet for a sikre
vern av sjeldne arter og deres
miljø.

Den internasjonale avde
lingen av Verdens Naturfond
ble opprettet i 1961 under
navnet World Wildlift. Fund,
senere endret til World Wicle
Fund for Nature (WWF).
Navneendringen gjenspeilet
\V’Vfs økende forstaelse av a
ta vare pa naturlige miljøer. I
Norge ble WWF etablert 1971.
Siden starten har WWF enga
sjert seg i naturvernarbeid
over hele verden, og bortimot
300 av verdens nasjonalparker
er opprettet ved hjelp av
WWF. I dag er organisasjonen
engasjert i prosjekter i mer
enn 70 land.

Naturfotograkn og biolo
gen Tom Schandy er samtidig
informasjonsleder i den nor
ske avdelingen av WWF. I
Natur i ftire» tar han oss med
til ulike hirnnielstrøk — fra
isbjørnen pa Svalbard til
tigeren i India. De ulike
kapitlene tar opp ulike sider
ved WWFs arbeid i ulike
land, blant annet Spania (Las
Marismas), regnskogen i
Amazonas eller arbeidet for
vern av gorillaene i Rwanda.
Tom Sehandy har selv reist i
de ulike omradene av vurden
og tatt de fleste bildene i
boka.

Spesielt gledelig er det at
den norske naturen er viet
sapass stor oppmerksomhet.

urskogen har fatt like bra
mccl plass som mer eksotiske
arter og naturomracler. Pa
denne maten far ogsa Ver
dens Naturfond vist fram en
del resultater fra arbeidet i
Norge.

Bade som juhileumsbok og
som praktverk fungerer denne
boka utmerket. Det er all
grunn til a gratulere Verdens
Naturfond med jubileet og
ønske lykke til videre.

KnutAre’ Tvedt

• Tom Schaicly:
Natur ifire
WWFYDiiiversilelsjhrlaget
1991
Pris kr 298,-

Grønn spørrebok

Ingen har tydeligvis laget
noen grønn spørrebok» ftr.
Og nar man ser resultatet,
skjønner man det godt.

For 20 ar siden ville en
grønn spttrrebok bli uhygge
lig tynn». sier krlatter Petter
Nome i lororclet til denne
boka. I)et er dessverre denne
lx)ka ogsa blitt.

Ideen bak prosjektet er a fa
folk til a teste sine egne mil
jøkunnskaper. Sporsmal og
svar i kjapp orden, mccl flere
poeng for vanskelige spørs
maI og svarene listet opp
noen sider senere. Alt dette
er faste ingredienser i en
spørrebok.

Nome begar imidlertid etter
min mening to grove bom
mener i denne boka. For det
første er sporsmalene for
vanskelige. Skal man lage en
miljøspørrebok for hele
familien — og det skal man jo
i vare dager — ma i alle fall
deler av familien ha en rime
lig sjanse til a svare riktig av
og til. [3llers kan familiehyg- ‘

gen raskt endre seg til et
mareritt. Undertegnede har
arbeidet mccl natur— og miljø—
vern i arevis, og jeg regner
meg ikke som noen utpreget
sinke i forhold til gjennom
snittet. Likevel var det pafal—
lencle mange sporsmal hvor
jeg overhodet ikke har pei
ling. Jeg frykter rett og slett at
det vil bli magert i poengpro
tokollen hvis limilien skal
konkurrere i denne boka pa
hytteturen.

Det gar likevel an a ha en
høy vanskelighetsgrad i
spørsmalene, dersom man
kan lære noe av svarene. Og
det er den andre hovedinn
venclingen: Spørsmälene er
ikke bare vanskelige, de er
ogsa til dels uinteressante.
I-lv:i pinnsvinet heter pi
svensk, eller hvilke av Nomes
kolleger i Dagsrevyen som
har vært miljøreportere, eller
ulike tallsiorrelser man ikke
har noe bestemt forhold til
(hvor mange forskningsstasjo
ner er det, i Antarktis?) gjør at
interessen for a sla opp pa de
riktige svarene taper seg
ganske fort.

Som man vel ma kunne
vente av en slik bok, er det
ogsa eksempler pa feil i svare
ne (ingen av de oppgitte
alternativene stemmer) og
unoyaktigheter i sporsmalene.
Enkelte spørsmaUsvar er ogsa
blitt uaktuelle etter at manu
skriptet er skrevet — og noen
ble uaktuelle ftr det ogsa,
uten at det skjemnier noe
særlig.

Boka er selvfølgelig utgitt

pa svært miljøvennlig papir, i
samarbeid mccl Namrvernftr
bundet og gir svar pa spørs—
maI som hvor mange pn )sent
busshillettene i Oslo har
steget mccl, at Pierre Cardin
er UNESCOs honorære
ambassador til hjelpearbeidet
etter Tsjernobyl (det var ett
av de spørsmalene jeg ikke
kunne), at deltakerne pa FN5
iniljokonferanse 1972 syklet
til jobben og at George liarri—
son i 1985 gav ut Save the
World til inntekt for Green—
peaee.

Knut An’ Tvedt

• Petter iVome:

Den grøniie spørivboka
Lx Libris/Noiç’es Naturiern
jrhund 1991

1:jerflsyn, aviser og radio
drukner oss i inftrmasjon fra
øst-Europa, men det er van
skelig a stikke hodet over
informasjonstrømmen fbr a Ei
en oversikt. »Osteuropas
miljö» gir oss en slik oversikt.
Boka omtaler mil joprobleine—
ne i det tidligere Dl)R, Tsjek
koslovakia, Polen, Ungarn og
Baltikum, og viser hvordan
situasjonen i disse landene
har mange likhetstrekk, Vi far
en grundig innføring i de
enkelte miljøprobleinene, fra
skogsdød til atomtrussel. Men
problemene blir hele tiden
sett i sammenheng, og forklart
i forhold til den politiske
situasjonen. Boka avsluttes
med en gjennomgang av
I ramtidsutsiktene. og mulighe
tene for miljøsamarheid mel—

lomn øst og vest.
B( )k:L inneholder en studie-

plan med diskusjonssp irsmal
for bruk i undervisning. Men
»()steuropas mniljö» kan leses
bade i stima og pa k( )ntoret.
Den kombinerer oppdatert
kunnskap nk’d en lettEittelig,
fengende framstilling og god
bruk av grafikk. At boka er
utgitt i vart naboland gjør
selvE ilgelig at den har svensk
s1r:mk og stasted, men det bor
ikke hindre noen fra a lese
den. Det finnes ikkc’ en slik
bok pa norsk.

Anders (ijesvik

Et nytt praktverk om den
norske urskogen er kommet
ut. Det clokumenterer pa en
utmerket mate behovet for
vern av denne mangfoldige
og spennende naturtypen.

Omlag en fireclel av Norge
er dekket av skog. Men som
vi har lagt merke til, har
skogene de siste tiarene
endret karakter. I stolTe og
større grad er skogene blitt
tømmerprodusenter, og sko—
gens naturlige miljø som hjem
for dyr og planter er blitt
skjøvet i annen rekke. Denne
boka tar oss med inn i troll—
skogen, med dens vridcle
stammer og uframkommelige
villniss, der skogbruket enna
ikke har funnet det h mnsomt
a ga inn.

Skogbruk er naturvern sto
(let tidligere pa bilene til
skogbrukerne. Denne boka
dokurnenterer godt at skog—
bnmk ikke er naturvern. Trns
lene fra skogbruket er i fbrste

rekke knyttet til hogst i margi
nale omrader som fjellskog,
samt st irrelsen pa h igstflate—
ne. Skoghrukets trusler mot
urskogen er viet et eget kapit
tel. For øvrig er boka en
gjennomgang av ulike typer
urskog i forskjellige deler av
landet, og det er egne kapit
ler om plante— og clyreliv. lier
lærer vi om det sjeldne plan
telivet, det rike insektlivet, om
ugler og rovfLlgler og om de
ulike pattedyrene.

Venn av barskog har som
kjent vært en pinlig affære
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—line tor Isanitverk og brukskunst
—idrett— og I ri lut tsli sline
—me-uliali uL’

-musikkline

VELKOMEN TIL EtT ÅR PÅ
‘d4eø94de

5700 Voss
Til’. (05)5! 1( 13/51 1577

- ALLMENNFAG

- MUSIKK

- FORMING

-FØRSKOLEFAG

- SOSIALFAG

- BIL OG MOTOR

Fire grunner til at nett
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• KUNNSKAP

• KREATIVITET

•KRISTENTMILJØ

• KAM ERATSKAP

Du bur u’s’kke/r’u hu’inuu’n

Dette og mykje rneir làr du utvikle

og oppleve gjennom undervisning

og tagleg tordjupning i
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Linjetilbud 92/93

BE OM SKOLEPLAN
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0
0
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50

-1V/Vrdeo m/lokal -1V-praksis 118 år)

-Tegning - Maling - Tekstil (18 in(

-Helse- Milla - sosiolfag (l8dr)

-[DS og Økonomi (18 år)

RING ELLER SKRIV

SOGN OG FJORDANE
INGENIORHØGSKULE
Postboks 523, 6801 FØRDE (tlf. (057) 26 600)

Er du interessert i miljoutdanning?
SFIH tilbyr 3-årig ingeniorutdanning for:

• elektronikk med vekt på
automassjon og regulering

• mil(oteknologi — med vekt på
màleteknikk, analyse og instrurnentering

Ta kontakt med skulen for studieplan og soknadsskjema.

VÆR MED Å FORME FRAMTIDA - BLI INGENIØR!

Studietilbud ved Alta lærerhogskole 1992/93

ÅSANE
FOLKEHØGSKOLE

Vi ønsker ungdom over 18 år Send meg sknteptan som gir mer
velkommen til et spennende og informasjon om Asane Fotkehugskote!

lærerikt skoleår. Vi har 80 elev- Ne

_____________________________

plasser og et bredt sammensatt
undervisningstilbud hvor du vet- Adr

______________________________

ger mellom 5 ulike linjer, I tillegg lit Postnr.. sted

____________________________

linjelitbudene kan du velge mel- Send kupoeserr eller ren i ASANE FOLKEF405SKOLEtom et bredt valgtaglilbud. 5092 HySle Telefon OS)190140

GRUNNUTDANNING
- 4’àrig ullinennlærerotdonning
- 3-Ung furskoleutdunning

-Almennlag m/språk

-Allmennfag m/EDB

-Idrett/friluftsliv
-Under utarbeiding: Ridning/hestestel

ETTER SKOLEPLAN!

S0KNADSFRIST I. lebruor 1992 for

lærere som vil ha fvrlsåndslafte om siudieploss.

15 april 1992 For alle andre søkere.
Vitnemål mâ etiersendes innen 6. iuli 1992.

Det tas forbehold ner oppstod av enkelte studier.

Nærmere opplysninger fd ved henvendelse til
Alta Lærerhøyskole, telefon 10841 37600.

• HÅND WERK OG DESIGN • NORSK FOR FREMMEDSPRÅKLIGE
• FRITIDSLEDERLINJE • MUSIKK/TEATER • SOSIAL OG HELSEFAG

VIDEREUTDANNING
Hovedlag i SPESIALPEDAGOGIKK i samarbeid
med Universitetet i Trondheim

2. avdeling i spe6alpeda9ogikk
Forming, engelsk, musikk, somfunnslag, sosiolfag m/adm.,
kroppsøvning, eoturfog, heimkuneskop, dramo,
fysikk/kiemr,proktisk pedagogisk utdanning,
l’tudspedvgcgkk,vfvrinouikk/E0t

MTA
h1ltLR1iø(Jd[

Puvtboks 1200
9501 dJto

111.1084137600
Fox 10841 37 670

HALDEN LÆRERHOGSKOLE,
1750 HALDEN

• Allmennlærerutdanning

• Forskolelærerutdanning

• Praktisk-pedag. utdanning

• Faglærerutd. i øk./adm. fag

• Halvårsenheter/årsenheter i mengde skole

fag, bI.a. i biologi med stor vekt på økologi/

miljøvern og med en unik levende biologi

samling.

FRILUFTSLIV I OSLO
Rçtnningen er hrlkehttgnkolen i Oslo, sussl idig ligger skolen ved
inngangen til Ni rrdm,srk:s og Mtsridslen. Rønningen har derfor
e’nestiende misligherer far kontakt med Oslos faglige miljøer
innen miljøkunnsksp, biologi og n:sturfnrs sirning og kino—,
sykkel, ski-, utrreleik-l’syt I eturer i Nordmarks. Aldersgrense 18 år.

Andre linjer på Rønningen:
Estetikk, Helse/omsorg/sykepleier ldrett/volleybsll, MiSSiydilr
Musikk og Sosisllsg.

Kontakt skolen for sçtknadsskjema og nærmere opplysninger.

j1 RØNNINGEN FOLKEHØGSKOLE
-en skole for UVET.

Myrs’rnluuugt’n. 52 Il, 0495 flelv 4. Tlf. 02-IS 74 50

Arkitekthøgskolen i Oslo

) St. Olavsgt. 4
0130 OsLo Norge

ArkitekthØgskolen i Oslo underviser i bygningsfag og plan-
fag som både i grunnundervisningen og i særkurs tar opp
iiatur/økologiterrner.
Skolen har ogsa under oppbygging en forskning som blant
annet legger vekt pa stedskunnskap og bærekraftig
utvikling.

Søknadsfrist for studentopptak høsten 1992 15. april 1992.

)

SØKJER DU UTFORDRINGER
-PERSONLIG OG FAGLIG?

SØK EIT ANNLEIS SKULETILBOD

TOTEN FOLKEHØGSKOLE, 2850 LENA

Nytt tilbud i år:
MIUø/RESSURS-LINJE

-For deg som ønsker fri fordypning i miljø- og ressursproblematikk.
Studieturer i inn- og utland.

Opptakskrav: Fullført videregående skole.
Skolens øvrige linjer: Reiseliv og Aktivitets- og fritidsledelse.

Kvalifiserte søkere tas opp fortløpende til linjene er fulltegnet.
Ring tlf: 10611 61088 og be om plan.

‘•1

s,TOPPEN,s MOSJOEN

folke h ø g s kule

Boks 174, 3801 SOGNDAL

Vi har linjer for:
FRILUFTSLIV-MILJØ
KULTUR VERKSTAD
FOTO
IDRETT
NATU RFOTO
REISELIV-KULTU R

- ring (056) 72 033 og be om plan

I

VEFSN FOLKEHØGSKOLE
8662 HALSØY I VEFSN

TLF 067/72411

Naturen — vår viktigste ressurs

Natur-, millø- og friluftslivsutdanningen ved
Vefsn Folkehogskole er et tilbud til deg som
er interessert i naturvern og triluftsliv. Der
som du ser på natur og friluftsliv som person
lig rekreasjon, noe vi mà verne om og/eller
som blivende yrke, så er natur-, miljø- og fri
Iuftslivsutdanningen noe for deg.

Eift- og fleirårige studium i: —

Økondmisk/administrative fag
— natur- og miljøvernfag —

km.ilturarbeid — idretts- og fri
luftslivsfag — historie og nor
disk (hovudfag) Telemark distriktshøgskole

3800 Be I Telemark
Eittårige studium i: norsk, en

gelsk, matematikk, historie.

Halvårige studium i: norsk. lokalhistorie. engelsk.

Anna: eittårig forftttarstudium, eittarig studium i norsk for
utanlandske studentar, første ar av NLH-studium.

Suknadsfrist: 15. april (1. februar for norsk for ututnlandske
studentar. og 1. mars for førehandslovnader).

Tit. (03)95 25 00

RJUEFGSKDLE
LÆRE FOR
LIVET

Jeloy tolknhegskoie er blitt ei begrep
blant ungdom som oil lære mer om
hvordan man tår mer ut av linel. Bli
s-n av våre ca 100 ungdommer som

sI honten velger mellom 6 forski
lsge lsnjer og et mangfold av snle
ressante modulser Du kam bl.a. øve
til enamen ph,lonophicum, spslle i
brasuband eller ,aoeband - og alle
ur med i vår inusikal. Rsng å be
om vår nye r.tvoleplan - så du kan
veigu- din ta-re ler syd!

Ring 09/27 12 li

Jeløy folkebogskole
Pnstlx)ks 1123 Jeloy, 15111 Moss

4630 SØGNE

Tif. 042/66 029

NX[URLIVHNJE
ØKOLOGI
Mange valgfag

Be om plan



Min natur

H
err og fru Yr skrud
de av fjernsynet.
Det blei skrekkekg

stille, og dci sag pa kvar
andre.

— Nei, sa dci. — Vi far vel ga til sengs.
Dci gjekk til sengs. Dci lag og kikka

opp i taket. Fru Yr vende seg inn mot
veggen. 1-Jerr Yr sag pa ryggen hennar.
Det var stille. Rottene begynte a romstera
pi loftet og i veggane. Fru Yr grein. 1-lerr
Yr høyrte det. I Jan visste ikkje kva han
skulle gjera. Flo grein sa stille.

— Det er vel ikkje sa sikkert det er
komposten, sa han likevel.

Rottene hadde kome etter dci begynte
t kasta kjøkenavfallct ut i hagen. Nokre
feite heist som sneik seg inn i huset om
vinteren.

Fru Yr svarte ikkje. I-lo blei stille, og
det hciyrtes ut som ho sov.

1-lerr Yr var forvirra. Han skulle ha ord—
na vaskemaskinen, som stod full av vatn.
Han hadde gløymi det midt i eit fjern—
synsprogram. No kom han pa det. Rot—
tene var fcite. 1-lalane ciaska i golvet over
han, I ladde han herre ikkje rota bort
kvitteringa. Det var garanti pa alle maski—
nane i huset. Vaskemaskina var enno
ikkje to ar. Men kvitteringa var ikkje a
unna. Det same med hruksanvisninga.
Han greiclcle ikkje lenger a halda orden
pa papira sine. Det var sa mange papir.
1-Jan orka aldri i lesa alle bruksanvisning—
ane heller. Til og mccl roykvarslarane og
ringeklokka hadde eskene fulle av
beskjedar. Tørketrommelen. Oppvask—
rnaskina. Brodristaren. Miksmasteren.
I larfønaren. Omnane. Komfyren. Mikro—
bølgeomnen.

Legen hadde sagt han matte ta det litt
mccl ro. Spisa litt mindre frit mat og
bekymra seg mindre. 1-lan kasta l,ruksan
visningane. 1-lan skjona ikkje kva som
stod skrive der heller. l-Ian hadde site
oppe til langt pa natt, da oppvaskmaski—
nr’n kom i hus. Lese og lese.

Bratt reiste fru Yr seg opp av senga.

Av Rune Beisvik
Iii. C’hristian Montarou

I-Jo gjekk ut av soverommct og trampa
ned pa kjøkenet. 1-Jerr Yr hadde trudd ho
sov. Han begynte a grina. Av og til kasta
ho herre hanaskalet i søpla. Banaskal
som var sa godt for jorda. 1-Jerr Yr blei
skrekkeleg irritert. Kvar kveld matte han
sja etter i søppclspannct. Ein søndag haci—
de ho skrelt potetene og kasta alt skak’t i
søpla, herre fordi dci skulle ha gjester, sa
hadde ho skrclt potetene. Det var jo i
skalet næringa var. Og attpatil kasta det.
l)et var forfcrclcleg. At ho ikkje kunne
læra seg a hoyra etter. Pa den andre sida
var det dette mccl rottene. Han hadde
tenkt a tomma noka gift i komposten.
1-Jeldigvis hadde han tenkt seg om, tenkte
han. Gift i kompostcn Snart matte han
finna ut om han var for eller mot EF ôg.
1-Jadde det herre ikkjc vore for den vas—
kemaskinen. Kor var det folk fekk alle
meiningane sine fra? Kor var det no han
la den kvitteringa? 1Jan visste ho fantes
ein stad.

Snart kom ho opp og sa noko om
vaskemaskinen. I lan lag herre og vr’nta
pa det. Plutseleg ville ho koma pa det ho
ôg. Sa ville ho koma trampandc opp
Irappa.

I-Jan høyrte nokon som hylte ute i
vegen. Det var dci unge. Dci hylte ute i

vegen. Dci hrydde seg ikkje om
HOkOfl ting. Han fekk sa lyst pa
kona si, at han heldt pa a springa
ut av senga og ned til henne.

Men han tenkte seg om. 1-Jan kom pa
vaskemaskincn igjen. Kva var det ho
dreiv pa med der nede? Var ho uroleg pa
grunn av rottene? Var det mcclisinane ho
tok som verka slik?

1-Jerr Yr gjekk ut av scnga og ned til fru
Yr. I-Jo sat ved kjøkcnhorclct og røykte.
1-Jan satte seg ned pa andre sida av
det.

— Kva er det? sa herr Yr.
— Ingenting, sa fru Yr.
— Eg skal sja p1 vaskemaskinen no, sa

herr Yr.
Vi hur i cit romskip, tenkte han. Maski

nane ciurar og gar. Det er ikkjc lenger
nok mccl grunnskulcn og gymnaset for a
halcla ein norsk hcim i lufta.

Det var cit filtcr i vaskemaskincn. Han
hadde tenkt det matte vera f’iltcrct som
var gatt tett. Det var det. Vatnet fossa ut
pa beina hans.

— Det er i orden, sa han. — Far du
ikkjc sova?

Dci sig litt kvaranclre. 1-lerr og fru
Yr. Dci gjckk opp trappa til soverommct.
Rottcnc var stille. Dci gjekk ikkje i fellene
sine. Rottcnc var lure. Rottene var som
tvilen. Straks fjernsynet var slatt av, og
vinternatta la seg stille om huset sa k
dci. Straks ein kom til a tcnka pa alt s
atter skulle bli jord, sa begynte det a gna
ga i isolasjonen. Sylskarpe tenner av gul
og giftig tvil.

Sovnen var ein søppelhil som ofte kom
for scint. Dci kg der mccl fulle spann.
Men han kom ikkjc. Det var rottene som
kom.

Ungdommen hvIte. Dci truclcle pa
resirkulering. Dci trudde pa mange liv.
Dci kasta ein stein mot cit vindauge.
Dci lo.

— Jkkje hry deg om det, sa herr Yr.
— Kva da? sa fru Yr.
— Vi sovnar vel til slutt. •

Rune Belsvik er født 14.04.56. Vokst opp på Stord i
skiftande vær, mellom folk som var på leit etter lukka

i livet. Bur no i Kristiansand blant andre søkande folk,
Har gitt ut 20 bøker sidan debuten i 1979, mest

bøker for barn og ungdom. Sist utgitt Dusteljerten»
Cappelen 1991.

Christian Montarou er født i 1948 i Frankrike. Etter
fem års kunstutdanning i Frankrike flyttet han til Norge
og studerte ved Statens Kunstakademi og Statens
lærerskole i forming. Montarou har holdt en rekke
separatutstillinger og deltatt flere ganger på Høstutstil
lingen og andre kollektivutstillinger. Bildene hans er
kjøpt av blant annet Nasjonalgalleriet og Riksgalleriet.

rnpost
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FOLKEHØGSKOLER OG HØGSKOLER FOLKEHØGSKOLER OG HØGSKOLER

Bærekraftig utvikling:

PÅ FORKANT MED FRAMTIDA
Pa var EUROPALINJE kan du oppleve forandringene i Europa pa
kloss holdl Du mà ha: Pass, penger, pågangsmot, påpasselighet,
positiv innstilling til milioforandringer.

VELG BLANT:
- Media
- Europas framtid
- Bilde

Studieturer til inn- og utland, skriveverksted, okofilosofi og friluftsliv,
radioteater, animasjonsfilm... VIL DU VITE MER?

Skriv/ring etter plan

SKOGN FOLKEHØGSKOLE
7620 SKOGN tlf. (076) 85 555

BISLET HØGSKOLESENTER
Piléstredet 52, 0167 Oslo

Tidligere Oslo og Sagene lærerhøgskole
Telefon 02-465512 og 02-380498

tilegg til allmennlærerutdanning gis følgende studietilbud:

Årsenheter: Norsk, Engelsk og U-landsstudier / internasjonalisert
undervisning.

Halvårsenheter: dans, engelsk 1, film, forming, leire- og tegnepreget
forming, informatikk, kroppsøving, matematikk, mediekunnskap,

migrasjonspedagogikk 1 og 2, musikk, naturfag, naturfag med økologi /
mil(øvern, pedagogisk veiledning, samfunnstag, skoleutvikling,

småskolepedagogikk, spesial-pedagogikk, tysk 1, utdanning for
morsmålslærere for språklige minoriteter 1. halvårsenhet, skolebasert

vurdering.

Fjernundervisning rrV studieavgift: U-landsstudiet Global forståelse.

Det tas forbehold om endringer i studietilbudet.

SKOLEN LIGGER VED TROND+fEI)4SFJORDKN
SEND NED TYI.DIG INTORXASJONSHEFFK

NAVN,

L R.O1, nwd,

ff1 bsinIa, )k%IMti

Tin.be1d. kumnkk,
5ir s eisfr.

lfl. muj jtN fiandaJ

FOSEN
FOUEHØGSKOLE
7I•Q RJSSA - TLF. 1R16) Sf 21•

KONGSBERG
INGENIØRHØGSKOLE
Postboks 235
3601 KONGSBERG
TIf.: (03) 73 40 60

Hogtun Folkehogskole
6639 TORVIKBUKT

Tif: (072)93702

HAMAR LÆRERHOGSKOLE, 2300 HAMAR

STUDENTOPPTAK HØSTEN 1992
Høgskolen tar opp studenter til disse utdanningstilbudene i 1992:
Grunnutdanning:

— allmennlærerutdanning
— allmennlærerutdanning med årsenhet i musikk
— førskolelærerutdanning

SØKNADSFRISTER:
1. februar for søkere som har godkjent lærerutdanning og for alle
som ønsker spesiell vurdering/opptak utenom poengreglene.
15. april for alle andre søkere og for avgangselever fra videregåen
de skole vären 1992.
Nærmere opplysninger om de enkelte studietilbud og søknadsskje
ma kan du få ved å henvende deg direkte til høgskolen, tlf. 065-
22 040, adresse: 2300 Hamar.

BERGEN LÆRERHØGSKOLE HAR LANG ERFARING I

UNDERVISNING SOM TAR SIKTE PÅ NATUR- OG MILJØ.

Av SLIKE STUDIETILBUD GIR HØGSKOLEN FOR 1992-93:

9Jerrnundnef
A:I1JI1I1f.t.141I

6384 Vikebukt, tif. 072-80433

Studieretning i landbruksfag og naturbruk. Skolen ligg
i Vestnes kommune i Møre og Romsdal. Vi har
spesielt gode tilhøve for naturbruk og miljøfag. Vi har
stor variasjon i vår natur, med fjorden og fjell og eit
vakkert kulturlandskap.

Allsidig line og skogbruksline.
Agroteknikarkurs i administrasjon og miljøtag.

Faglærerutdanning i naturfag med matematikk
Naturfag
Samfunnsfag med vekt pd geografi/u-landsstudier
(iteaktiviteter
Biologi mrd ressurs/miljølære
Miljølære, samfunnsfaglig del

3 arv varighet
I årskurs over I år
I arskurs
1/2 àrskurs over I år
1/2 årskurs over Iår
1/2 drskurs over I år

BERGEN LÆRERI-IOGSCGLE

Nærmere opplysninger om de enkelte studietilbud kan
du få ved å henvende deg direkte til hogskolen.

Landkssvingen 15,
5030 Landas
TIf. (05) 2057 00

-Teater
-Händball
- Vev, som, kunststrikk

- Gitar/musikk
- Keramikk

NATURVERN I GRENSELAND

-for deg som vil langt hjemmefra
N-9925 Svanvik, Telefon 095-95092

HELSESPORT MEDIA MILJØ

OPPLAND DISTRIKTHØGSKOLE
POSTBOKS 1004 SKURVA, 2601 ULLEHAMMER, Til (062)60750

Studietilbud 1992/93:

Institutt for kultur- og mediefag: Sanrhdslåsiorie 1 dr) Kunsihvtore 1 årl,
F,fm, ljerrsyr og viden (i år), Regi (2 årI

Institutt for pedagogikk og 5oSiOIfOg: Allmenrrlog leo.phill, Generell pedogogåk 1 år),
Borneverrispedogog-, sosionom- og vernepleler
utdorrång 3 å’).
Reveliv 13 år).

Institutt for reiseliv: Norsk og riernosjool polåkk 11+1 år),
økonoen og odminisiras1on 11+1 år),

Institutt for okonomi og samfunnsfag: Peruonoluivikling og ledelse (1 år),
Hege’ uiud,orv 5om)unrsplonleggag (2 1/2 årl.

Kurs- og f)ernundervisnirsgsavdelingen: Tilbyr er ekko deli,dsstvcåer i samarbeid ned
insi vite’n og ordre vidorningsinstitusjoner.

Opplysninger om studietilbud, apptakskrav etc:
Tif (062) 88 000/204/211 (heltidsstudier)
Tif (062) 88 203/207/209 (deltidsstudier)

TELEMARK
INGEMØRHØGSKOLE

SIVILINGENIØRUTDANNINGEN
I TELEMARK

3900 Porsgrunn
Tif.: 03/55 50 80

Miljøkj emi

c

Lev fritt, bil glad

Agder distriktshøgskole

TUR

er bare ett av de mange spennende fagene du kan
studere ved Agder distriktshØgskole i Kristian
sand. Høgskolen har mer enn 25 aktuelle og fram
tidsrettede studietilbud innen områdene humanist
iske fag, realfag og samfunnsfag.
Du får tilsendt brosjyren Studier på ADH ved å
kontakte Agder distriktshøgskole, 4604 Kristian
sand. Ta gjerne en prat med en av våre studievei
ledere på telefon 042 - 79500.

—friluftsliv på

NORDFJORD FOLKEHØGSKULE
6860 Sandane

tif. 057 69310

- Et aktivt år på Jæren?
økologi og miljølinja tilbyr:
• Praktisk/teoretisk undervisning med feltarbeid

ved vann og sjø.
• Egen vindmølle på skolen
• Studieturer til inn- og utland
Friluftsliv med turer til fjell og sjø med linjas
egen båt
Skriv eller ring etter vår informasjons
brosjyre!

Jæren folkehegskule
4O6 Kleppe. Telefon: 4-42l655

RING DAG

Velkommen til skoleår på Trondarnes!
Fin natur med sjø og fjell-Idrett/friluftsliv —

og andre fagtilbod!
Skriv etter plan for meir informasjon!
TIf.: (082) 62 346.

i FANA
FOLKE HØGSKULE
5067 Store Milde - BERGEN

Telefon: (05) 99160

Miljø- og naturinteressert?
Linje for friluftsliv, økologi og
miljøvern.
* Studiereise til Marokko.
* Fotturer i StØlsheimen og Aurlandsdalen.
* Ski- og breturpå Hardangervidda.
* økologisk teori og praktisk miljøvern.



Til Blekkulf.
Jeg har vært pa hytta til en kamerat. Nar vi
var der stopte vi bunnen til et utebasseng.
Kameraten min og jeg fikk beskjed om a
brenne papiret som var rundt sementsekke
ne. Kameraten min spurte om vi kunne Li.
lov til a brenne en del plastikk ogsa. Er
plastikk farlig a brenne?

Hilsen Martin Arentz, Oslo

1-lei Martin.
Dette var det lurt av deg a spørre om. Det a
brenne plastikk er ikke akkurat miljøvenn
lig. Da skapes det en del litt skumle gasser
som gar rett ut i den luften vi skal puste i.
Selv om det ikke blir sa mye forurensning av
et lite plastbal pa hytta, er det mye lurere a
la det være.

Hel Blekkulf
Jeg gar i et korps. Uten
for star det foreldre og
venter mccl motoren i
gang. Det synes jeg er
veldig dumt, sa jeg send
te ut noen lapper hvor
det sto at de ikke matte
kjøre pa tomgang, eller
kaste soppel i naturen.
Jeg og den ene vennin
nen min skal starte en
klubb som skal hete:
Tenk miljø! Der skal vi
jobbe veldig mccl foru
rensningen her i landet.
Men det eneste proble
met vart er at ingen vil
være med. Vi bar ikke
startet ordentlig enna,
men vi skal sende inn en
annonse til Blckkulf, og
fa medlemmer nar vi har
startet.

1:emteklasssingene hadde lenge
irritert seg over at kloakken flot i
bekken utenhi. r skolegarden.
Dassbekken ble den kalt, og var sa
fæl at ungene fint ut at de matte
gjøre noe mcd saken.

En gruppe elever valgte Bek
ken i vart nærmiljø» som oppgave
pa skolen. MiljøvernsjeRn i kom
munen ble varslet, og siden gikk
det slag i slag. Det viste seg at
noen kloakkrør var koblet fiil. slik
at kloakken havnet i hekken. Etter
et ars masing pa kommunen er
hekken i ferd med a bli ren.
Na skal den hete Sildrebekk!

Flevens arbeid forte ikke
bare til at bekken blir ren,
men de fikk ogsa priser for
oppgaven sin. Fra Norges all—
mennvitenskapelige forsknings
rad (NAVF) fikk de Nysgjerrig
per-prisen. Den deles ut i en
forskningsk( )nkurranse for elever
fra 1. til fl. klasse. I ar kom det inn
.3000 oppgaver i denne konkurran
sen. Fire Nysgjerrigper-priser ble
delt ut.

I tillegg fikk 1-lalsan-elevene
Blekkulb miljovernpris. som ble
delt ut fl r fl irste gang i ar.

— I )ette er et godt eksempel pa
hv rdan miljocietektiver jobber i
sitt narmiljo. Milji tdetektivene ved

.

.

.

.

.

Tegnet av Tommy

.

.

.

.

.

........
Et olje-eventyr

Av David Bon,e;i (4 1/2 dr)

.

.

.

.

.

.

.

.

Det var en gang en gammel kone som had
de sju skrikerunger, og de var sa sultne, sa
sultne. Den gamle kona lagde en diger
pannekake som ungene skulle Li. Men da
ungene skulle til a spise pannekaka, ble den
til en seig, svart olje. Oljen og hele fatet tok
til :i trille bortover kjøkkengulvet og ut av
døra og nedover veien og ned i en svær
foss, og der ble det noe aldeles forferdelig
mye forurensning! Og den ble sa ille at man
ikke klarte a fa den ut av vannet igjen

.

.

.

.

hilsen l nnik’en.

Miljøverndikt
Politikerne praler mens
miljøet blir verre, vi som
er barn vil ha en ren
atmosfære.

Hilsen Lai
Antonsen.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

IIilsr’n BlekÅ’ulf

BLEKK
ULF-PRIS
FOR REN

BEKK

.

.

)

FIKK PRIS: Bente Røstad og Ingrid Moe fra Halsan skole i Levanger studerer prisen de fikk — en
datamaskin — sammen med Ludviksen. (Foto: Morten Antonsen)

I talsan skole er enda et bevis p:i at
det nytter, sier Bente Roestad i
Naturvernforbundet om elevenes
innsats.

Miljødetektivene fikk en data
maskin og en diger Blekkulf, og
prisene ble delt ut pa TV med Lud
viksen (uten Knutsen) som pro
gramleder. Forskningsminister
(Judmund liernes sto for overrek
kclsen. •5. klasse ved Ilalsan skole

i Lc’vanger søietfor at
bekken som rennerforbi
skolen deres blir ren —

.

.

.

.

.

ble belønnet med hccle
Nyspjerrigper-pris

Blekkulfs miljøvernpris.

N&M • RAGNHILD SVED
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HØGSKOLER VIDEREGÅENDE SKOLER

HØGSKOLESENTERET
I VESTFOLD

finnerdupa AVA 3lOmellom Tønsberg og Horten i landlige omgivelser, men likevel
sentralt midti Vestfold.

- FOR FREMTIDEN
De fleste vet at ingeniører jobber med konstruksjon av
veier, broer, bygninger og maskiner. De har vært med å
lage sykkelen og shampoen din, stereoanlegget og de
fleste av de menneskeproduserte «tingene» du ser rundt
deg. Men har du tenkt over at ingeniørene også kontrol
lerer utslipp av avfallsstoffer i jord, luft og vann, og at d. )

er nøkkelpersoner i det som blir viktigere og viktigere i
fremtiden, nemlig å planlegge produksjon og avfallshånd
tering slik at forurensningen av miljøet blir minst mulig?

Ønsker du å arbeide med noe som er nyttig for men
nesker og miljø så skaff deg en fagbakgrunn som INGE
NIØR, SIVILINGENIØR eller CAND.SC)ENT. Fagområdene å
velge blant er mange. Det er også utfordringene for frem
tiden!

INGENIØR-utdanningen tar 3 år..
SIVILINGENIØR- og CAND.SCIENt
utdanningen tar 4 1/2 til 5 år.

Noen aktuelle fagområder:
* Akva * Data * Geofag * Maskin
* Aridtektur * Eiektro * informatikk * Materialtek.
* Bioteknologi * Fly * Kjemi * Prosesstek.
* Bygg * Fysikk * Marin * Petroleum

Ønsker du brosjyrer og mer informasjon kontakt:

I NGEN IØRUTDANN I NGSRÅDET
Fkstboks 8150 Dep., 0033 OSLO 1. Telefon (02)46 5920

‘I’ROMSØ
M AR ETI rvl F — TEKNIKK — ØKONOMI

— NIARITIM I)RWE
Lt EIø(SKOLE
Somnierfcldtgt. 74171i - l’ostboks 79, 911111 TriimØ -lif. (083)90 251). Telefax: (083) 801131

STUDIETILBIJD HØSTEN 1992
1. 2—eie stuilruni I inurrirni dritt — rrtcl,urnritu til nl:,rit,eI rsgcr,ioi (MI).
2. I —:Irrg tudruis I eiarrtriti dirlt — kri.itlrtiinistr.i.;ciii/sIii)priig

)SiikaptcITuItd.ronngl.
3. I —ing tilleggutdiiinirw for «lar, inte Isgcnhiitet.

4. 2—;irre tudruin il r.iiv.f.IrlI.Ie.

5 ing sludisin I f,colr,ttsiikiirtiifltl.
( irsiinlcgge,iilt iitiI,rrt,tliig iniieitøkoiiiirni og ledelse.

8. I—ing sludisni i l,ii.,I;,e
7 3—.iriee isgceiilrstuullcr innse

— I lii l,rukstck niilogi
— ,utIlm,iIrset IngsIL knikk

OpP1AkSlRAV ( Le ,I,iit tar tilbud 2 og 3):
8. I —ar ig turkurs for søkere sunt ikke tyller rnrrt:ikrskr;ir ene, mcd forbehold i im budsjett—

mirlici
Si,knadnfrint Fur .amtlic lilhud: 1. april 19’12.

Hedmark Sykepleierhøgskole
har et studenttall på ca. 380.

Høgskolen har grunnutdanning syke
pleie, videreutdanning i psykiatrisk
sykepleie og har i samarbeide med
Hedmarkfylkeskommune spesial
utdanning i anestesi-, operasjon- og
intensivsykepleie.

Opplysninger og studieplan fåes ved
henvendelse til høgskolen, Kirkevn.
47,2400 Elverum. TIf.: (064) 10 066.

Alstahaug
Videregående skole
8862 Astahaug
TIf.: (086) 45 312

HØGERE UTDANNING I ET TRIVELIG
MILJØ KJENNETEGNET AV FAG-
KUNNSKAP OG VITALITET

MILJØOVERVÅKING
Ingeniørene utdannet ved høgskolens linje for
“BioLgiske prosesser og teknikker” vil få innsikt
i oppbyggingen og bruk av analyse- og produk
sjonsutstyr for biologiske produksjonsprosesser og
innen bl.a. miljøovervåking.

HØGSKOLEII I LEVANGER
.ll1III• LÆREUTDAMI1IF1G - ir1Gr1IøRUTDAr1r1lI1G

Kinkegt. 1. 7600 Levanger. Telefon 076-81211 Telefax 076-81712

RUD
Videregående Skole
Postboks 36
1351 RUD
TIf. (02) 13 20 60

Vi tilbyr følgende utdanning:
INGENIØRUTDANNING
MARITIM INGENIØRUTDANNING
ØKONOMIUTDANNING
VIDEREUTDANNING

OPPTAKSKRAV:
Hogskolekandidatstudiet: Generell studiekompetanse.
Ingenior/Maritim ingeniør: 3-årig videregående skole med tordypning i
realfag. - Teknisk fagskole. -1 -årig torkurs
Videreutdanning: Høgskole eller universitet
Søknadsfrist: 15.04.92. Ta køntakt med oss for nærmere informaslon.

c

VELG TEKNOLOGI

Rostadhaug
videregående skole
3340 ÅmoTpå Modum
TIf. (03) 78 52 00.
Telefax (03) 78 45 70

Studieretning for Allmenne Fag
Håndverks- og lndustrifag
Helse-og Miljøfag .

Handels- og Kontorfag ..... -

Husflids- og Estetiske Fag

Brandbu
VIDEREGÅENDE
skole
2760 BRANDBU. Tlf. (063) 34 386.

Studieretning: Allmennfag.

Skolen er deltaker i
Vand-prosjektet

Tveit Vidaregåande skole
5562 Hinderåvåg. Tlf. (04) 77 81 00

Ta fagutdanning med

NATURBRUK og MILJØ
som viktige fagområe.

C Skolen har grunnkurs og vidaregåande kurs innan Studie-
retning for landbruksfag og naturbruk.
Skolegardsbruk med allsidig husdyrhald, skogsdrift, jord
bruk og gartneri.

Variert og vakker natur med skog, sjø og fjell.

Be om nærare opplysningar!

Vennesla
Videregående Skole
Postboks 158
4701 VENNESLA
Tlf. (042) 56 422

m!rC!? skoe
2851 LENA Telefon (061)60944

Utdanninga for deg som vil veta meir om samupellet i
naturen.

Skolen gir fagutdanning i allsidig landbruk, skogbruk og
produks j onsgartnarfag.

Etter tre år har du ei fullstendig fagutdanning. Etter fire
år har du fagutdanning og studiekompetanse.

KVADRATUREN
VIDEREGÅENDE SKOLE

4604 KRISTIANSAND

Skolen har 1150 elevplasser og gir utdanningstilbud
innen en rekke praktiske yrker og innen allmennfag.

Skolen har eget kurssenter for informasjonsteknologi
og for EDB/spesialundervisning.

Skolen støtter Norges Naturvernforbund i dets arbeid
for et miljøbevisst samfunn som tar vare på vår natur.



VIDEREGÅENDE SKOLER

AMO
VEFSN VIDEREGÅENDE SKOLE

Grensen 2
8650 Mosjøen
Tif: 087-71 633

Voksenopplæring innen
bygg-, sveis- og mek, fag

Gjennomfører ENØK- kurs i
samarbeid med OFE

RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE

Resultat Ved Samarbeid

700 elever fra Røyken og Hurum
6 studieretninger, AF HE HH HI HK og SH
Unesco skole (ASP) og miljolære valgfag
Organisert papirinnsamling og enøk-tiltak
på skolen

Kunnskap
er en nødvendig forutsetning

for et godt miljø!
Vi utdanner fagfolk i vår bransje

TREFOREDLINGSINDUSTRIENS
YRKESOPPLÆRING

Postboks 9, Vinderen 0319 OSLO
Tlf. (02)1400 90

iTi Tornb Jordbruksskole
Ungdom fra hele landet ønskes velkommen til utdanning i
et godt skolemiljo og skolefag tilknyttet natur og bygdemiljø!

Vårt studietilbud er:
• Studieretning for landbruksfag og naturbruk, 3-årig
• Agroteknikerkurs i bygdeutvikling

(mulighet for høgskolekompetanse)
• Allmennfag: VK I og påbyggingsårforstudiekompetanse

eller Iandbruksfag og naturbruk.
(forutsatt Departementets godkjenning).

Kontakt skolen, tlf. (09)28 0005, adr. 1640 Råde,
om plan og opplysninger.

KALNES
VIDEREGÅENDE SKOLE
1713 Grålum, tif. 09140255

Nytt kurs av året er VK I naturbruk og miljø. Kursets innhold
er allmennfag, økologi, naturbruk, mennesket og kultur
kunnskap, milø og ressursforvaltning. Formålet er å gi
yrkeskompetanse etter VK Il og studiekompetanse etter på
bygningsår ved skolen. Alle ander kurs har også opplæring
naturbruk og miljø i h.h.t. fagplaner, men agroteknikerkurset
i plantedyrking og forsoksteknikk har eget miljofag.

Soknadsfrist 01.04.92

VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE
VERDAL TEKNISKE FAGSKOLE
Studieretninger:
Allmenne fag, handels- og kontorfag (regnskaps- og
EDB-linje, husflids- og estetiske fag (formingslinje,
kunstlinje og dramalinje), husholdningsfag (helse!
miljø, kokk/servitør/husstell og omsorgsfag), hånd-
verks- og industrifag (industrimekaniker-, plate/svei
se-, rørlegger-, bygg/anlegg- og tømrerlinje) og
idrettsfag.

Videregående kurs I og Il ved de fleste linjer.

RA1PA%G

Statens yrkesskole for skogbruk,
Saggrenda
- studieretning Iandbruksfag og naturbruk
gir opplæring innen skog, utmark og allmennfag:

• i -årig grunnkurs med vekt på skogbruk
• 2-årig grunnkurs med vekt på. skogbruk og allmennfag
• Videregående kurs i skogbrukslinje
• Videregående kurs 2 skogbrukslinje

SØKNADSFRIST 1. APRIL

Adresse: 3600 Kongsberg. TIf. (03) 76 53 01.

Vil du bli med på å løse framtidas
miljøproblemer?
Aktuelle oppgaver:
• Grønt bymiljø med friske trær
• Skader av ozon, fluor og klimaendringer
• Frukt og grønt uten sprøytemid ler
• Friske planter ved hjelp av bioteknologi
Vi tilbyr:
• Studieplasser på universitetsnivå

Q • Godt faglig og sosialt miljø
• Jobbmuligheter i offentlig og privat sektor

N1.J-1 etter endt studium

Be om studieplan. Seknadsfrist er 15. april.

Institutt for hagebruk.
Boks 22, 1432 Ås • Tif. (09)94 78 00 • Fax (09) 94 78 02

Studieretninger for:
- Allrnenne fag
- Handel- og kontor-

fag
- Hàndverk- og in

dustrifag
- Sosial- og helsefag
- Husholdningsfag

a
el -

ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE
5870 øvre Årdal

MIUOSKULE
Vaksenopplæringskurs samarbeid med Hydro
Aluminium: Foredrag, ekskursjonar, diskusjon og
prosjektoppgåver.

Globale og lokale miljøproblemer.

Omfang: 64 timar over eitt år. Nytt kurs frå septem
ber.

Erfaringane våre deler vi gjerne med andre.

TIt. (056) 63 844. Telefax (056) 63 528.

* Bamevernsakademiet i Oslo
Høgskole for førskolelærerutdanning

Barnevemsakodem iet i Oslo ble etablen i 1935 ogerden eldsle insmusjon iførskolelærerutdanning
i Norge. Skolen er en starlgpedagogisk høgskole og her 510 srudenter og 45 lærerssllinger. Skolen
holder dl pI Mangteni4 like ved Manglesud Ishall og øeensjøvwmer

Lyst til å arbeide med barn?
Førskolelærerutdanningen er treårig og gir deg mulighet til å ha innflytelse på
barns miljø og oppvekstvilkår.
Du vil få naturfag i undervisningen begge de to første studieårene. Det tredje
året kan du velge et halvt års fordypning i naturfag.

ønsker du å vite mer om opptnksregler og studiet, skriv til:
BARNEVERNSAKADEMIIST I OSLO
Postboks 24 Manglerud, 0612 Oslo. Tif. 02-277860.

) (

SATS MILØ, DET GJØR VI!

Tormod Brandt-Gundersen

Ole Rosholt

Miljø og økonomi
Denne læreboka er først og fremst beregnet
på elever i den videregående skole. Miljø-
faget skal nå integreres i alle fag, og Miljø
og økonomi VLI være til god hjelp ved
gjennomføringen av delte, tar opp mil
joproblemer hentet fra dagens virkelighet,
og satt inn i en økonomisk sammenheng,
blir miljefaget vinklet på en realistisk måte.

236 sider rikt illustrert. j11 jj
Pris kr 228,-

NORSK
UNDER4I
VISNINGS
FORLAG

FORLAGET FOR NORSKFAGET
Postboks 7576 Skillebekk, 0205 Oslo 2
Tif. (02) 44 91 91. Fax (02) 44 67 50

ALLE MENER NOE OM MILJØVERN.

KAN GJØRE NOE FOR MIU0ET!

KVALIFISER DEG INNENFOR ET OMRÅDE SOM
ER FRAMTIDSRETTET. S0K OPPTAK VED VÅR
LINJE FOR VANN-, AVLØPS- OG RENSETEKNIKK.

Basert på teknisk fagskole (Bygg/VVS/Maskin)
eller tilsvarende utdanning, tilbyr vi deg en ettårig
tillegsutdannelse i Miljøteknikk. I sitt slag den
eneste ettårige utdanning for teknisk personell un
der siv.ing. nivå med særkurs fra NTH.
Skolen er meget velutstyrt med laboratorium, rik
holdig datautstyr og egnet programvare, samt høyt
kvalifiserte lærere i et godt faglig miljø.

Skriv eller ring til:

jÇ Gjøvik tekniske fagskole
Teknologiveien 12

JJ 2800 Gjøvik
Tlf.06-72133 FaxO6l-74025

NORDLAND FYLKESKOMMUNE

VEFSN LANDBRUKSSKOLE
8650 MOSJØEN

Telefon (087) 89 153 - Telefax (087) 89 272

Kompetansesenter: Ressursforvaltning
Grunnkurs:

Naturbruk og landbruk
Skogbruk og utmarkslære Hagebruk, gartnerbruk

Videreg. kurs i og 2
Skogbruk og utmark
Landbruk og naturbruk

1. studieår Norges landbrukshøgskole



Kronikk

Noen tanker om
økonomi,

kultur
og økokrise

Av KAI SKAGEN, lbrfatter

STAVANGER
TEKNISKE FAGSKOLE
(04) 53 10 80, 4011 STVGR.

Maskin/Bil, Elkraft/EL.nikk/EDB, Anlegg/Husbygg.
Kart og oppmåling: gr.kurs, VKI og VKII.
Forkurs for ingeniørhøgskole

Skolen tilbyr eget valgfag i miljøkunnskap, hvor det
legges vekt på teknikerens ansvar og oppgvare.

Alle lærerne følger miljøkurs og integrerer aktuelle
emner i sine fag.

MÆRE LANDBRUKSSKOLE
7710 SPARBU
Telefon (077) 43131

Oversikt over tilbudet 92/93:
Ant. Elev-

klasser DlasserKurs
Ettàriggrunnkurs 1 24
To-årig grunnkurs 2 28
Videregaende kurs I 3 72
Videregaende kurs Il 2 48
Agroteknikerkurs i 16
*) Landbruksteknisk kurs i 10
*) Ettårig praktisk landbr.kurs i 10

il 228

rheiderhevegelsen arvet sin mest skjeb—
nesvangre tankefeil fra Karl Marx, nem
lig troen pa at økonomien er samfun

nets basis. 1)enne troen k:det i annen omgang
til overbevisningen om at (let var nokalylle
menneskenes naterielle behov: Gav man bare
folk tilstrekkelig a spise, gode hus a bo i, rime
lige arbeidsiorliold, sosial trygghet og høy hel—
sestandard, sa Ville kulturen, det andelige liv,
blomstre a seg selv.

Et fra denne overbevisning konsentrerte
man seg i artier narmest uteluk
kende om menneskets materielle
og okonomiske interesser. Fol—
gen ble at menneskene etterhvert
mistet interessen fl ir alt annet
enn kroppens behov.

I sa mate er jappene arbeider—
bevegelsens uekte barn: (er
hardsen tenkte pa det gode
materielle liv lot alle, jappene
tenker pa det gode materielle liv
for seg selv — begge parter tr( idde
at det gode liv kunne delineres i
okonomiske termer.

Og pa veien er samfunnets og
enkel tmen neskenes interesse
for det kultLlrelle li blitt nesten
borte. Alle vare krefter suges
opp av næringsli et og narings—
strevet.

BAKGRUNNEN FOR AT DIT1T
KUNNI SKJE, ma vi søke i
Guds dod — dvs. kristendom—

mens tap av indre lxerekraft — i det forrige
arhunclre.

l:t samfunn kan jo i lengden ikke eksistere
som ordnet helhet uten en overpersonlig, sam
menbindende ramme av RIles forstaelsesfor—
mer, normer, regler flir kommunikasjon og
samhandling etc. i nesten 2000 ar representerte
kristendommen et slikt ramnwverk for den
vestlige menneskehet.

Samtidig som kristendommen dode kr men
neskene og samfunnet, gikk den tekniske,
industrielle og økonomiske revolusjon inn i sin
mest eksplosive flise.

Det vil si: Samtidig som vi vokste fra kristen—
donimens bandlegging og begrensning av ar
trang til selvutlevelse, vokste økonomiens og

teknikkens mulighet til a tjene denne selvutle—
velse, til det umatelige.

I og med kristendommens dod hadde vi

ikke lenger noen tro eller tanker som kunne
hemme oss i utviklingen og anvendelsen av
teknikken, eller begrense oss i trangen til a
oppllle og overopplylle kroppens behov.

MEN DET VAR IKKE den moderne vitenska

P’. teknologien, urbaniseringen
og kapitalen som ansiret og for-
trengte kristendommen, tradisjo—
nene, naturen, anclen. Det var de
europeiske andsliv som avgikk
ved døden i tidens fylde, mett av
dager, av elde og utmattelse. Den
kristne sivilisasjon er ikke en
drept, men en sj( il dau cl sivilis: i—

Sj( 10.

I )en moderne vitenskap, tek
nikk og okonomi er bare en
utfoldelse av sider ved mennes
kets vesen. I)en moderne tid med
alle dens muligheter og larer mat
te k( )Tnme i historiens løp som et
naturlig og uavvenclelig innslag i
menneskehetens utviklingsgang.

i )et katastrokile i var tid kan da
ikke ligge i at den teknologiske
;era innflint seg — men kun i at
det andsliv s irn skulle ha dannet
og 11i( dnet menneskene til a
nu te tekn( 1 )giens og industriens
Iristelser med innsikt, karakterfasthet og ade—
kvate institusjoner, ikke oppstod i tide.

ØKOLOGIKRISEN KOM ikke pa grunn av den
moderne vitenskap, industri og kapital. Økolo—
gikrisen kom lorcli det europeiske andsliv ikke
i tide ville erkjenne at Gud er død, og ikke ville
heve seg til et nytt ;mdsinnhold som kunne ha
gitt oss niotstandskralt og flintasikratt til a
liandtere den lreniadst rmende tek n 1 gi og
øk( )n( )iili, soiii na overvelder oss.

Statens fagskole for fiskeindustri
— Med fiskeressurser som fellesfag —

SFFF er en videregående skole med:
Grunnkurs fiskeindustrifag
VK I-kurs fiskeindustrifag
VK-kurs okonomi/arbeidsledelse

Eget moderne hybelbygg og kjøkken, med rimelige hybler
og alle måltider.

Egen friticisleder med delansvar for din fritid.

Spennende arktiske naturopplevelser.

Kontakt oss på telefon (085) 87 251.

YRKESMESSIG A7TFØRING
FOR VOKSNE FRA HELE
LANDET
- oppgradering av allmennkumiskap
- opplæring i elektro- og kontorfag

For nærnre opplysninger:

• KROK[D
5048 KROKEIDE - TIL (05) 91 51 70
eller ditt lokale Arbeidskontor

VAL
LANDBRIJ1(SSKOLE

7953 Strand i Namdalen
Tif.: (077) 94 190

c

Sogn Jord- og Hagebruksskule
5745 Aurland, tlf. (056) 33 205

økologisk Landbruksskule
2-årig linje i økologisk landbruk

(VKI ÷ VKII m/sommarkurs)

VANLEG KOST OG VEGETARKOST

Plan og søknadsskjema frå skulen.

Søknadsfrist 10. april. Sum
*) Forbehold om godkjenning.

“Samtidig som
kristendommen
døde for mennes
kene og samfun
net, gikk den tek

c iske, industrielle
og økonomiske
revolusjon inn i
sin mest ekplosive
fase.”

STUDIERETNING
LANDBRUKSFAG OG NATURBRUK

Vinterlandbruksskolen i Oslo tilbyr alle kurstyper i all
sidig linje.

Fra høsten 1992 startes også VK I-kurs i naturbruk og
miljø.

Ta kontakt med skolen for nærmere informasjon.

Vinterlandbruksskolen i Oslo — Landbruksakademiet,
Pottemakerveien 4, 0954 OSLO.
Telefon: (02) 25 43 44 / 25 75 67 / 25 67 93.
Telefax: (02) i6 60 57.

“log med kris
tendommens
død hadde vi
ikke lenger noen
tro eller tanker
som kunne hem
me oss i utvik
lingen og
anvendelsen av
teknikken.”

ØRLAND MEIERISKOLE
7130 BREKSTAD. TLF. (076) 25 160

Landets eneste meieriskole følger opp meieri
industriens målsetning som bl.a. er:

En miljovennlig næring, med rene produkter,
rent miljø og miljovennlig teknologi.

Vår skole tilbyer en toårig
næringsmiddelutdanning, med hovedvekt på

meieriprodukter.
Tidsmessig internot. Godt elevmiljo. Gode

arbeidsmuligheter. SØKNADSFRIST: 20. JUNI.

Matproduksjon — ensikkerframtid!

NATUR & MILJØ nrl.92 59



Teknisk miljovern
velg mellom fem spesialutdanninger:

• Arbeidsmiljø og innemiljo

• Energiøkonomisering og
energiforvaltning

• Miljovern i offentlig teknisk planlegging

• Renseteknologi ved utslipp til luft og til
vann

• Sikkerhet og pålitelighet

NTHs spesialutdanningsprogram “Teknisk
miljøvern” er et tilbud om kompetanse
giyÇnde etterutdanning innen teknisk
miljøvern. Hver spesialutdanmng består av
seks kurs, tilsvarer i omfang et halvt års•
studium ved NTH, og må gjennomføres i
løpet av seks år.

Stiftelsen for etter- og videreutdanning ved NTH
7034 TRONDHEIM
Tel 07-595266 Fax 07-5 17226

• Du kan studere på deltid, hvis du
ønsker det

• Du får lån og stipend i Statens
lånekasse

• Du får samme kompetanse som ved
offentlige ingeniørhøgskoler

• Studiestart august 1992
• NKI praktiserer fortiøpende opptak

Ja, jeg ensker å få tilsendt mer informasjon om

studieretning for landbruksfag og naturbruki

Navn

øOIIsk.

i )
BJØRKNES
PRIVATSKOLE
Løvenskjoldsgt. i
0263 OSLO
TIf. (02) 55 62 60.

NT=B
UN,VI kr: i T KuN, III 151
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SPESIALUTDANNING
VED NTH

Voss JORDBRUKSSKULE

Ein skule for miljomedviten ungdom

Skulen har studieretning for landruksfag og Naturbruk, og kan tilby
folgjande kurs:

• Grunnkurs, allsidig linje («grønt grunnkurs»)
• Vidaregaande kurs I, allsidig linje
• Vidaregaande kurs Il, yrkesfagleg modell
• vidaregaande kurs il, allmennfagleg modell

Under foresetnad av godkjenning, vil ogsa desse kursa koma igang
frâ hausten 1992.
• Vidaregaande kurs I, linje for naturbruk og miljø
• Allmennfagleg pabygningsar som gir studiekompetanse
• 3-arig iandbruksopplæring pa kveldstid (vaksenopplæring)

For nærare opplysningar, ta kontakt med:
Voss Jordbruksskule, 5710 SKULESTADMO,
tlf. (05) 51 21 66.

. . ——————1
Miljøforvaltning

1O-vekttalls studium tilrettelagt for fjernundervisning
I I

Studiet tar sikte på å gi grunnleggende miljøkunnskap Målgruppe for studiet: I
I og behandler miljøforvaltningen på ulike nivåer. • Ansatte i offentlig forvaltning med ansvar for
I saksbehandling, planleggings- eller kontrollarbeid I

Studiet er delt inn i fem moduler: når det gjelder det ytre miljø

I • Miljøjus • Ansatte i miljøorganisasjoner eller større bedrifter
• Miljøvern i norsk forvaltning . Andre som er opptatt av miljøspørsmål

I • Miljøkunnskap

— . Kommunal planlegging og miljøvern Kurset er lagt opp i samarbeid mellom
• . . . . .. NKS Fjernundervisning Universitetet i Oslo og

• økonomiske virkemidler i miljøvernet Kommunal Opplæring I
I

Modulene kan tas enkeitvis og kan gjennomføres på
hjemstedet uten å ta permisjon.

For nærmere opplysninger ring eller skriv til I
I

I

_______

Fjernundervisning I
I Postboks 5853 Hegdehaugen

I 0308 Oslo I
•

TIf.: (02) 56 85 00

Interessert i TEKNIKK og MILJØ?

NKG

Du kan bli miljøingenior!
NKI tilbyr studier som setter teknologisk kunn- Forøvrig tilbyr NKI mange muligheter til faglig
skap inn i en helhetlig sammenheng. På bygg- fordypning på tre avdelinger: Bygg, elektro og’
avdelingen kan du bli miljø- og planleggings- maskin.
ingeniør.

NKI studentene Siv Helen Marthinsen og
Trond Tunstad, studiesenter Bærum.

r — — — — — — — — —

I

— — —

Ring: (02)12 29 50
er sencl kUpOflcfl i dag’cli
NKI betaler prtoen.

I
ija,
I
I

jeg vil bli miljøingeniør
— send meg studiekatalog for
ingeniørutdanning 1992/93

Navrr

Adresse

I
Postnr./-sted

TIf.

I— M254/A021/920130
— — — — — — — — —

ST1JLIERETNIN FR

LANDBRLJI(SFAG og NALJRBRK

ALLSIDIG SKOGBRUKS- PRODUKSJONS

LINJE LINJE GARTNERLINJE

Kan du tenke deg en utdanning

som gir muligheter h)r arbeid med
praktisk miljøvern, planter, dyr og
mennesker? i)a kan studieretning
for landbruksfag og naturbruk være

noe for deg?

Grunnkurset (grønt kurs) er felles
for alle linjene. I VK I og VK il har

«EN FRODIGdu sju linjer å velge mellom.

Denne annonsen er stttet av Landbruksforlaget, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Svarsending
Avtalenr. 103000/20

1340 Bekkestua

— — — — —

I
1

I
I
I
I

J

ANLEGGS
GARTNERLINJE

REIN DRIFTS
LINJE

LINJE FOR
ØKOLOGISK
LANDBRUK

LINJE FOR
NATURBRUK
OGMIUØ

Med et ettårig påhygningskurs får
du studiekompetanse og kan stu
dere ved høyskoler og universiteter.
Send inn kupongen og få tilsendt

informasjon om hva studieretnin
gen kan gi av utdannings- og fram
tidsmuligheter.

å.’

e...i... 1Cs.’

Klipp ut, og send inn kupongen til Sekretariatet for
videregående opplæring, P.b. 8170 Dep, 0034 OSLO.



Naturvern
er kultur-
kamp
NÀR FN lIAR VÆRT med i
Naturvernlbrbundet noen
framstar et par lorhold som

særdeles bemerkelsesverdige:
i. Naturvernere far rett.
2. Det tar forbausende lang

tid k ir makthaverne tar til
vettet.

Gro Harlem llrundtland kom
rnslencle etter i Alta—saken. Ti ar
for sent ute. I rundtland—k )rn—
misjonen korn 16 ar etter Men
ton—erklæringen — utarbeidet av
frarntreclende biologcr og
forskere — uten a si noe vesent
lig nytt. Kraftkrisa farsvant fra

Aftenpostens
spalter først
20 ar etter at
Naturvernfor—
bundet saklig
og faktisk
hadde tatt
livet a cktte
sp kelset.
Fnøk har vi
snakket om i
ca. 27 ar uten
at saken har
fatt skikkelig

gjennomslag her pa berget.
ilvorfor?

I:or noen er svaret enkelt:
Naturvernere er prektige. Alle
de andre» er sinker og/eller
hensynsløse. Svaret er ikke
godt, bl.a. fordi det utelukker
kritisk lys ivi var egen virk
somhet og opptreden.

Det burde imidlertid være
klart for de fleste at den
bedrøvelige naturtilstanclen
vi har i vart land og mange
steder ellers i verden, er et
resultat av kultur. ødelagt
natur er resultat av I ,istemte
former f r menneskelige
behov, vaner, politikk og
handl ingsmt instre.

Indianerhøvdingen Chief
Dan George skrev engang:

7hc sunlç’bt docs not IL’av’
its nuirl’s’ on the ç’rass. So
be, too, pass silent/p.»

Vi pa var side har sett det
annerledes:

47ellet sI’al bevu
toider vdr iu’Ve

land.
Og skulle det enna finnes

en kvadratnwter av denne
planeten som enna ikke er
berørt av menneskehen&r
eller —føtter, sa virker den som
en magnet pa oss. Vi løper til
far a plante flagg, signcrc,
stemple, grave, dyrke, vende,
oinlorrne, smi, bygge — i det
hele tatt fa noe ut av (len
naturen som ellers ligger der
til ingen nytte.

Det er mccl andre ord kultu—
ren som i høyeste grad burde
være i fokus tor natur— og
rniljt iverneres oppmerksom—
het. I stedet kar a legge vekt pi
det ckfensive natur— og miljø—
vernet, burde vi konsentrere
oss mer om kulturangrepet.
Ikke fardi vi er kulturfiencler,
men fordi det er ‘ar form for
kultur vi ma gjøre noe mccl
ders mi vi skal ha hap om a
redde var natur. Naturvern blir
pa (knne maten en kultur—
kamp. Og endelig: ønsker vi a
pavirke kulturen, ma vi foran—
cln’ mennesker. Selvsagt.

Min uerbødige pastancl er at
naturvernere har tatt for lett pa
dette. Vi har tilegnet oss en
masse kunnskap om natur, om
økologi, OIT1 prognoser, prO
sesser og milji ikjerni etc. Selv
sagt er (lette grunleggende
viktig og helt nødvendig. Men
hva vet vi om mennesket oppe
i alt dette, om muligheter og
metoder tor a na fram mccl et

budskap slik at det overbevi—
ser?

Har vi opparbeidet oss
profesjon :i det a farmiclle var
viten med tyngde og gjennom
slagskraft? 1-Tar vi lagt tilstrek
kelig vekt pa det pedagogiske,
det retoriske, i det hele tatt alle
former for profesjonell formid—
lingskunst?

Neppe. I alt for stor grad har
vi lettvint stolt pa følgende
enkle formel: Nar vi vet best,
vil cle andre» høre pa oss bare
fordi vi sier i fra. Nar det tar 20
ar før makthaverne tar poeng
ene, sa kan det faktisk ha noe
med oss selv a gjore. Det kan
være at vi niumler i skjegget.
Vi kan i hvert fall undersoke
(len siden av saken tur vi

pastar at tilhørerne er døvu.
il rikl .»4tlnein.

Foto:
Bjørn

Einan,
Bekke

stua

IMil/ødebatten

orkynte Henrik Werge—

Lesernes
jahen

p.

Arild Ådnem,
leder i Nor
ges Natur
vernforbund

Foto: Signe DrevsjØ,
Drevsjø

Takkfor alle bidrag til Lesernes
galleri. Nyfrist for innsending
av bilder er 28. februar.
Belønningfor bilder som kom
merpt trykk er som vanlig en
35 liters iyggsekkfra Bergans.
Send opptil 5 bilder— dias— og
skriv gjerne hvor bildene er
tatt. Adressen er.

Natur & Miljø
Posthoks 2113
Grünerløkka
0505 Oslo

Foto: Signe Drevsjø, Drevsjø
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Verveprem ien r.:
37: Arve Tellefsen: Pan
38: Arve Tellefsen: CarI Nielsen
39: Bjørn Eidsvåg: Tatt av vinden
42: Bjørn Eidsvåg: Alt du vil ha

“DET
LEVENDE
LANDET”

_______

Norge, naturen og men
neskene. Tekst og foto av
Pål Hermansen. Med dikt
av Rolf Jacobsen.
Vervepremienr.: 24
Utsalgspris: kr. 388,-

43: May Britt Andersen: Tamme erter...
44: Ludvigsen: Bli blid
45: Steinar Albrigtsen: Alone Too Long
Utsa lgspris:
CD kr. 163,- LP og kassett kr. 104,-

erkav en veht’rbök. -

Verveprimienr.: 23
Utsalgspris: kr. 250,-

, “NATUR
OG MILJØ

______

EKSIKON”
:unnskapsforlagets

leksikon er den nyeste og
mest omfattende oversikt
(3.000 artikler) på områ
det. Rikt illustrert med
tabeller, fotografier og
tegninger.
Vervepremienr.: 4019
Utsalgspris: kr. 398,-

Ta gjerne kopi av kupongen hvis du ikke vil klippe i bladet.
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JEG HAR VERVET:

_____

3zE___
I

_________________ _________________

I

___________

OG VELGER

I

____________

VERVEPREMIENR.:

I

___ ___ ___

I
VERVERENS NAVN OG ADRESSE:

HUSK Å SKRIVE DIII NAVN:

______________________________________

MEDLEMSNR. HER:

L
POSTNR./STED:

_________ ______________

— — — — — — — — — — — — — —

I — — — —
—

Kan sendes
ufrankert

i Norge.
Porto er
betalt.

SVARSENDING
Avtalenr.: 109000/5Pb

VED VALG AV PREMIE
NR. 37 - 45 KRYSS AV:

ICD] IMCI I IP

I
NATURVERN •
‘T’ FORBUNDET
Grünerløkka postkontor
0505 Oslo I


