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Postboks 2113 Grdnr’rløkka,
0505 OSLO, Norge.

Medlemskontingent i
Norges Naturvernforbund:
Personlig medlem: (inkl. Natur & Mil

jø) kr. 200,—
Pensjonister: (inkl. Natur & Miljø) kr.

100,-
Livsvarig medlemskap: kr. 4000,-
Bedriffsmedlemskap: kr. 1500,-
Medlemmer av Norges Naturvernfor

bund er automatisk medlem av det
fylkes- og lokallag vedkommende
sokner til.

Naturvernforbundets fylkeslag:
N,iturvernfnrliundrt i Østfold: Leder Tore Hoet,

Kontor; Ferjestedsveien 5. Boka 1151,
1631 Gamle Fredrikstad, tif.
09 314980

Naturvernforbundet i Oslo o Akershus:
Leder Eystein Huseby. Kontor, Man
dalsveien 120. 0461 Oslo, tlt.
02 383520

Naturvern forbundet i Hedmark: Leder
Arne Tronslad, Ut. p. 064 60335. Kon
tor: Soiorvn. 151. 2400 Elverum, tlf.
& fax 064 16330

Naturvern forbundet i Oppland Leder
Knut Sterud, Kontor; Faberggt. 106.
Boks 454, 2601 Lillehammer. tif
062 60081

Naturvern forbundet i Buskerud: Leder
Even Woldstnd Hansen, tlf, p.
03 761535. 3322 Diirbu

Naturvern forbundet i Vestfold: Leder
Ragnhild Trosby. Vikvn. 3180 Nykirke,
tif p. 0:3:1 78314

Naturvern forbundet i Telemark: Kontakt-
person: Finn Helge Røe. tlf. p.
03 530078, llolrs 85, 3700 SSen

Naturvern forbundet i AustAgdi’r: Leder
Stig Olsen, tlf. p. 041 42983, 4934
Nesgrenda.

Naturvern forbundet i ½st-Agdrr: Leder
Torunn Kristiansen, tlf. p. 042 66082.
Boka 718, 4601 Kristians,ind S.

Naturvern forbundet i Ror:il,ind: Leder
Anndi Lomeland Jiicobsun. Kontor:
Asylgt. 1. lloks 441. 4001 Stavanger,
tlf. 04 520894.

Naturvern forbundet i Hordaland: Leder
Kurt Oddekalv. Kontor: Jiicobsfjorden
v/Tractauren, Boka 1201, 5001 Ber
gen, tlf. 05 313851.

Naturvern forbundet i Sogn og Fjord,ine:
Leder Stein Miilkenes Ut. p.
057 43523. Digerneset 40, 6900 Flo
rØ.

Naturvernforbundet i More og Romsdal:
Leder Odd-Arild Begge. tif. p.
072 42818. Sandvn. 12 b, 6400 Mol
de.

Naturvern forbundet i Ser-Trøndelag: Le
der: Sunni Hegie. TIf p. 07 990122.
Kontor: Dronnngensgt. 33, 7012
Trondheim, tlt. 07 515224.

Naturvern forbundet i Nord-Trondel,tg: Le
der K)ell Delbekk 077 44752.

Naturvernforbundet i Nordland: Knul Sør
gaard, tlf. p. 081 82293. Kontor:
Torgt. 10. Boka 250 Bodø, tlf.
081 26033.

Natijrvernforbundet i Troms: Leder Randi
Hasvold, til. p. 089 84575, Boks 924,
9000 Tromsø.

Naturvern forbundet i Finnmark- Anne Karl
Melbø, tlf. p. 085 99789. Boks 131.
9901 Kirkenes.

Natureg Un4doiri. Leder Heidi Sarensen.
Kontor: Torggt. 34, 0183 Oslo, tlf.
02 364218.

Prosjekt miføvennlig OL-94: Olav Myrholt,
tlf. 062 63045. Boks 454, 2601 Lille
hammer.

Barentshavutv ilrg’l: Leder Bente Aa
«jord, lit. 051 26033. Postadresse:
Rnks 10, Steigen

Nordsjøutv.ilget; Prosiekzlecler Stein
F1eldstad, tlf. p. 05 297831. Post-
adresse: Frdalsvn. 17, 5032 Mmdc

• • ‘I i ippl iii i i’. iii il. 11111 ‘liii—

kenele I Ild.. km li i i li,’ il I is’n

Vis iv r’Ig du I1.llsliii I i ei

Pl;istll,iski’i mii-) iml>i’ni in

6) liIii,viiiiiii il)’

la sI..,iI sl..ii’iiiilii’ m’li’i’iie liiii
I lvt’iI .ir mlii miil.im’
i) .111>3 til lin I i ‘vinski’ 111cr.

Il, - mi 3 li>: liii)

Innhold

Postgiro:
0803 5 09 46 02

Ansvarlig redaktør:
Ragnhild Sved

Redaksjons
sekretær: Anders
Gjesvik

Redaksjonen: Jon Knut
Berg. Gunnar Bolst,id,
Ola Glimsne, Jon Bmrger
Sklurseth. R,ismus
Hansson. Briti Hveern,
Knut Are Tvedt,
Ragnhild Noer.

Annonser: Naiurvernfor
bunijets Markedskon

Faste spalter:

t-ikt A/S
TIt.: 22—71 92 20

Design/lay-out: dEDB
s,n Kitill llerger

Sats og repro: Lto print
Trykk: Frnm,ner

Trykkerii:r AS
Natur & Miljø irykkes

pa klortritt papir.
Abonnement institu

sjoner: kr. 325,-
Abonnement enkelt

personer: kr. 215.-
Bestille’, hos
Oniversti’tslonlaget,
Abonnements
>ivdm’lin1t’n, l’osthoK’,

32

Igranskauen heller Nærum

og stanse den sure nedboren.
— Sjennialt, spør du meg: PI denna màten kan vi Itt’h-It st yrke sysselsettinga

Truet: Sjøfuglene dør i fiskegarn.
Lomvien kan bli vår neste «geirfugi».

Leder

Støtt Arktis-vern,
Stoltenberg!

rktisk er under hardt press. Oljeboring,

okt skipstrafikk, langtransportert

forurensning, atomdumping og

prøvesprengninger truer Europas

siste, store villmark.

Russerne Etbulerer om at Barentshavet kan

skjule like rike oljeforekomster som i Midt

Østen. Pa norsk side letebores det i det sørlige

Barentshavet. En virksomhet som er okono

iisk uinteressant, ifølge oljeselskapene, men

som de føler seg presset til av myndighetene for

å bli tildelt attraktive blokker i sør. Samtidig

utredes boring i det nordlige Barentshavet med

sikte på en mulig åpning i siste halvdel av 1990-

åra.

Alt tyder pa at kampen inotoljeboring og får

vern av et stort villmarksområde i Barentshavet

vil bli en av de viktigste sakene for miljobeve

gelsen de kommende årene. Natur og Ungdom

lover å ta alle virkemidler i bruk for å stanse

oljeselskapene som vil lete etter olje i Barents

havet. Samtidig vil de arbeide for et stort verne-

område. Internasjonale organisasjoner som

WWF og Greenpeace jobber også for å få gjenn

omslag for dette forslaget i politiske fora.

Norge var en pådriver i arbeidet for vern i

Antarktis. På samme måte bør regjeringen

engasjere seg for å gi de like sårbare områdene i

Arktis et skikkelig vern, selv om det vil «koste»

mer. Norge har her en enestående sjanse til å ta

et initiativ for å sikre Europas naturarv.

Utenriksminister Thorvald Stoltenberg har

store vyer for den økonomiske utviklingen i den

såkalte Barentsregionen. De omfatter industri—

samarbeid, veier og jernbane, utnyttelse av

naturressursene og ikke minst; okt skipstratiklc

gjennom Den nordlige sjoruta fra Europa til

Stillehavet. Miljovern skal også være et satsings

område i barentssamarbeidet, uten at minister-

konferansen i Kirkenes i januar resulterte i en

eneste konkret formulering på dette filtet. Nå

bor Stoltenberg kjenne sin besokelsestid og gi et

skikkelig himndslag til miljovernet; norsk støtte

til et større verneomrde i Arktis. •
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i i’i9&’rntgen raskt far til en bedre
li vi liii nm; av ressursene. Israel
lii nlçer nesten 80 prosent av res—
sli rsene i omradet, og vannpro—
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Jorden rundt

Grønnere
bank
• • WWI har lagt fram forslag
for a gjøre Den europeiske inves—
teringsbanken (EIB) «grønneri.’».
Banken, som er en i ,F—insl ull—

Sjon, låner Lit omlag 12 milli.irder
pund hvert år, nesten like mye
Som Verdensbanken. Men mens
miljoel’fekten til Verelensbank—
lånene blir vurdert, er den Ingen
slik ordning lbr l,m I ra 1,1 B.
WWF foreslar at 1111 ansetter ek—
sperter som skal hjelpe til med
utredning av miljokonsekvense—
iw, og organisasjonen tilbyr seg
også a hjelpe til ned vurdere la—
nesoknadene.

(J\T1.mv Scir’uljyi)

Sykkel-
revolusjon
• • Siden Cuba ni ist el til jel ei e
ransene fra Sovjet i 1990, Im,ir ni
tall privaLhiler i H ava na a I I i i et I
med nesten to tredeler og

Energi: Gården Eidsalm 38dyrker energi til egne

kjøretøyer.

10 Reiseklubb: Bli med 44N&M til Øst-Europa.

forkledning Miljø—nei
fra banker

Arktis: Norske mil jøor
ganisasioner forelår vern
av Europas siste villmark.
Spar: Elektrokjele istedet
for oljerr gir mindre
utslipp og mindre utgifter.
OL: Naturvernforbundet

vurderer OL-anleggenes
miljoprofil.
Demokrati: Politikerne
svikter miljøet — demo

kratiet må styrkes.



KAMP OM
EUROPAS SISTE

VILLMARK
Norske miljøvernorganisasjoner vil redde Europas siste

villmark. Oljeutvinning, atomprøvesprengninger og økt skipstrafikk truer den sårbare
naturen i Arktis. Organisasjonene vil verne et gigantisk område sm avgrenses av Sval

bard, Bjørnøya, norddelen av Novaja Zemlja og Frans Josef Land. >
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Vemesonen må inkludere de viktige biolo

tieratAntarktis har Litt sin
verneplan, ha i mil 0(1 rga —

nisasjonene ‘endt blikket
mot Arktis. Det frireslåt le viii—
iiarksoinrådet i Ila ren ishavet,
som inkluderer både land— og
has områder, er større enn Nor—
ie, Sverige og Finland til sum
men. Deler av dette er allerede
vernet eller foreslått vernet. Om
kring halvparten av Svalbard er
iredet. Norsk Polarinsi i tutt har
toreslatt å verne Bjornoyi, og pa
russisk side t&eligger ut forslag
om a verne deler av I :rii is J( nei
Land.

Den som i

første rekke har
kjempet for det
ft)reslatte ver
neoniradet, er
llj i mm I rant —

zen, sekretær i
Kø ni akt u tval—
get tor nord—
oniradene. Ti
norske rniljoorganisasjoner, samt
to internasjonale — Greenpeace
International og WWl (World
\Vide lund For Nature) Interna
tional er representert i dette ut
valget.

Det haster med å komme i
gang med disse planene, mener
Frantzen. Området, mmmcd dets
spesielle isfimuna og dyreliv, er
un iki, og oljehoringen i nord er
allerede i gang.

Verne økosysytemet
— Vi vil verne et sapass stort om—
rade fordi vi ønsker i verne et
okosysteni. I Arktis er det spesi
elt viktig a verne bade land— og
havomrader. li odt eksempel
pa betydningen av (lette er
sjotugiune. De gjodsier landom—
radene. Uten denne næringstil—
forelsen ville det ikke vært
grunnlag ftir den rike og mang—
I oldige I unaen på land, sier
I rant zen.

Det samme gjelder havet. Det
har liten hensikt å Verne el lniile—
tjell, dersi ni sjotuølcnu ikke kan
fin mi e ti mat i havet utei i tor. Fred—
ningen as et fugleljull kan ikke
hindre fuglene ja sulte i hjel. Det
har vi tiere tragiske eksempler pi.

i skit i vill i nirks min ridet mi
derfor reguleres, mener Irant—
zen.

Frantzen sier at han kan ten
ke seg tiuksible løsninger, som
ikke nødvendigvis innebærer to
tal forbud mot all næringsvirk—
somhet i området. Men han un
derstreker at vernesonen må
inkludere de viktige biologiske
irosmsscne som skjer der isen
moter havet. Og den må ‘ære
stor nok til å dekke artidsvaria—
sjonene for isens utbredelse.

Isen omfiitter et helt samfunn
av organismer, fra bakterier og
alger via krepsdyr og polartorsk
til sjoftigl, sel, polarrev og is—
bjorn.

Selv om Fritjof Nansen alle
rede i 1906 beskrev mikroorga
nismer fra snleltedammer på isen
og tangloppene på isens under-
side, var isfaunaens mangfoldige
sammensetning praktisk talt
ukjent til rundt 1970, da russer
ne startet undersøkelser i områ
det ‘ecl Frans Josef land.

Olje i is
Senere års forskning, og da særlig
programmet Pro Mare, om ble
gjennomført i årene 19S4—S9, har
gitt ny kunnskap om denne Uni—

ke villmarken.
I boka «Okosystemet Barents—

havet», som er en presentasjon av
Pro Mare, advarer f&skerne mot
farene forbundet med petro—
leumsvirksomhet i Arktis. Ut—

D
et skjer en rivende utvik

ling i Barentshavet. Nye
kommersielle interes

ser innen sjøtransport og petro
leumsvirksomhet satser stort i
dette området. Deres interesser

slipp av store mengder olje kan
medføre vesentlige skadevirk
ninger i Ilimrenishavet, spesielt
der det er is, skriver de. De lave
temperaturene gjør at de flykti
ge og ofte gift ige oljekomponen—
tene fordamper i liten grad. Olje
kan dessuten samles inn under
drivisen og effektivt fryses inn til
neste år.

Om våren og sommeren bi
drar sollyset til at oljen brytes ned
kjemisk, men flere av produkte
ne fra denne nedbrytingen er
mer giftige enn utgangsstoffene.
De frigis ved iskanten den tiden
på året det er størst biologisk
produksjon ved iskanten. Flere
av fiskeartene beiter opp mot is—
kanten, og denne produksjonen
har også stor betydning for flere
hoyerestiiende dyr som sjøfugi,
sel, hval og isbjomn.

Økt interesse
Bjorn Frantzen har merket en
okt interesse for Arktis i miljøor—

kan lett komme i konflikt med
verneinteressene. Polarinstituttet
støtter derfor tanken om en ver
nesone, for å beskytte det spesi
elle økosystemet i Barentshavet,
sier øritsland.

ganisasjonene, og han tror at
denne interessen i løpet av kort
tid vil gjenspeile seg i organisa
sjonenes prioriteringer.

Først ute er ‘vVWF Internatio
nal, som like før jul i fjor lanserv —

sitt verneprogram ftr Arktis
Norge. De går her inn for et stort
villmarksområde i Barentshavet.

WWF er også med i andre
prosjekter i land som grenser til
Arktis. På et russisk initiativ ar
beider blant annet WWF med et
o ooo kvadratkilometer stort
område på Tajmvr-halvøya. Rus
serne skal etter planen frigjøre
dette Iandomriidet til vernefor—
mål til somnnleren.

WWFs koordineringsbyrå for
det arkt iske programmet, ligger
i Oslo og ledes av Peter Pro
kosch. Han mener at det er vik
tig å samle miljøorganisasjonene
for å sikre villmarksomrilder i
Arktis.

— For det første er det viktig å
sikre Europas siste vill— —

Han vil riktignok ikke ta stil
ling til hvor stort et slikt område
bør være. Det må avklares gjen
nom en vitenskapelig og politisk
behandling av saken, mener han.

Øritsland mener at det er na
turlig å begynne med å klarlegge
verneviljen hos de ulike politis
ke aktørene, nasjonale og uten
landske. Da vil motsetningene og
eventuelle fellesinteresser mel
lom i første rekke de kommersi
elle kreftene og miljøvernet av-
tegne seg. Det haster å komme i
gang med dette arbeidet, siden de
komnmersielle interessene har et
forsprang, mener Øritsland.

Hast
Foruten olje og gassvirksomhe
ten, er det planene om imki trafikk

ARKTIS: • lsbjørnen er selve
symbolet på det rene og

uberørte Arktis. • Men forsøp
lingen har også nådd polar

støkene, som på den russis
ke øya Chejsa. • Iskanten,
der drivisen møter åpent,

is fritt vann, er svært viktig for
livet i havet. Her er den biolo

Cske produksjonen svært rik
om våren og sommeren.

gjennom den nordlige sjøruta
som gjør en slik utredning pres
serende.

— Skipstrafikken vil utvilsomt
øke forurensningen i området,
og (la gjelder det å være forbe
redt. Det må bevilges mer penger
til forskning på mulige oljeska
der. Vi vet altfor lite om hvilke
konsekvenser en større oljeforu
rensning i Arktis innebærer, sier
Øritsiand.

— I denne sammenhengen må
det foretas prøveutslipp av olje.
Jeg vet at dette er noe mijøorga
nisasjonene ikke liker, men vi vet
hva dette området har i vente.
Derfor må vi ha forhåndskunn
skap om slik forurensning, sier
han.•

giske prosessene som skjer der isen møter
havet. Og den må være stor nok til å dekke
årtidsvariasjonene for isens utbredelse.

Bjørn Frantzen

Pola rinstituttet:

— Haster med å
utrede en vernesone

— Forslaget om et vernet villmarksområde
i Barentshavet er viktig. Det krever skikkelig behand

ling. Mulig næringsvirksom het i området er også alijor

diirl,t utredet, sier Nils Are øritsiand, direktør ved
Norsk Polarinstitutt.

6 NATUR&MILJØ nr. 1.93
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«Det er de norske myn

dighetene som presser

oljeselskapene til å drive

med leteboring etter olje

og gass i Barentshavet»

mark, i forården til de in
dustrialiserte landene. For det
andre vil vernet være en viktig
signaleffekt i forhold til iniljohe—
vegelsens arbeid i tropiske områ
der og i utviklingsland, sier Pro—
kosch.

Stor oljeaktivitet
Fredrik Theisen i Naturvernkr—
bundet går også inn for et vernet
villmarksområde i Barentshavet.

— Det er de norske myndighe
tene som presser oljeselskapene
til å drive mccl leteboring etter
olje og gass i Barentshavet. Sel
skapene selv er mer lunkne, da de
er svært usikre på hvor lonnsom
en olje— eller gassproduksjon i
dette området vil være. Vi tror
derfor at det er en realistisk sjan—
se for å stoppe slik virksomhet i
Barentshavet.

— En annen sak er situasjonen
på russisk side. Vi vet at russerne
har prøveboret på 78 grader nord.
De har ingen planer om konse—
kvensutreclninger, og er svært in
teressert i å starte industriell virk
somhet i disse områdene. Likevel
er også russerne inne i en ny si
tuasjon, hvor også de niii ta øko
nomiske hensyn, sier Theisen.

— Miljoorganisasjonene kan
mccl andre ord puste lettet ut?

— Nei, vi må ha et ol fc’nsivt
forhold til denne problematik
ken. Vi kan ikke overlate til de
norske og russiske myndighetene
alene å styre utviklingen. Vi mii

skape allianser mccl utenlandske
miljoorganisasjoner tor å prce
både vårt land og Russland til å
stanse, eventuelt begrense, store
deler av den inclustriellc’ virk
somheten i omradet.

— Vår strategi framover bor
derfor være å spille på det urba—
ne Europas sentiinentalite i for
hold til Europas siste villmark.
En kampanje for et slikt vill—
rnarksområcle vil få stor støtte.
Målet må være å danne en sterk
pressgruppe i EF—landene ftr
denne tanken. Russland, som

ønsker en nærmere tilknytning
til EF, kan heller • Forts. S. 10

J
det sørlige Barentshavet er

let ingen etter olje allerede i
gang, uten at det er gjort

drivverdige funn. Gassfeltene
som er påvist kan bli tatt i bruk
omkring 2010—2020, dersom det
er marked for gassen og politi
kerne ønsker det. På Svalbard er
det gjort en rekke prøveboringer,
men det er ikke funnet olje.

Nå forberedes en eventuell
åpning av det nordlige Barents
havet for oljevirksomhet. Arbei
det med en konsekvensanalyse er
i gang, og skal være ferdig i års
skiftet 1995—96.

I 1989 meldte daværende Sov
jetunionen at de hadde funnet
verdens største offshorefelt med
gass — et gigantområde på 2500

milliarder kubikk kalt Sjtokma
novskoje, 6oo kilometer nordøst
for Murmansk. Sovjetunionen
fant også to oljefelt offshore.
Lengre øst, i Karahavet, ble to
andre gassfelt oppdaget, og det
største, Rysanovskoye, er omlag
like stort som Sjtokmanovskoje.

Fiskeriene
Fisket i det foreslåtte villnlarks
området er i dag for en stor del
reketråling. Annet fiske er så
godt som fraværende. Russland
har imidlertid drevet en del fiske
på polartorsk i området. l)ette
fisket er nå langt nede på grunn
av overbeskatning.

Miljoorganisasjonene kan i
denne saken skaffe seg en verdi
full alliansepartner i fiskerorga
nisasjonene. Området er et viktig
oppvekstområde for fisk, og ol

jevirksomhet kan true fiskeriene.
Samtidig kan man også tenke seg
at forslaget vil møte motstand fra
fiskerihold, som vil sikre seg mu
ligheten for framtidig ressursut
nyttelse i området.

Nordøstpassasjen
11991 ble I)en nordlige sjøruta,
fra Novaja Zeinlja til Beringstre
det, åpnet for internasjonal
skipstrafikk. Ved å bruke denne
ruta reduseres avstanden mel
lom Atlanterhavet og Stillehavet
betraktelig i forhold til den sørli
ge sjøruta, og det er grunn til å
tro at trafikken kan øke kraftig
de kommende årene. Selv om
denne ruta går øst for den fore
slåtte vernesonen, vil søppel fra
båtene, spillolje og faren for ha
varier øke presset på miljøet i
området.

Fritjof Nansens Institutt har
ansvaret for å utrede, i samar
beid med russerne, en rekke uli
ke sider ved økt bruk av Den
nordlige sjøruta. Denne utred
ningen skal være ferdig om fem
år.

Suvereniteten
En stor vernesone i Arktis berø
rer ømme nasjonale følelser.
Norge og Russland ønsker Arktis
mest mulig for seg selv. Norges
kalde skulder mot andre land i
dette området skyldes i første
rekke mulighetene for olje- og
gassutvinning. Havbunnen
utenfor Svalbard er imidlertid
ennå ikke undersøkt, men finnes
det drivverdige forekomster av

olje og gass her, er det ikke selv
sagt at Norge har enerett til dis
se ressursene. Andre land vil
kunne kreve likebehandling og
tilgang til eventuelle funn.

— Oljefunn på Svalbard-sok
kelen vil skape en helt annen in
teresse for Norges suverenitet.
Da Norge gjennom Svalbard-
traktaten i 1920 ble tilkjent suve
reniteten over øyene var begre
pet «sokkelen» ukjent, sier
førsteamanuensis Geir Ulfstein
ved Institutt for offentlig rett,
Universitetet i Oslo.

Ulfstein viser til at Norge i
kraft av sin suverenitet kan sty
re kommersiell aktivitet og fast
sette naturvernregler, men i øko
nomisk sammenheng kan
traktatpartene kreve likebehand
ling.

Politisk kaos
i Russland
På russisk side kan militær virk
somhet utelukke vern av den
nordre delen av Novaja Zemlja
og deler av Frans Josef land.
Russlands militære styrker lever
sitt eget liv, og løfter fra sentralt
hold har vist seg å ha liten verdi.
Det gjelder ikke minst forsik
ringer om prøvestans i atom
sprengninger på søndre del av
Novaja Zemlja, rensing av svo
velutslippene fra Nikkel, stans i
planene om destruksjon av spe
sialavfall ved hjelp av atomboni
ber og stans i dumpingen av ra
dioaktivt avfall i havet.

Bjørn Frantzen i Kontaktut
valget for nordområdene er like
vel optimist. Mange russere er
også redd for de store miljøøde
leggelsene og presser på sii
myndigheter for å stoppe foru
rensingen.

Det er også verdt å merke seg
at en rekke av de yngre reform-
politikerne knyttet til president
Boris Jeltsin kommer fra miljø
hevegelsen.I
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Sterke motkrefter
ønsket om et stort verneom råde i Barentshavet støter

mot mektige interesser, særlig fiskeriene og oljeindustri
en. I tillegg kan den være utenrikspolitisk vanskelig.
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Russisk viseininister:

Støtter verne-
forslaget

— Vi kan godt tenke oss å støtte et verne-
område som omfatter Frans Josef Land,
norddelen av Novaja Zemlja, Bjørnøya

og Svalbard, sier Russiands visemiljømi
nister, Aleksej E Porjadin, til N&M.

•1

p
orjadin, som har en fortid i De Grønne i

Russland, var overraskende positiv til ver
neforslaget, da han besøkte Norge

i slutten av november i fjor.
— Viser viktigheten av å skjerpe miljøkravene for

Barentshavet. Det gjelder ikke minst i forbindelse
med den kommende petroleumsvirksomheten i
området.

— Hvilket gjennomslag tror du slike ideer har el
lers i det russiske maktapparatet?

— Ettersom Russland har fått en rekke nye og
unge politikere i sentrale po
sisjoner, er det stor forståelse
for å tenke økologisk. Som du
vet har vi enorme problemer
å stri med, og det er mange
skader på miljøet. Vi har der
for klart å få en avgjørende
innflytelse p alle nye kom
mersielle prosjekt som settes i
gang. I tillegg har vi fått en
rekke økologiske eksperter på
ulike nivå i det russiske stats- AleksejF.

byråkratiet, sier Porjadin. Porjadin
Planene om en vernesone har også tt støtte fra

annet hold i Russland. Blant annet har Arkhangelsk
og Murmansk fylker støttet forslaget. Disse to fyl
kene administrerer store deler av landområdene in
nenfor den foreslåtte sonen. Blant annet blir Frans
Josef land adniinistrert av Arkhangelsk fylke.

Russerne har også kommet med egne vernefors
lag, blant annet for vern av viktige fuglefjell på
Frans Josef land. Direktør Gennadij Matishov og
Vladimir Avirintsev ved Murmansk Marinhiolo
giske Institutt, har i et brev til Direktoratet for Na
turforvaltning i Trondheim lansert dette forslaget.
I tillegg til vern av store deler av Frans Josef Land,
ønsker de også å verne verne nordre del av Nova
ja Zemlja.

Professor Alexander D. Voloshin i Ministeriet
for Økologi og Reservater støtter forslaget om et
verneområde i Arktis. Han er sjøfuglekspert og en
av Russlands veteraner i Arktis.

Interessen for vr forskning har økt, også blant
næringspolitikerne. I all hovedsak har vi overvåket
sjøfuglbestanden gjennom mange år. 1)et har ført
til at vi med relativt stor sikkerhet kan si når det har
vært drevet rovfiske i et område. Fiskeriene og der
med myndighetene har derfor innsett betydningen
av å ta vare på økosystemet i Barentshavet. Jeg tror
derfor at det ikke vil være umulig å verne et såpass
stort område, sier Voloshin. •
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VIKTIG: Polartorsken, her mellom isfiak under isen, er hoved-
næring for mange av sjøpattedyrene. (Foto: Bjørn Gulliksen)
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Forts. fra s. 8 • ikke stille seg
likegyldig til en slik kampanje,
mener ‘Iheisen.

Rovaniemi-prosesseri
Kontaktutvalget for nordområ—
dene er et inft)rrnasjonsforurn, og
har også vært en praktisk måte å
organisere Arktis—arbeidet på.

Itjorn Frantzen, som i utvalget
representerer Greenpeace Inter
national, har på vegne av Kon
taktutvalget brukt de to siste åre
ne på å «selge» ideen om et
vernet villnttrksoinråde i Ba—
rentshavet. Målet er at vernefors
laget gjennom den såkalte Rova—
nienn—prosessen skal omdannes
fra idé til konkret forslag.

Åtte land som med litt velvil—
lighet kan kalles arktiske land —

Norge, Sverige, Finland, Island,
Russland, Canada, Grønland
(Danmark) og USA — gikk i den
finske byen Rovaniemi i juni
1991 sammen om blant annet en
miljoovervåkning i de arktiske
områdene. De har moter på mi—
nisterniva hvert andre år.

Det er i denne prosessen at
Frantzen og kontaktutvalget nå
lanserer et vern av dette store
omradet i ltarentshavet.

— I tre av åtte land som deltar
i Rovaniemi-prosessen har vi
klart å få representanter for mil
joorganisasjonene med i de na
sjonale delegasjonene. I løpet av
våren regner vi med at organisa
sjonene er representert i seks av
landene. Vi vil benytte disse p0-
sisjonene og presse på for vår sak
i Arktis. Representanter fra mil—
jøorganisasjonene i Rovaniemi—
landene vil også holde møter om
Arktis minst en gang hvert år.
Det første koordineringsmotet er
nå i februar, tbrteller Frantzen.

Han mener det er for tidlig å
vente et konkret forslag om en
vernesone i Arktis på minister—
møtet i september.

— Vi har nà jobbet for at mil—
joorganisasjonene skal ha en
koordinert opptreden i Rovanie—
mi—prosessen. Fram til minister—
møtet ønsker vi også å få forsla
get på den politiske dagsorden i
de ulike landene i denne proses
sen. Dermed vil den også komme
som en naturlig del av de åtte
landenes videre arbeid, sier
Frantzen. •

Ianglerudjordet

Bo
rettslag i Oslo har i
alle år brukt fyrings

olje til oppvarmingen. De 500
leilighetene brukte omlag 750
tonn med olje i året. Men i 1991
ble oljekjelen byttet ut med en
elektrokjele, og vaktmester Einar

• Norge brukte rundt 170 milli
oner liter fyringsolje i 1991. Den
ne oljen bidrar til omlag 20
prosent av Norges samlede CO,
utslipp.
• Fyringsoljen gir store utslipp
av blant annet svovel— og nitro—
genoksider. I tetthygde omrader

Andresen er meget godt flrnøyd
med resultatet:

— Miljøgevinstene er store på
å kutte ut oljen. I tillegg er el—
kraften litt rimeligere i pris enn
oljen. Elektrokjelen er tjent inn
på maksimum to år, sier Andre—

er oljefyringen en vesentlig kilde
til lokal forurensning.
• Sverige har nesten tre ganger
så høye avgifter på olje til bolig—
lormal som Norge.
• Biubrensel og andre alternati—
ver utnyttes derfor i langt større
grad i Sverige. Sverige produse

Det var et rørleggerfirma som
uverbeviste styret i borettslaget
om at det var lønnsomt å kutte ut
oljen. Borettslaget gjennomførte
samtidig en rehabilitering av hele
fjernvarmeanlegget. Det har re
dusert energibruken med 25 pro
sent. Energisløsingen var betyde
lig i det gamle anlegget.

Behold radiatoren
Andresen forteller at det er de
lave prisene på tilfeldig kraft som
gjør overgangen til strøm lønn-
som. Betingelsene for å kjøpe
denne rimelige strømmen er at
en har oljefyr som alternativ
energikilde. Derfor holdes oljefy
ren intakt, og den kan settes i
gang på kort varsel.

Selv om man satser på elektri
sitet, er det viktig å ta vare på rør-
systemet og radiato rene. Dette
systemet kan senere brukes med
energikilder som solenergi, bioe
nergi og varmepumper. Dette e —

mer miljøvennlige energikildet
enn vannkraft. De har ingen el
ler svært lave utslipp, de er basert
på fornybare ressurser, og fører
ikke til skadelige endringer i mil

llorettslaget setter pris på la
vere uppvarmingsutgifter, men
vaktmesteren er glad de også har
bidratt til et bedre miljø.

— Med et forbruk på 750 tonn
olje i året har vi spart naturen for
utslipp tilsvarende 30—40 fulle
hensintanker per leilighet. Det
har vi all grunn til å være stolt av.
Damene i horettslaget har aller
ede rapportert om mindre sot på
vinduene, sier Andresen.

Rørleggerfirmaet har også
vært opptatt av miljøgevinstene
sum følge av at oljefyringen bk
stanset. Andresen har fått til--.
sendt tall over luftutslippene fra
øljefyringen i borettslaget. Ett års
gjennomsnittlig oljeforbruk (750

tonn) i dette borettslaget med
soo leiligheter ga følgende ut
slipp:
• 750 000 kg CO2 (karhondiok
syd)
• 5700 kg S02 (svoveldioksyd)
• 1875 kg NO (nitrogenoksi
der)

rer en elleve ganger større ener
gimengde fra bioenenergi enn
Norge (65 TWh årlig mot 6 TWh
i Norge).
• Norge har rike ressurser for
hiubrensel (flis, skogsavfall o.l.),
men disse utnyttes ikke.

lWttL4 mmstqss

Løsninger

Miljø
merking i
Hedmark
• • Nå er noen av dag
ligvarene i hutikkene til
Hedemarken Samvirke
lag miljomerket. Merke
ne viser kundene hvilke
varer som er mest miljø—
vennlige. Naturvernfor
bundet har satt °PP kra
vene som avgjør hva som
er bra, middels og dårlig
miljovalg. Hele livsløpet
til produktene vurderes,
fra råstoff og produksjon
til transport, forbruk og

avfall. Merkingen er et
samarbeid mellom Nor
ges Kooperative Lands
forening og Naturvern-
forbundet. Hvis den blir
en suksess, vil den tas i
bruk over hele landet fra
høsten av i butikkene til
Prix, Mega, S-Marked,
Domus og Obs.

• • Den norsk-ameri
kanske oppfinneren Ar
nold Lund har skapt en
ny vindturbin som han
mener kan konkurrere
med både olje og kull.
Vindturhinen koster
halvparten så mye som
dagens store vindmøller,

krever langt mindre plass,
og produserer dobbelt så
mye elektrisitet. På turhi
nen fanges vinden opp av
en liten kjegle, i stedet for
vingene på en tradisjonell
vindmølle. Aftenposten
melder at produksjonen
av turbinene starter i Ca
lifornia i mars. Opp finne-
ren har kontaktet norsk
industri for å få til pro
duksjon i Norge.

Søppel
blir strøm
• • Bergen har satt i drift
Norges største hiogassan

legg som bruker metang
ass fra søppeldynga til
kommersiell kraftpro
duksjon. Stinkende og
drivhusfremmende mc
tan omdannes til elektri
sitet. Gassen samles opp
og brukes i en gassdrevet
motor som produserer in
millioner kiiowattimer år
lig i elektrisk kraft. Det til
svarer totalt elektrisitets—
behov for 700 husstander.
Gassmengden holder til
sammenhengende el-prø
duksjon 15—20 år. Mc
tangassen fra alle norske
søppelfyllinger hidrer like
sterkt til drivhuseffekten
som en fjerdedel av lan
dets hilpark.

» «

Målet er at verneforslaget
gjennom den såkalte
Rovaniemi-prosessen
skal omdannes fra idé til
konkret forslag

SPARER MILJØET: - Å kutte ut o(/efyringen gir
store mi(/øgevinster, sier vaktmester Einar Andresen. Hans
borettslag har byttet til elektrokjele, en investering som er
tjent inn på to år på grunn av lavere energiforbruk. (Foto:

Øystein Dahle Kraft)

jøet.

KUU UT
OLJE

FYRINGEN
— Elektrokjelen gjør at borettslaget sparer

både penger og natur. Bruken av fyringsolje
tilsvarte 30—40 fulle bensin tanker per leilighet,
sier cii fornøyd vaktniester i et borettslag som

har kuttet ut oljefyringen.

N&M ØYSTEIN DAHLE KRAFT

Lånesykler
i flere byer
• • Stadig flere byer tilbyr lå
nesykler. Lillehammer startet
i fjor høst med 20 utlånssykler

malt i byens farger og med
byvåpenet på messingskilt.
Den første måneden var det
400 utlån og null tilfeller av
hærverk. Flere nye tiltak er i
gang: utbygging av sykkelvei
nett, nye sykkelkart, nytt syk
kelsenter og aksjon for sykling

G

til jobben. Fredrikstad satte ut
100 sykler i fjor. Noen av dem
har blitt stjålet. Men kommu
nene gir ikke opp og setter ut
200 nye sykler i løpet av vå
ren. For å unngå flere sykler
på avveie, opprettes et system
før låsing og depositum. I

Bergen får du låne sykkel i fire
timer mot framvisning buss-
eller parkeringsbillett. I Sta
vanger og Sandnes får NSBs
månedskortkunder leie sykkel
til bruk mellom stasjonene og
arbeidsplassen for 100 kroner
måneden.

sen.

ENERGIFAKTA

byggematerialer og stei
ner til brolegning. Det er
snakk om



Portrettet.’ Anne Enger Lahnstein

Anne av Folket
N&M RAGNHILD SVED

EI TIL EF, JA TIL ANNE, sier bygdefolk, i
samme åndedrett.

<Til Anne Enger Lahnstein for hennar aldri svik
tande kamp for Noregs fridom og sjølråderett. Vi
skal stemme på DEG», skriver «Frustrert EF-mot
stander» i avisa Dagen, og overrekker «Dagens
blomst». «Ho må vera ei gudbenåda kvinne», skri
ver en annen innsender i samme spalte.

Hva er det hun har, som kan forføre folk på den
ne måten, for å bruke motstandernes uttrykk?

— Jeg er en ganske vanlig jente, det tror jeg er en
fordel. Innleggene er vel et uttrykk for at folk set
ter pris på det jeg står for, sier hun, og vrir seg unna
spørsmilet.

— Du må huske at for andre er jeg et symbol på
det verste de kan tenke seg — bare se på leserinnleg
gene i VG. Det fokuseres på at jeg er så ensidig, men
jeg bruker da ikke tida til å være nyansert når jeg
får ett minutt p’ TV.

Det er på bygdene hun har sine trofåste tilhen
gere. Det er i Ullensvang, Valdres og Østerdalen til
horerne tennes og ildnes til kamp. Her tordner hun
mot Gros «Euro-svada», de fire friheter, det EF-like
samfunn og makta som rår — og truer sjolråderet
ten, folkestyret og verdikatnpen.

— Det er som å komme til en annen verden. Når
jeg er sliten, henter jeg krefter på bygda.

Fra Stortingets talerstol møter en innbitt EF-
motstander for det meste hevede oyenbryn og lett
forargede miner, det er lite inspirasjon å hente. —

Men jeg føler meg heæret når Pål Atle Ski ervengen
sier at jeg får fire friheter til å høres ut som et skjell
sord.

Vi MøTER SEN1’ERI’ARTIFTS l0RSTEKVINNE fem
etasjer over lovens hule, på loftskontoret hennes i
Stortinget. Mens N&M med fotograftoger inn, kas
tes Johan J. Jakobsen blidt på dør.

— Jeg skal rydde før jul, sier hun, og svinger ar
men over metertykke do
kumentbunker. Her ligger
EØS-avtalens xxxx sider i
selskap med fengende titler
som «Norsk økonomi og
næringsliv ved ulike til
knytningsformer til EF».

Et par hjemmestrikkede
tøfier i turkis troner på sin
egen lille papirtue, kjempe-
plakater med Senterparti
kløveren i sentrum domi

nerer veggene. Bak skrivebordet henger originalen
til en anti-EF-plakat av RolfGroven, med person
lig hilsen. På oppslagstavla bilder av barn og flimi
lie.

Partilederen selv stråler i knallfarger, flørter lett
med fotografen og forteller at «venstre er den bes
te sida mi, altså».

Bygdefolkets Anne er grundig urbanisert gjen
nom mer enn 20 år i hovedstaden, de fleste på Røa,
på Oslos beste vestkant. Men røttene strekker seg
ned i dyp matjord i Østfold.

På hjemgården i Trøgstad vokste hun opp med
mor, far og fire sosken, korn, skog, griser, kyr og
hest.

— Alle måtte jobbe. Vi var med i fjøset, hadde
kveldsstellet annenhver dag. Vi var avhengig av at
vi ungene trådte til, og for oss var det viktig å få en
følelse av at det vi gjorde var nyttig. Jeg hadde en
ku som var bare min — men du skal vel ikke gjøre
noe poeng ut av det?

Spør hun, synker ned i stolen, og lengter tydelig
etter spørsmål om sjølråderetten og andre ynd
lingstemaer. Men forteller om gleden ved at de tre
barna, som nå er 15, 16 og 20 år, har knyttet sterke
bånd til gården, besteforeldrene og oldemor som
fortsatt bor der, mens broren nå driver gården.

Anne ble oppdratt til gudsfrykt og nøysomhet,
har mor Aslaug Enger fortalt.

— Troen er et trygt ankerfeste, et privilegium å
ha i en tid da alt flyter. Jeg går i kjerka stort sett hver
søndag.

— Men jeg er ikke så veldig from.
Flere tanker om forholdet til sin Gud vil hun ikke

dele med oss.
Både temperamentsfulle utbrudd og blinkende

tårer er lahnsteinske kjennetegn. Hun blir brått sint,
lett rørt.

— Det kan være plagsomt, men jeg griner da ikke
støtt! Av og til ønsker jeg meg tykkere hud, men jeg
tror det er viktig å være seg sjøl. Jeg er redd for å bli
for toff også.

ANNE ENGER LAHN5TE1N er ikke kjent for sprelske
påfunn, selv ikke i en valgkamp. Noen mener hun

rett og slett er selvhøytidelig. Med hun gjorde et
unntak for Se og Hør, som fikk avhilde henne for
førersk flott, med bare skuldre og lange svarte blon
dehansker, under tittelen «Mest sexy i Senterpar
tiet». Det ble ikke udelt godt mottatt.

— Vent, sier hun lurt, jumper inn i skapet og tar
ut — hva annet enn en innrammet side fra

RELIGIØS:
— Troen er
et tiygt
ankerfeste.
Men jeg er
ikke så
veldig from,
sier Anne
Enger Lahn
stein. (Foto:
Svein Erik
Dahi/Sam
foto)

Jegføler meg
beæret nårPålAtle
Skjervengen sier at
jegfårfirefriheter
til å høres ut som et
skjellsord H
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Se og Hor med damen i svart, rappa fra kon
toret til NRK-gutta.

— Dette er da vel ikke så verst, hva? En bar over
arm? Det var ingen som sa noe på at Kjell Magne
Bondevik poserte i bermudashorts på Karl Johan.

UNGE ANNE DRO til hovedstaden i 1968. Med bak
grunn fra den kristne ungdomsldubben i bygda, falt
det naturlig å ta jobb på KFUK-hjemmet, som trap
pevasker.

— Jeg var ingen opprører, tvert imot var jeg av de
stille i landet. Men jeg har hele tiden hatt et enga
sjement, jeg bryr meg, kan ikke bare la samfunnet
gå sin skjeve gang. Derfor synes jeg det er stort å
være ftilkevalgt.

Vaskejobben varte ikke lenge. Anne tok flitt på
en lang utdannelse, som sykepleier, diakon og sosi
onom, ved Diakonhjemmet i Oslo. Hun rakk noen
år både som sykepleier og sykepleielærer på sam
me sted, før hun ble leder for Folkebevegelsen mot
fri abort. Med hjemmekontor og ansvar for tre små
barn. 11980 ble hun ansatt som 5ps gruppesekre
tær på Stortinget, fem år senere tok hun selv plass
i salen.

— Det var godt å bli med i et politisk parti, og få
vise engasjement i hele samfunnsutviklingen, sier
hun.

SIDEN GIKK DET SLAG I SLAC. Allerede i 1985 skrev
avisene om hennes »kometkarriere». Hun ble
landskjent i kampen for omsorgslønn til de som tok
seg av sine pleietrengende, og ble på ny valgt inn
på Tinget. Og da Syse-regjeringen benket seg rundt
Kongens bord, ble Lahnsieins ambisjoner på par
tiets vegne opplt. Selv fikk hun oppgaven med å
holde toylene på Stortinget, som parlamentarisk le
der. Det ble en stormfull tid. «Stakkars Anne», skrev
avisene, og beskrev ikke bare kamelene, men hele
karavanene som SP måtte svelge for å holde en spri
kende regjering sammen. Etter et års tid var det
«stakkars Anne» som kunngjorde Syse-regjeringens
endelikt, direkte på TV, og banet veien for en ny

Ap-regjering. Og ble neddynget i
blomster og godord fra sine egne
etterpa.

EF-kampen i 1972 ble hennes
politiske vekkelse, 20 år senere er
hun nei-sidens fremste frontfigur.
Det hevdes at hun aldri har sagt
noe positivt om EF.

— Det er rart at for å være tro
verdig må man si at man er for
noe man er mot! Jeg vil ikke bru
ke tida til å si noe positivt om EF
som system, Roma-traktaten, uni
onen og fri sleppet for kapitalkref

tene. EF-systemet er ikke egnet til å løse de proble
mene verden står overfor, som fordelingsspørsmål,
miljo og kampen mot fattigdommen. Derimot kan
jeg godt si noe positivt om de enkelte landene, om
folkene og om den europeiske kultur, sier hun.

Når vi spor om nærhetsprinsippet og delnokra
tiet i EF kommer hun farende over bordet, byr på
kamferdrops og slipper talefiommen los.

MED UNNTAK AV et par struttende kaktuser fra bla
det NÅ, er potteplaniene hos »Guds gronne Eng-
er» noe skrantende. En parallell til Sps miljøpoli
tikk? Da det forrige partiprogrammet ble presentert
i 1988, gikk 5p inn for forbud mot kasting av soppel
på gata — vel og merke mest som et uttrykk far »den
radikale kursendring SP ønsker i miljøpolitikken»,

I ngeborg
gir svar!
I denne spal
ten kan du
rette spørsmål

• • Nå får vi kjøpt brus på både
eturplast og returglassflasker.

Hva er mest miljøvennlig?
A.K., Sydvarangc’r

Statens forurensingstilsyn (SFT)
laget i 1990 en rapport der kon
klusjonen er at Retur-PET-flas
kene (av plast) er best av de sto
re flaskene, altså også bedre enn
de store glassflaskene. Grunnen
er at energiforbruket under
transport er mye større for
glassfiasker enn far plastfiasker.
Når det gjelder små flasker, er
imidlertid returglassflaskene best.

Men plastfiaskene river
grunnlaget bort for virksomhe
ten ved Moss Glassverk. Hvis
glassverket nedlegges, kan det bli
vanskeligere å få resirkulert også
andre typer glass.

I løpet av kort tid vil det bli
mulig å få plastflasker som er
delvis laget av returplast. Gamle
flasker blir da brukt i ny produk
sjon. Men det er ny plast som lig
ger helt inn mot brusen, bare et
lag i midten består av returplast.

Det klart minst miljøvennlige
alternativet er øl eller brus på
boks. Etter bruk blir de til avfall,
fordi det er ingen returordnin
ger.•

• • I vår kommune blir det
samlet inn papir en gang i må
neden. Men vi har ikke fått vite
hvilket papir som kan resirkule
res. Kan jeg legge melkekarton
ger i boksen for returpapir?

Hans Dahi

Melkekartonger er vanskelige å
gjenvinne fordi de er plastbelag

te. I noen kommuner finnes det
containere der det samles inn
melkekartonger, men direktoren
i ELO-PAK farteller at det er vel
dig vanskelig å utnytte materia
ler fra brukte kartonger.

papir-containeren kan du
forst og fremst legge aviser, bro
sjyrer, blader og konvolutter. All
papir og papp som ikke er tilsolt
kan du også legge der. Det betyr
at rene eggekartonger kan gå
som returpapir.

Ap N

Du kan imidlertid ikke resir
kulere papirtyper som er belagt
med plast eller voks. Er du i tvil,
er det bedre å legge papiret i sa
pla.I

• • Jeg er i ferd med å kjøpe
meg ny bil, og lurer på hva som
er mest miljøvennlig av bensin-
bil og diselbil? K. 13., Vadsø

Her er det mange hensyn å ta, og
det er vanskelig å gi deg et helt
konkret svar. Det opereres med
ulike tall for hva et diselkjøretoy
og et bensinkjoretoy av lett klas
se slipper ut av både karhondi
oksid (CO2), karbonmonoksid
(CO), svoveldioksid (SO2), ni
trogenoksider (NOk), flyktige
organiske forbindelser utenom
metan (NMVOC), bly (Pb) og
partikler. Hvilke tall det opereres
med avhenger av hvilke forutset
ninger som er satt. Hvis jeg skal
gi deg et konkret svar, vil jeg an
befale deg å la motoreffektivite
ten være det avgjørende i valg av
ny bil. Det vil si at du bør velge
den bilen som kjører lengst på et
gitt antall liter drivst off. •

dets kjøpeguide «Bra miljøvalg«
i lomnseboka, men kommer det
ikke noe alternativ snart? Jeg har
foreløpig ikke sett noe i min bu
tikk. 4.O., Oslo

Det jobbes med alternat iver, og
en organisasjon som heter Stif—
telsen Miljoinerking i Norge er
allerede godt i gang. Produkter
som tilfredsstiller deres krav er
merket med en hvit svane pà
grønn bakgrunn. Norges Natur
vernforbund er med i styret for
stiftelsen, og bidrar dermed med
sine synspunkter der. Vi har
mange felles standpunkt, men
mener at stiftelsens kriterier for
finpapir foreløpig er for dårlige.
Svanemerket godtar klorbleket
masse til linpapir mens Norges
Naturvernforbund ikke gjør det.
De andre produktene som er
svanemerket går vi imidlertid
god for. Her følger en liste over
produkter som allerede er svane—
merlcet, eller som sannsynligvis
snart vil bli det:
• Finpapir (kopierings— og annet
kontorpapir)
• Proclukter as konvertert
finpapir (skriveblokker etc.)
• Tonerkassetter til laserskrivere

Se etter svanemerket.

og kopimaskiner
• Vaskemidler (til tekst iler)
• lt;itmotorer
• Oljebrennere og brenner/kje
le-kombinasjoner
• Sagkjedeolje
• Batterier (knappeeller)
• Oppvaskmaskiner
• Toalett- og hosholdningspapir
• Ilygningsplater

I samarbeid med Norges Ko
operat ive Landsforening (NKL)
har Naturvernforbunclet også
startet et eget merkesystem. Mer
kene skal ikke festes direkte på
produktene, men brukes som
hyllekantmerker. I lyllekantmer
kingen skal ikke erstatte, men ut—
fylle svanemerket.

Miljomerking har til hensikt å
lose farbrukerne gjennom jung—
den av mer og mindre miljø-
vennlige produkter. Man redder
imidlertid iklce naturen gjennom
å kjøpe miljomerkede produkter.
Alt det cio ikke kjøper er viktige
re for miljøet.

• • Finnes det mulighet for re
sirkulering av hermetikkbokser?
Det burde jo være et system for
slikt, enten i containere eller inn
henting ved husene.

Svcrn’ A ndc’rsen, Stavanger

Jeg er helt enig med deg. Det er
gjort lite for å få dette til. Grun
nen er nok at SFT i første om
gang har konsentrert seg om det
miljøfarlige avfallet, og kommu
nene har konsentrert seg om det
som gir penger i kassa — papir og
glass.

Det paradoksale er at i mange
ar har det eksistert et utbygd
nettverk far å gjenvinne metaller.
Bilopphoggere over hele landet
har vært mottakere av bilvrak —

og noen har også tatt seg av kjø
leskap, frysere, komfyrer og vas
kemaskiner. I’lermetikkbokser er
nok ikke noe som »hoggerne»
finner spesielt interessant å sam
le på, for det gir liten økonomisk
gevinst. Men dersom organisa
sjoner, kommuner og statlige
myndigheter jobbet litt for å få
dette til, ville løsningen nok ikke
ligge langt unna.

Ta gjerne en telefan til miljø



NATURVERNFORBUNDET VURDERER OL-ANLEGGENE

Bob- og
akebanen:

•lnergisluk
L__i• Pengesluk (s
milLkr)
• Liten etterbruk

•• • ]kuen tilpas—
sel terreng

• Bot på 50 ooo kr fir
skade pa furutrær i
hyggeperiode

Deltakerlandsby:
• Plassering skader kultur-
landskap Burde legges på

tonta til nedlagte Smestadmoen
militærleir

• God etterbruk, flere av
holigene flyttes etter OL

• Arkitektonisk veltilpasset
• Solenergitiltak

Håkons hall
(ishockey):
r1• Stort trans
L_Jportbehov under
bruk, skaper trafikk
gjennom Lillehammer
sentrum

•Hall nedsen
ket i terreng

• God massedispone—
ring reduserte trans
porten

Hoppanlegg:
• Holnwnkollen
kunne benyttes

(nente Samaranch)

[1n0d plasse

• Utnyttet grusmasser
• Løsmasse til mat
jord

VIP-vei:
— • Gr gjen

OIT1 turmar—
ka til Lillehammer
• Unødig bred
• Kommunen
ønsker etterbruk
fr turistbusser,
mot tidligere planer
om kun turveibruk

Radio- og TV-
senter:
— • Ødelegger

kulturlandskap
• Beslaglegger dyrket
mark

i

Alpinanlegg
Hafjell og
Kvitfjell:
r1• Anlegg på
LJ Kvitfiell unøcl
vendig, eksisterende
anlegg på Flafjell
trengte bare utvidelse
for utfor
• Kvitfjellanlegg lagt i
viktig gaupeom råde
• Erosjonstare pga
ekstremt bratte heng

•Snokanoner
mccl lavtrykk gir

lavere stromforbruk
og støy
• lnnpasset i landskap

Gøvik ishall (ishockey):
_ • Unødvendig, Håkons hall

har kapasitet til å avvikle
ishockeyen

• Plassert i hell med jevn
temperatur (halverer energi-

behov)
• Deler fjelihall med svømmehall
og televerket
• Steinmasse brukt til strandpark i
gammel industrisone ved Mjosa
• Sentrunsnær, lite trarisporihe—

•

Tidligere skytebane

• Jordsmonn spart, og lagt pi
plass etter anleggsperiode
• Strafferunde f& skiskyting
lagt ved stadion, sparer land
skapet
• Kulefangere sparer naturen
for flere tonn bly årlig

Hamar Olympia
hall (hurtigløp):
— • Unødvendig, hurtigløp

ble arrangert utendørs ved
forrige vinter-OL
• Omfattende ut fylling av viktig
våt marksomrade fir fugler
(Åkersvika)
• Plassering tiltrekker annen
utbyggning som øker forstyrrel
sene i Åkersvika

• Hall snudd mccl inngang
vekk fra fuglereservat

• Vakker skipsforrn

Naturvernforbundets Prosjekt Miljøvennlig OL har vurdert miliøprofilen ved de forskjellige OL-anleggene, og gitt plusser

T__

og minuser

Fristilanlegg:
• Sørget for VIP-vei
• Blokkerer tradisjonell innfart til

marka
• Burde plasseres ved annet alpinanlegg,
krever ny skiheis
• Firkantfbrm skjemmer landskap

—;, .v_
.1 -

K

-—

•

-

L

Langrenn
o skiskyting:

• Forlenget VIP-vei inn
i og gjennom marka

•Åpner for utbyggingspress

• Tett loypenett høgd ut i
marka, opptil io rn bredde
Noen av disse skal asfalteres.

—

[.

I

I

ç_.

IV

Generelt for
OL-anleggene:

• Størmanns—
galskap, OL-

arrangementet koster
7271 millioner kroner
• Unødig mange og
store anlegg. Hamar
OL-hall, Gjøvik
Ishall og Kvitfjell
alpinanlegg unø.l —

vendig
• Unødig mange
lokalveier åpner for
omfattende bilisme
etter OL
• Utbygningspress
mot naturoiricler

I

Hamar Ishall
(kunstløp og
hurtigløp):

+ • Sentral plasse
ring ved tidligere

ishall

+ • Mange enøk
tiltak (sparer

1,5—2 mill. kr. årlig)
• Strøm som hoved
energikilde
• KFK-fri kjøling
(bruk av amoniakk)
• Lite dyrket mark
beslaglagt
• Gienplantning
med stedegen skog
pa anleggsomradene
• Bevisst material
bruk
• Satsing pa kollek
t ivtransport
• Nytt kloakkrense
anlegg

I,
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Sigmund
Haugsjå er miljø

koordinator i LOOC (Lil
lehammer olympiske or

ganisasjonskomité). Det første
han gjorde etter ansettelsen var å
avvlive begrepet «miljøvennlig
OL».

— Men vi kan lage et OL som
er så lite miljøskadelig som mu
lig, og kaller det et «OL med mil
jøprofil», I begynnelsen måtte jeg
slåss ganske tøft for å få gjen
nomslag for miljø under OL,
men nå går det greit. Samarbei
det med Naturvernft)rbundet og
Miljøverndepartementet har
vært avgjørende, sier Haugsjå.

Samarbeidet har gitt konkre
te resultater. Flere av anleggene
er flyttet fra planlagte plasserin
ger som ville være spesielt miljø-
skadelige. Det brukes stort sett

miljøvennlige materialer i anleg
gene. LOOC har også revidert sin
egen arbeidsplass, og dette har
fremmet miljøvennlige produk
ter i markedet. LOOC måtte til
Sverige for å finne ikke-klorble
ket papir, som hadde god nok al
dringskvalitet til at riksantikva
ren godtok det. Tre måneder
senere hadde to andre bedrifter
gått over til dette papiret. Da
LOOC skulle farge tekstilpro
duktene sine, fant de ikke noen
bedrift som tilfredsstilte de kra
vene som Naturvernforbundct
hadde anbefalt til fargingsproses
sen. Men igjen var svenskene
frampå; en svensk bedrift sa seg
villig til å forbedre prosessen for
å tilfredsstille kravene.

— OL er viktig for bedriftene
både fordi vi er en stor kunde, og

fordi vi gir dem en grønn profile
ring, sier Haugsjå.

Boikott-trussel
Men LOOC kan ikke la miljø
profilen gå ut over idrettens krav,
som er definert av den interna
sjonale olympiske komité. Men
de norske OL-arrangørene har

( elv drevet kravene høyere enn
tidligere, ved å love flottere an
legg i søknaden om å få OL-ar
rangementet.

Da forrige vinter-OL ble ar
rangert i Albertville klarte man
seg med to skøytehaller, for
kunstløp og ishockey. Hurtigløp
ble arrangert utendørs. Men til
Lillehammer-OL er det bygget
fire skøytehaller. Med omfatten
de statsstøtte har Gjøvik og
Lillehammer bygget hver sin is
hockeyhall til OL. Ishockeyfor
bundet erklærte at de ville hoi
kotte OL hvis ikke en av hallene
hadde en kapasitet på minst
10 ooo sitteplasser.

— Alle OL-kampene kunne
vært avviklet i Håkonshallen i
Lillehammer. Vi behøvde ikke is
hockeyhallen i Gjøvik. Både Ha
mar og Lillehammer hadde i ut
gangspunktet haller som kunne
dekket treningsbeovet under OL.
Men press fra Ishockeyforbundet

og Stortingets ettergivenhet for
norsk distriktspolitikk gjorde at
vi fikk to nye haller, sier Olav
Myrholt i Naturvernforbundets
Prosjekt Miljøvennlig OL.

Unaturlige krav
— Vi kunne nok klart det, det er
kvalitet skravet som avgjør om
det er behov for alle de fire nye
skøytehallene. Idretten ønsker at
skøyteløp skal skje innendørs for
at ikke vindforhold skal gi ulike

konkurranseforhold, sier Haug
sja.

Haugsjå, Myrholt og Inge
Aarhus i Miljøverndepartemen
tet har samarbeidet tett ftr å bed
re miljøprofilen i Lillehammer
OL. Aarhus mener at idretten har
sprengt miljøets grenser.

— Idretten stiller veldige krav
for å øke kvaliteten, krav som går
ut over det naturgitte, som vind-
forhold. I langrenn er det krav
om at stigningen skal komme
raskt etter start, og det må lages
kunstige hauger i landskapet for
å gi TV-selskapene hest mulige
bilder, sier Aarhus.

Det internasjonale skiforhun
det presset på til de fikk viljen sin
med langrennanleggets plasse
ring og utforming.

Kommersialisert
Lillehammer-OL er hardt spon
set av næringslivet for å få nok
penger til å tilfredsstille kravene
fra IOC. Dette kan også svekke
miljøprofilen. LOOC hadde
planlagt å brenne OL-ilden med
hioenergi. Men dette er forhin
dret av Statoils sponsorkontrakt,
som gir rett ighetene til å forsyne
OL-ilden. Statoil vil bruke pro
pan i arenafaklene og parafin i
håndfaklene.

— Vi har utfordret sponsorene
til å vise miljøprofil. Få dem til å
finne veier for å oppnå profitten
på mest mulig grønne premisser,
sier Haugsjå.

Haugsjå mener at idretten i
dag er blitt alt for kommersiali
sert.

— I dag blir idrettsutøverne re
klame for et eller annet kommer
sielt produkt. Man fokuserer så
mye på utstyret, at man glemmer
den menneskelige utviklingen.
Idrettens mål er ikke å la indivi
det utvikle det kommersielle,
men å utvikle individet, sier
Haugsjå.

Bedre neste gang
Prosjekt miljøvennlig OL har ut
arbeidet en plan for å bedre mil
jøprofilen ved senere OL-arran
gementer. Planen er overrakt til
IOC-president Samaranch. Han
har sagt at det er mulig at OL-ar
rangementet bør deles på flere
land, der man kan bruke eksiste
rende anlegg.

— Jeg tror den største gevinsten
ved vårt arbeid er at vi har påvir
ket IOC til å dempe stormanns
galskapen i de kommende olym
piadene. Vi har laget miljøkrav
som kan stilles til alle ledd i OL-
arrangementet, sier Myrholt. •

I

‘w9

UNNA VEI: VIP-veien bryter den tradisjonelle korrido
ren inn i marka for lillehamringene. Veien går tvers
igjennom hele marka. VIP-ene skal fram. I skogbty

net til høyre ligger huset til den legendariske og
synske Marcello Haugen. Før OL-utbyggingen lå det

inne i skogen. (Foto: Thorbjørn Hegge)

MILJØ-SYMBOL: OL-maskoten Håkon i LQOCs
offisielle miøsymbol.

OL-
SPORTSLIG

STORMANNS
GALSKAP

Lillehammer OL medfører unødig mange
gigantanlegg og et omfattende veinett. Dette

skyldes krav fra idretten internasjonalt og na
sjonalt, med god bistand fra arrangørkommu
nene. — Iframtida kan vi ikke arrangere så sto
re samlede OL. Arrangementet må deles opp, og
eksisterende anlegg må brukes, sier Olav Myr

holt i Naturvernforbundet.

N&M ANDERS GJESVIK

VANN ER TINGEN: Lokal kommentar til OL-sponsoren Coca Cola. Håkon og Kristin har fått
norsk tjellvann i stedet for amerikansk sukkervann. (Foto: Anders Gjesvik)

:‘ &•‘

MOTORVEI-TRASÉ I MARKA: Et tett løypenett skjæ
rer seg på kryss og tvers gjennom marka. Løypetra
séene er opp til ti meter brede. Noen av dem skal
asfalteres etter OL. (Foto: Prosjekt Miøvennlig OL)

LEDER: Olav Myrholt er
leder for Natu,vernforbun
dets Prosjekt Mi(jvennlig

OL. (Foto:)
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POLITIKERNES MILJØ.SV1K1A*
N&M JON KNUT BERG

og FINN GRAFF (illustrasjon)

• I fjor fikk vi til fulle illustrert at politikerne
har vanskelig for å prioritere miljø når arbeids
ledigheten stiger og økonomien er i vansker. I
forslaget til nytt statsbudsjett ble både Miljø
verndepartementets budsjett, el- avgiften og
miljøavgifter redusert. Og ennå er det ikke
gjort noe for å få ned utslippene av de helsefar
lige stoffene NOx (nitrogenoksider). I tillegg
ble bistand til den tredje verden kuttet med
500 millioner kroner, bare kort tid etter Rio-
konferansen.
• Miljøsaken er ofte offer for kortsiktige
svingninger i politikernes interesser.
• Noe må gjøres med demokratiet for at miljø-
krisen skal kunne løses. Denne erkjennelsen går
igjen hos en rekke fagfolk som har skrevet og
debattert forholdet mellom miljø og demokrati.
• Det nytter ikke å fortsette i samme spor som
i dag. Flere advarer mot at demokratiet vil un
dergrave seg selv hvis det ikke løser miljøkrisen.

MILJ0POLITIKER
GIR OPP

Stortingsrepresentant Per Annet (SV) gir opp å
arbeide for miljøsaken på Stortinget.

Miljøinteressen blant politikerne er på bånn,
sier han og tror ikke på noen bedringfør en

eventuell ny miljøkatastrofe inntreffer.

N
ord—tronderen Per Au— tror han kan gjøre en bedre inn—
net er inne i sin første sats for miljøet utenfor stortings—
periode på Stortinget, salen. Aunet skal tilbake til job—

der han er medlem av kommu— hen som høgskolelektor i
nal— og miljøvernkomiteen. Han Levanger, der han underviser
er høyt respektert på Stortinget framtidige lærere i miljøvern.
for sine kunnskaper om miljø og Det gir mer mening enn å tale
utvikling. miljøvern for døve ører på Stor

Men nå har han bestemt seg tinget, sier han.
fir ikke å stille til gjenvalg. Han — I løpet av denne stor—

YvfEN
DEMOKRATIET

KAN
FORBEDRES
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tingsperioden har det bare
blitt verre og verre. I begynnelsen
var det en viss miljøinteresse på
Stortinget på grunn av seldøden,
algekatastrofen og Tsjernobyl—
ulykken. Men nå er det så godt
som ingen utenom SV som vil
gjøre oe radikalt for miljøet, sier
en oppgitt Aunet til N&M.

Gjennom sitt arbeid i Stor
tinget har han blitt mistroisk til
selve det politiske systemets evne
til å takle miljøkrisen.

— Det har aldri vært så stor av
stand mellom miljøproblemene
og den politiske løsningen på
dem som nå. Jeg tror ikke demo
kratiet vil reagere i forhold til
miljoproblemene før en miljøka
tastrofe å la Tsjernobyl inntref
fer, sier Aunet.

Han har fremmet en rekke
private miljøforslag i Stortinget,
men reaksjonen fra politikerkol
leger har ofte vært at han må

slutte å bruke tid på bagateller.
Aunet har få konkrete forslag

til endringer i Stortingets ar
heidsmåte. Men han støtter kra
vet om offentlige høringer. Han
ser også fram til at miljø- og
energikomiteen i Stortinget blir
slått sammen neste år. I)et kan
føre til at miljøsaken blir en del
av energipolitikken. Han er hel
ler ikke fremmed fir ideen om å
organisere de miljøbevisste fra
alle partier på Stort iiiget til en fel
les pressgruppe.

Selvkritikk
Aunet understreker at han ikke
vil bli oppfattet som arrogant når
han nå trekker seg. Han tar selv-
kritikk for at han ikke har klart å
profilere miljøsaken bedre, og
han håper at andre i SV kan føre
miljøsaken videre i Stortinget
bedre enn ham.

Likevel, Aunet er tydelig opp
gitt over de andre politikerne i
Stortinget. Han mener at de ikke
har innsett alvoret i miljøtrusse—
len, og at de derfor kjører i sam
me spor som før: økt konkur
ranseevne, økt vekst, økt forbruk.
Stortingsfiertallet har vedtatt å
bygge metanolfabrikk, ny
storilyplass, flere veier, mens bi
standen blir redusert med 500

millioner kroner og Miljøvern
departementets budsjett bare ut
gjør 0,7 prosent av hele statsbud
sjettet.

— Jeg aksepterer at det ikke er
flertall for noen miljøpolitisk
snuoperasjon i Stortinget, og det
finnes ikke noe akseptabelt alter
nativ til demokratiet. Men per
sonlig gir jeg opp Stortinget, og
jeg tror at jeg vil kunne vinne
mer for miljøsaken i utenompar
lamentarisk arbeid, sier Per Au
net.•

one Dyhkjær represent’ ;
Radikale Venstre i iitt
danske Folketinget. Hun

var tidligere miljøvernminister
og var aktuell til stillingen som
generalsekretær i FNs miljøpro
gram (UNEP). Nå skriver hun
bok om forholdet mellom de
mokratiet og miljøet. Tittelen er
«Kan demokratiet klare miljøet?»
Boken kommer ut i Danmark i
disse dager.

I denne boka viser hun hvor
dan miljøkrisen kan løses, og
hun mener det kan skje innen
for demokratiets rammer. Men
det forutsetter en holdningsen
dring både i folket og blant poli
tikerne.

— Mens noen få mennesker
kan fjerne faren ved atomvåpen
simpelthen ved å demonr ‘>

dem, krever løsningen av
krisen at absolutt alle er med. Det
betyr at alle må overbevises om
at det er nødvendig å ofre noe for

å redde miljøet, sier Dybkjær til
N&M.

Men demokratiet har sine
svakheter i forhold til de langsik
tige miljøproblemene. Det skyl
des blant annet de hyppige val
gene, mener Dybkjær.

Justeringer
Selv om demokratiet har sine
svakheter i forhold til å løse kri
ser, har vi ikke noe reelt alterna
tiv til det representative demo
kratiet, sier Dybkjær.

— Hvis et flertall av dagens be
folkning ikke ønsker å ta hensyn
til de kommende generasjoners
livsvilkår, så må vi bøye oss for
det. Det finnes ingen metode for
å garantere at visse interesser blir
representert i nasjonalforsam
lingen, sier hun.

Men noen justeringer kan fo
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M
iljøkrisen kan løses in
nenfor demokratiet
på to måter, mener

Lafferty: enten ved at opinionen
oppdras i miljøvennlig retning,
eller ved at de politiske lederne
skjerper seg. Miljøorganisasjone
nes styrke i Norge gjør at begge
løsninger er mulige, sier Lafferty.

Williain Lafferty er professor
i statsvitenskap ved Universitetet
i Oslo. For tiden er han også
forskningssjef ved prosjekt Alter
nativ Framtid, som utreder alter
native samfunnsløsninger.

Og nettopp AF skal fra våren
sette i gang et forskningsprosjekt
om forholdet mellom demokra

retas, slik at demokratiet blir
bedre i stand til å løse miljøpro
blernene. Både i Norge og l)an
mark er det mindretallsregje
ringer. Det gjør det vanskelig å
styre, og å ta upopulære beslut
ninger, mener hun. Gjennom
valgsystemet kan det sikres at det
blir fiertallsregjeringer.

I likhet med vår egen finans
minister Sighjørn Johnsen, fore
slår hun også et økologisk råd. I
et slikt råd vil representanter for
alle viktige næringsinteresser og
politiske partier være represen
tert. Her kan politikerne forplik
te seg til noen sentrale miljøprio
riteringer, og intet parti vil alene
få belastningen med å gjennom
føre dem.

Nye argumenter
Dybkjær mener at det kanskje

ti og miljø. Hittil har det vært så
godt som ingen forskning på det
te området.

Folkeavstemninger
Lafferty har tro på at demokrati
et kan brukes til å løse miljøkri
sen. Men da må det gjøres mer
egnet, mer effektivt enn det er i
dag. Han har to konkrete forslag,
offentlige høringer og flere folke
avstemninger.

— I høringer blir alle viktige ar
gumenter luftet. Nå har interes
segrupper og næringsliv en av
gjørende påvirkning i forhold til
politiske avgjørelser. Høringer er
en motvekt til ekspertisen, og de

viktigste hinderet for større mil
jøsatsing i dag er at miljøhensyn
blir satt opp mot økonomi og
sysselsetting. I nedgangstider set
tes miljøsaken under press. Men
i sin bok viser hun at det ikke
trenger å være noen motsetning
mellom sysselsetting og miljø.

— Det er en utfordring for p0-
litikerne å vise at miljø må inte
greres i alle andre samfunnsom
råder. Miljø er ikke en isolert sak
på siden av alle andre saker. Også
i sysselsettingspolitikken må mil
jøhensyn tas, men det trenger
ikke bety større arheidsledighet.
Snarere tvert imot, sier hun.

Hun mener at løsningen av
miljøkrisen må sees i sammen
heng med andre sosiale og kultu
relle forandringer.

— Miljøorganisasjonene blir
ofte for ensidige i sin fokusering

fører til at det blir mer dialog
mellom velger og politikere. Det
vil miljøet tjene på, fordi opp
slutning om miljøsaken vokser
gjennom økt forståelse, sier Laf
ferty. Han mener at for eksempel
flyplass— og spesialavfallsaken
kunne vært gjenstand for offent
lig høring. Laffertys andre forslag
er mer bruk av folkeavstemning.
Folkeavsteminger skolerer og
mobiliserer folk. Og igjen gjelder
argmuentet om atjo mer innsikt,
jo bedre for miljøet, mener Laf
ferty.

Politisk lederskap
Lafferty mener også at politikere
må vise bedre lederskap i miljø-
spørsmål enn de gjør nå. De må
være opinionsdannere som går
foran. Ut fra meningsmålinger
mener han at politikerne har et
mandat fra folket til å gå lenger i
miljøpolitikken enn de gjør i dag.

— På tross av at åtti—årene var
den mest materialistiske tidsepo
ke i norsk historie, er den økolo
giske forståelsen nå kanskje stør
re enn noensinne, sier Lafferty.

Men partisystemet vi har i dag
er ikke så godt egnet til å takle
miljøproblemene, mener han.

— Partisystemet er en refiek
sjon av tidligere konfliktlinjer,
slik som arbeid mot kapital, og
sentrum mot periferi. Miljøpro
blemene fanges ikke opp i til
strekkelig grad. Men med den
pågående kampen mot EF kom
mer nye konstellasjoner fram i

r - OPPRETT
ØKOLOGISK

RAD
KØBENHAVN (N&M): Den

danske politikeren Lone Dybkjær går
inn for at det opprettes et tverrpolitisk

økologisk råd. Det kan være med på å set
tefart i politikernes prioritering av

miljøsaker, mener hun.
SKUFFET: Stortingsrepre
sentant Per Aunet (SV) er

skuffet over miUøinteressen
på Stortinget. Det blir bare

verre og verre, sier han.
Derfor sier han nå nei til ny

nominasjon. (Foto: NTB)

—E*
på miljøet. I)et I
er ikke hensikts
messig, for da vil
de ikke kunne oppnå de nødven
dige endringene, sier Dybkjær.

Mediene har skylden
Dybkjær gir mediene mye av
skylden for at det er så lite sam
menheng og langsiktighet i poli
tikken som føres i dag.

— Mediene har en meget sterk
posisjon i dagens demokrati, og
dessverre er de altfor opptatt av
enkeltsaker og for lite opptatt av
sammenhenger. Det gjør at kåre
ne for en sterk miljøpolitikk er
dårlige.

Men hun innrømmer at poli
tikerne selv har skyld i medienes
springende presentasjon av vir
keligheten. I

ØKOLOGIRÅD: Tidligere
milløvernminister i Dan

mark, Lone Dybkjær (Radi
kale Venstre), skriver bok
om hvordan demokratiet

kan løse miøproblemene.
Et tverrpolitisk økologisk
råd er en av ideene hun

lanserer.
(Foto: Jon Knut Berg)
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- BRUK FOLKE
AVSTEMNINGER— Miljøorganisasjonene har nå

større innflytelse i Norge enn noen gang.
Det borger for at miljøkrisen kan løses innen
for demokratiets rammer, sier professor Willi
am Lafferty. Han foreslår at det i miljøpolitik

ken innføres offentlige høringer og mer bruk
avfolkeavstemninger.

•• «Hva får oss egentlig til å • til en økologisk bærekraftig
tro at et system — skapt under Er derriokratiet uegnet? framtid er avhengig av drama
ganske andre vilkår og innret- tiske endringer i økonomi, tek
tet mot ganske andre verdier skriver han. sterke mann, men innenfor de- nologi og livsstil. Men ikke i
enn dem det i dag står om — Men selv
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> stemmer på. å prioritere
niljosaker, sier Lafferty.

Demokratiets
svakhet
Lafferty sier at demokratiet
ikke er et elliktivt styringsmid
del under kriser. I demokratiet
skal mange hensyn ivaretas, og
det lores lange diskusjoner.
Dette tar mye tid, slik at det po
litiske systemet reagerer tregt
1,å kriser som inntreffer. Da er
det lett å bli utalmodig når de
skal løses.

— I demokratiet er det i til
legg alltid el spenningsfelt mel
lom etiktivitet og deltakelse.

B
eslutningene skal tilbake
til folket. Ogjo mer de
mokrati, jo bedre miljø.

I )et er Elin Enges visjoner for
løsningen av iniljokrisen. De
som forvalter en tradisjonell
kunnskap om naturressursene
skal tillegges avgjørende vekt i
beslutningene, mener hun.

Hun innser at deniokratiet
kan være tungrodd og at det er
en innebygget heslutningstreg—
het. Men hun ser ikke noe for
svarlig alternativ til demokra
tiet, selv når mil joproblemene
skal løses.

— Autoritære og sent ralstyr—
le regimer kan reagere raskere
i forhold til miljø, men de er li
kevel ikke holdbare over tid.
I )en gode vilje på toppen er til—
feldig og manipulerhar. Selv
om demokratiet er tungrodd,
inneholder det en sikring for
kontinuerlig korreksjon, sier
l.nge.

Jo flere som deltar og skal si sin
mening, jo mindre effrktivt er
demokratiet, sier han.

LaIkrty mener derfor det er
et paradoks at enkelte i miljø—
bevegelsen vil ha mer demo
krati, mer flilkelig engasjement.
Dette kan føre til at det tar enda
lenger tid å finne en løsning pa
en sak, mener Lafti.rty.

Laffertv mener ogsa det er en
innebygget konflikt mellom
demokratiet og løsningen av
miljokrisen. 1-Ivis miljøproble—
mene skal løses politisk, nia
velgerne gjennom stemmesed
delen kreve å. gå ned i levestan
dard. Dette er nytt i historisk

I stedet for miljovern styrt av
eliten i sentrum, vil Enge ha et
medvirkningsdemokrati. Og
hva er så. det? Selv har hun ing
en ldar oppskrift. Det viktigste
er å reise debatten, sier hun.
Men hun har en skisse til hvor
dan hun ser for seg en bedre
demokratisk struktur.

Lokale beslutninger
Først ma det avgjøres hvilke
problemer som skal tas opp pa
hvilket beslutningsniva. For ek
sempel ma strengt lokale mil—
jøsaker avgjøres av lokalsanl—
funnet selv, mens saker som
har nasjonal betydning styres
av Stortinget. Hele tiden gjelder
prinsippet om at miljosakene
skal avgjøres på et lavest mulig
nivå., slik at avstanden mellom
de som styrer og de Som blir
styrt blir minst mulig.

Dette opplegget er kanskje
ikke så revolusjonerende, mcii

sammenheng. Tidligere har
stemnieseddelen blitt brukt til
å kreve flere goder.

Autoritære
tendenser
Men pa tross av demokratiets
svakheter, er Lafferty en varm
frsvarer av demokratiet, og
han advarer mot autoritære til—
nærmelser i miljøarbeidet.

Williarn Lafferty mener det
finnes en reell låre har en anti—
demokratisk utvikling i miljø—
bevegelsen.

— Hvis ikke demokratiet kla
rer å løse miljokrisen, vil det
underminere seg selv, sier han.

i tillegg har Fnge en oppfatning
av hvilke roster som skal veie
tyngst i beslutningsprosessen.

Lt av Enges hovedmål er at
lokalbehalkningen skal ta større
makt i saker som har med lokal
ressurslorvaltning å gjøre, slik
som fiske og landbruk. 1-lun
mener at lokalhefolkningen
bærer på en nedarvet, om enn
raskt hendoende, kunnskap
om hvordan naturressu rsene
hest kan forvaltes. Hvis denne
lokalkunnskapen blir over—
kjørt, går det galt med miljøet,

•....,....

Han minner :
om at miljøar— •...•

gumentet har
vært brukt tidligere i historien
av brunfargede ledere. Diktato
ren Antøniø Salazar i Portugal
hadde et sterkt innslag av for
holdet mellom menneske og
natur i sin politiske tenkning.

lafferty mener også. at det er
en lå.re i at miljobevegelsen kan
bli for autoritær. Det er en ten—
dens til at milioorganisasjoner
føler de har et helt spesielt
mandat, nemlig å redde jorden,
og da er det lett at de demokra—
tiske spillereglene blir brutt,
sier han.

hevder hun. Men for at de som
har denne nedarvede fon’alter
kunnskapen skal få. en avgjø
rende stemmevekt, ma de først
kunne demonstrere i praksis
hvordan de forvalter denne
kunnskapen.

I dette systemet vil dermed
for eksempel kystfiskernes me
ning tillegges størst vekt i
spørsmål om hskekvoter, eller
fattige bønder i u-land får be
stemme hva slags planter som
skal dyrkes der de bor.

Med i forhandlingene
Disse lokalrepresentantene må
ifølge Enge bli med i selve den
politiske beslutningsprosessen.
Det kan for eksempel skje ved
at det arrangeres offentlige hø
ringer. 1-lun vil også at miljøor—
ganisasjonene knytter allianser
til lokalforvalterne for å gjøre
dem sterkere.

Det er ikke alle saker som
kan avgjøres best av den lokale
naturforvalter. I forurensnings
saker, som innebærer hittil
ukjent virking pa miljøet, mi
forskere inn i bildet, mener
Enge.

Hvert problem har sin for
svarer. Og hvem som utpekes
til forsvarer av miljøet avgjøres
av kunnskapsnivaet. Enge me
ner dermed at det skal være et
hierarki av rneningsberett igede,
der enkelte på forhand har fått
større stemmevekt enn andre.

Men hva om (le som skal ha
størst innflytelse stemmer mot
det som «objektivt» kan sies å
være best for miljøet? Da må de
overprøvesav miljømyndighe
tene, mener Elin Enge. •

H
istorien om den norske
C02-målsettingen
kunne vært en roverro

man. 1juni1989 toget politiker
ne til Stortingets talerstol for å
konkurrere om hvem som var
mest miljovennlig. Referatet fra
stortingsdebatten i 1989 er un

N&M • PAGNHILD SVED

derholdende lesning, dersom
man har sans for svart humor,
sier ltolstad.

— I dag er det svært få som
egentlig mener at Norge skal ta
målet om å stabilisere utslippene
av CO2 på alvor. Regjeringen har
siden 1990 drevet et systematisk

tilbaketog fra målet, sier Bol st ad.
Han har fulgt den politiske kli—
maprosessen tett, både nasjonalt
og internasjonalt.

— Hva er årsaken til at miljø—
politikken svekkes, og hvilke in
teresser er det som har ansvaret
for dette?

— I Norge er det to store snub—
lesteiner har miljøvernet: Olje—
virksomheten og privathilen. Til
ross for var vannkrallhaserte

elektrisitet sharsyning, ligger nor
skeC02—utslipp i overkant av det
vesteuropeiske gjennomsnittet,
regnet per innbygger. Olje- og
gassutvinningen er den største
trusselen mot målet om å stabi
lisere C02—utslippene. Det er
ogsa den sektoren som er van
skeligst a snu, fordi nasjonaloko—
nonuen vår er så offshore—basert,
sier itolstad.

— I samlå.rdselspolitikken er
det imidlertid ikke noe hinder
for at vi kan oppna store gevin—
ster, som ogsa ville gi fordeler
med tanke på støy og lokal foru
rensning. I denne sektoren er det
imidlertid vrangs iljen som er ho—
vedå.rsak til at det skjer sa lite,
mener han.

Dobbelt budskap
— Et hovedproblem i miljopoli—
tikken er det dobbelte budskapet
som (le fleste politiske partiene
sender ut til sine velgere. De par
tiene som serverer hoyttravende
fraser om miljovern samtidig
som de lover storre materiell vel
stand, fører velgerne bak lyset.
Nar det kommer til stykket, trek
ker miljokreftene det korteste
strå, sier Bolstad.

— I klimaprosessen har vi sett
hvordan dette i sin tur har fort til
et ullent spill i kulissene for å red—
de et retorisk skall. Stortinget ble
i sin tid enige om et maI for CO2.
I dag understrekes det at målet er
foreløpig, det skal vurderes fort—
løpende i henhold til en rekke
fliktorer. Det skal ikke nødven
digvis gjennomføres i Norge og
det er ikke engang lenger sikkert
at den dreier seg om CO-,, fordi
regjeringen helst vil at den skal
gjelde på tvers av klimagasser,
sier Ilolstad, som minner om Ge
orge Bush’ herostratiske innsats i
amerikansk miljøpolitikk:

— l-{an lovte a verne våtmar—
ker, men løste sitt problem ved a
omdefinere vatmarksbegrepet.

Kritisk fase
— Norsk miljopolitikk er i en kri
tisk fase. I økonomiske ned—
gangstider kommer miljovernet
under nytt press. CO,-malet og
vår vilje til å gjennomføre det er
en provestein. Hittil ser det ikke
oppløftende ut, mener ltolstad,
som har basert sin bok bade på.
apne kilder, interne byråkrati—
notater og samtaler med de som
har deltatt i prosessen. I

-SLIPP
FOLKET TIL

Medbestemmelsesdemokrati. Det er Elin
Enges, leder for Forum for Utvikling og Mil
jø, oppskrift på hvordan vi kan flette sam

men demokratiet og løsningen på miljøkri
sen. Hun mener at det norske demokratiet i

dag er for sen tralistisk.

KRITISK: — Historien om den norskeC02-målsettingen
kunne vært en røverroman, sier redaktør Gunnar Bolstad. I februar kommer hans bok om

norsk klimapolitikk. (Foto: Jon Knut Berg)

LOKALDEMOKRA TI: Elin
Enge, leder for Forum for
Utvikling og Mi(jø, vil at

de som forvalter en ned
arvet kunnskap om natur-
ressursene skal få mer å
si i miliøpolitikken. Hun
vil ha mindre sentralsty
ring og mer lokal medbe
stemmelse. (Foto: Per-

Anders Rosenkvist,
Samfoto)

Norsk klimapolitikk:

NY BOK
AVSLØRER

DOBBELTSPILLET
—
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TRUET: Delstaten Minnesota ga nylig tillatelse til å bygge
et utendørs lager med høyradioaktivt avfall ved mdewakan

ton-sioux.reservatet — Det er bare 430 igjen av oss. Har
ikke w samme rett til beskyttelse som en sjelden dyreart,

spør Joseph Campbeil. (Foto: Bjørn Sletto)

Indianerne i USA:

FORSØKS-

DYR FOR
ATOM

INDUSTRIEN
MINNESOTA (Natur & Mijø): På 50-

tallet ble navaho-jndjanerne brukt
som urangruvearbejd og «for
søksdyr» for uranforgiftning.

Sioux-indianerjoseph Camp-.
bell stårforan stedet hvor

USAsførste utendørs
atomavfallslager skal
bygges ved et sioux

reservat. Indianerne
harfått lidefor

fasene iatoi
trien, fra uti
til lagring av av

fall. >

N&M • BJØRE
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e ruvende reaktorbyg—
ningene kaster lange

skygger over indewa
kanton—sioux—reservatet pä Prai—
rie Island, en liten naturskjonn oy
i Mississippielva i Minnesota.
Aloinkraftverkets eiere, Nnr
ihern States Power (NSP), plan
legger å lagre brukte, radzoaktive
brenselstaver på utsiden av reak—
toren, et steinkast fra bebyggelsen
pa reservatet. Disse stavene skal
sementeres inn i en rekke kjent
petonner, til en mer pern1anenl
avlållsplass blir bygget. Energidi—
rektoratet i delstaten ga nylig
NSP lillatelse til å bygge 17 slike
lagerionner med plass til 287
tonn hoyradioaktivt avfall — til
tross for at strålingsfaren fra slik
lagring er seks ganger hoyere enn
maksimunssgrensen fastsatt av
landets miljoverndirektorat.

— Hvordan kan delstaten gjore
dette mot oss, spor reservathoe—
ren Joseph Campbell, en av le
derne for Prairie Island Environ—
mental Proteet inn Committee.

— Det er bare 430 igjen av oss
mdewakanton-sioux. 1-Ivis det
bare var 430 traner igjen tenker
jeg at noen hadde slått alarm.
Flar ikke vi like så mye rett til be
skyttelse som en sjelden dyreart?

Atomkraftindustrien
og indianerne
Campbell har grunn til å frykte
statens og atomkraftindustriens
politikk. Historiebokene er fulle
av eksempler på hvordan regje
ringen har utnyttet indianerne,
hvis det har passet seg slik. I ny
ere tid er det hundrevis av syke,
misformecle indianere som går
rundt som levende bevis på

hvordan Amerikas urfolk blir
forgiftet og stråleskadet av kjer
nekraftindustrien og landets
energi— og forsvarsdepartement.
I mellomtiden viser statistikken
at Environmental Proteetion
Ageney (EPA), som er USAs for
urensningstilsyn, har gjort svært
lite for å hjelpe indianerne.

— Mens amerikanerne flest har
nydt godt av atomkraftindustri
en, har vi indianere lidt av Iblge
ne av forurensningen den har
medfort, fremhever creek-india
neren Lance Hughes, direktor
for Native Amerieans for a de
an Environment (NACE).

— Vi har lieR på hvert eneste
nivå, fra utgravningen av uran, til
anrikningen, atoinkraftutvinnel—
sen, teslingen av bomber og til
slutt behandlingen av det radio-
aktive avfallet. Atoinkraften har
vært forferdelig for oss, sier han.

Ifdlge NACE er det hele
42 000 lokaliteter i USA som er
forurenset av stråling, og det sier
lig i områder nær gruver og re
aktorer. I delstaten Washington
slapp atomkraftverket DOE
Hanford ut radioaktivt jod i luf
ten jevnlig i tre år, fra 1944 til
1947. Senere, 1964, slapp kraft-
verket ut store mengder radioak
tivt avfidl direkte i Columbia Ri

ver. Energidepartementet regner
nå med at det vil koste mer enn
én milliard kroner å renske opp
i alt avfallet rundt reaktoranleg—
get. I mellomtiden har indianer
stammer som bor langs Colum—
hia River, og som livnærer seg av
jordbruk og spydfiske, klaget
over stråleproblenser og skader
på fiskehestanden.

Lenger cst, i Oklahoma, er det
eherokee-indianerne som er of
fer fbr atomkraftindustrien. I-ler
ligger uranfhredlingsanlegget til
Sequoyah Fuels, hvor uran blir
omgjort til brennstoff som kan
brukes i atomkraft reaktorer. Se
quoyah Fuels ble i fjor endelig
stengt etter at eherokee-india
nerne, som bor på et reservat
som grenser til foredlingsanleg
get, i flere år hadde klaget over
lekkasjer og uforsiktig behand
ling av avfall. Et av tilfellene var

1986, da en eksplosjon utloste en
gassky som forte til at over ioo
indianere måtte til behandling. I
tillegg har selskapet ofte tomt
kunstgjodsel like på grensen til
reservatet. I slike mengder er det
te stoffet giftig siden det innehol
der bly og andre metaller.

Navahoene —

urangruvenes ofre
Pa navaho-reservatet i grense-
området mellom Utah, New Me
xico og Arizona forte uranutvin
ningen 1950- og 1960-tallet til
ufattelige lidelser. Selv om regje
ringen var klar over faren for
bundet med utgravingen av
uran, valgte gruvelederne å ikke
advare arbeiderne — som var nes
ten utelukkende indianere. I ste
det ble de i all hemmelighet
brukt som forsoksdyr av statens
helsevesen for å studere resulta
tet av uranforgiftoing.

I disse gruvene arbeidet nava—
hoene i sjakter så små at de kun
ne bare krabbe fram og tilbake.
Luften var fylt av radioaktivt
stov, men de hadde ingen an
siktsmasker. De drakk radioak
tivt avlopsvann fra tinnkopper.
De som svimte av, ble håret ut,
gitt luktesalt og sendt inn igjen.
Lonnen var fem kroner timen.
Allerede tidlig på 1970-tallet be
gynte gruvearheiderne å do av
lungekreft.

I dag ligger det over tooo gam
le urangruver og slagghauger
rundt omkring på det torre, vid
slungne navaho-reservatet.
Mange av disse er farlige, men de
er likevel ennå ikke tildekket.
Ofte er de få vannhullene, som
brukes både av navahoene og
saueflokkene deres, svært radio-
aktive. I flere landsbyer er hyp

pigheten av testikkel- og livmor
kreft blant barn 15 ganger høye
re enn landsgjennomsnittet.

Navaho-indianerne har i mer
enn 30 år bedt om beskyttelse
mot ettervirkningene fra gruve
arbeidet. Som svar har regjerin
gen bidratt med 4,5 millioner
kroner for å rydde opp etter gru
vearbeidet — som er ca. én pro
sent av hva som trengs. Kongres
sen bevilget samtidig 600

millioner kroner i kompensasjon
til tusenvis av indianere og hvite
i delstatene Ut ab, Colorado, Ne
vada, Arizona og New Mexico
som hadde utviklet stråleskader
fra urangruvedrift og regjerin
gens omfattende atomvåpenpro
gram.

Dette atomvåpenprogranlmet
har gått verst ut over shoshone
ne, en stamme som hører til i et
tørt, sprukkent ingenmannsland
formet av vind, vær og vulkaner i
det sørvestlige Nevada. I 1864
underskrev shoshone-stammen
en traktat — den såkalte Treatv of
Ruby Valley — hvor de fikk eien
domsretten til dette ufrukthare
området. Men etter den andre
verdenskrig fant Forsvarsdepar
tementet ut at dette strøket like
vel var for verdifullt til å gi opp:
det egnet seg nemlig utmerket til
å teste atomvåpen.

Shoshone-stamnlen ble nå
bedt om å selge, men sa nei. Re
gjeringen eksproprierte da i6 600

kvadratkilometer av shoshone

kludert det nå velkjente Nevada
Test Site, hvor USAs og Storbri
tannias atomvåpen har blitt pro—
vesprengt. Som kompensasjon
satte Forsvarsdepartementet i
1979 inn i6 millioner kroner på
en forvaltningskonto i Finansde
partementet — knapt to ooo kro
ner per kvadratkilometer. llelo
pet er ennå uherort av stammen.

De fulle konsekvensene av tes
tingen av mer enn 900 atomvå
pen på Nevada Test Site er ennå
ikke kjent. Det man vet er at ra
dioaktive partikler har drevet
med vindene i dette området i
hele etterkrigstiden.

— Vi er den mest hombede na
sjonen i hele verden, sier William

Teoretisk problem
Den amerikanske atomkraftin
dustrien har etter 40 års bekym
ringsfri ferd kjort seg inn i en
blindgate. Lamdets ni atomkraft—
verk har hittil lagret det radioak
tive avhillet i sikrede rom imie i
kraftverkene, men nå begynner
de å slippe opp for plass. I NSPs
kraftverk på Prairie Island har
denne plassmangelen nå begynt å
bli akutt, og ledelsen har som den
forste i landet gått ut mcdl planer
om å lagre radioaktivt avtidl pa
utsiden av reaktorveggene. Hvis
niotstanderne ikke får omgjort

energidirektoratets avgjorelse i
sin appell til delstatens hoyeste—
rett, vil det settes en presedens
som blir vanskelig å bryte. Min
nesota er nemlig kjent for sin re
lativt miljovennlige politikk, og
andre delstater vil ha færre
skrupler med å innvilge liknen—
(le soknader.

Så langt kommer denne krise-
situasjonen forhåpentligvis >

«Mens amerikanerne
flest har nytt godt av
atomkraftindustrien,
har vi indianere lidt av
følgene av forurensning
en den har medført»

ATOM-FORSØK: I Navaho-reservatet førte uranutvinningen
på 1950- og 1960-tallet til ufattelige lidelser. Regjeringen

var klar over faren forbundet med utgravingen av uran, men
brukte i all hemmelighet indianerne som forsøksdyr for å
studere resultatet av uranforgiftning. (Foto: George Huey)

nes land til militære formål, in- Ross, leder for stainmens miljo
komitå, med typisk, torr shosho
ne-humor.

FORGIFTET: I dag ligger
over tusen gamle urangru
ver og slagghauger i nava
ho-reservatet. De få vann-
hullene for mennesker og

dyr er ofte radioaktive.
(Foto: George Huey)
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> likevel ikke til å utvikle seg.
Det er meningen at den ameri
kanske stat skal ta over ansvaret
for landets atomavfall i 1998. In
nen da skal en såkalt «Monitored
Retrievable Storage» (MRS) ha
blitt bygd. Dette er i store trekk
et liknende system med isolerte
kjempetønner som det NSP har
foreslått å bygge, men dette skal
bli stort nok til å romme alt av
fall fra samtlige av landets reak
torer. Denne MRSen skal brukes
i 40 år. Da skal den endelige løs
ningen ha blitt funnet: En lag
ringsplass hvor uranen kan ligge
til strålingsfaren er over, om
10 ooo år.

— Problemet med radioaktivt
avfall her i landet var at det alltid
var et teoretisk problem, kom
menterer David Leroy, leder for
statens kontor for radioaktivt av
fall.

— Vi sa alltid at vi ville ta oss av
det problemet senere.

Men senere er her og nå. NSPs
lagringsplaner er et dramatisk
tegn på hvor mye vi behøver en
MRS.

Den amerikanske staten jakter
nå intenst etter et sted å bygge en
slik midlertidig lagringsplass. Le
roys kontor ble faktisk opprettet

1987 med det formål å finne et
sted i USA hvor lokalbefolknin
gen ville gå med på å være vert
skap for en MRS. De som vil
melde seg som frivillige vil i før
ste omgang få 600 000 kroner for
å studere opprettelsen av en
MRS. I neste omgang vil det be
vilges i millioner kroner til de-

taljerte studier og opplysnings
virksomhet, før det åpnes for for
melle forhandlinger med staten.
Det lokalsamfunnet som til slutt
er «heldig» nok til å få tilslaget vil
få nærmest ubegrenset økono
misk hjelp fra staten til å utvikle
bedre helsetjeneste, veier, skoler
og kulturprogrammer.

De fattiges siste håp
Det er ganske innlysende hvem
disse lokkemidlene er tilsiktet.
Bare fattige bygder og byer med
lite eller intet håp om økonomisk
uttelling i andre områder vil
være desperate nok til å søke om
en MRS. På den måten passer
statens atomavfallpolitikk fint
inn i den amerikanske tradisjo
nen i dette området. Det er nem
lig alltid de fattige som har blitt
sittende med storsamfunnets far
lige søppel — selv om disse grup
pene har fått nyte svært lite godt
av de godene som en gang skapte
det radioaktive søppelet.

— Det er ingen tvil om at det
te er et faktum her i USA, sier ad
junkt Paul Mohai ved Universi
ty of Michigans’s School of
Natural Resources and the Envi
ronment. — Flere forskningspro
sjekter har gjort det klart at får
lig og giftig avfall oftesi er
dumpet i områder dominert av
fattige og minoriteter. Lokalite
ter med to eller flere slike avfalls
dumper har faktisk tre ganger
større andel minoriteter enn
samfunnet generelt.

Mohai påpeker at menneske
ne i disse områdene har liten el-

ler ingen politisk innflytelse.
— I tillegg er de underrepre

sentert i industrikretser. Derfor
vil de yte lite motstand mot opp
rettelsen av renseanlegg eller an
dre hasardiøse foretak, sier Mo
hai.

Hittil har de få lokalsamfun
nene som har meldt seg interes
serte i å opprette en MRS vært
gode eksempler på at Mohais på
stand holder mål. Alle unntatt en
lutfiittig bygd i Nord Dakota har
vært indianerreservater, samtli
ge kuet i fattigdom og u-lands
forhold. MRS-planene har virket
som et siste håp for disse stam
mene, et lys i enden av en lang,
trang tunnel.

Solgt seg
Mescalero-apachene er en av
stammene som står nærmest det
første spadetaket. Allerede sist
oktober sokte stammerådet om
de fbrste 600 000 kronene. Etter
å ha gjennomført Fase 1, har de

nå søkt om og fått tildelt midlene
til Fase 2 for å utføre mer detal-
jerte geologiske og miljømessige
undersøkelser. For hver fase som
gjennomføres er det mer og mer
sannsynlig at de ville, furukledte
åsene på mescalero-reservatet, i
det sørlige New Mexico, en dag
vil skjule verdens farligste av
fall splass.

Nyheter spres langsomt i det
skogkledte mescalero-reservatet,
og folk flest kvier seg for å blande
seg inn i politikk. Likevel har
MRS-motstanderne på reserva
tet, godt støttet av delstatens mil
jøvern grupper og politisk ledelse,
nå greid å mønstre nok under-
skrifter til å holde åpent mote —

en slags uoffisiell folkeavstem
ning. Dette kan sette i gang en
bevegelse som til slutt vil sette en
stopper for MRS-planene, ifålge
en av opposisjonslederne, grunn -

skolelæreren Rufina Marie Laws.
— Det kan tenkes at MRSen vil

bli bra de første par årene. Da vil

den skape jobber og inntekter.
Men når så staten begynner å
bringe inn alt det radioaktive av
flillet, vil det snart begynne å
oppstå ulykker og strålingslekka
sjer. Da vil ingen andre si seg vil
lig til å bygge en permanent la
gerplass, slik at avfiillet blir
værende her på mescalero-reser
vatet i all framtid — uansett hva
regjeringen sier i dag, sier Laws.

— Forfedrene våre ha, kjempet
og døde for dette reservatet. Vi
vil gi det til våre etterkommere i
samme uberørte, rene form som
vi fikk det. Å utsette det for for
urensning er stikk i strid med
apachenes tradisjon, med vår re
spekt for vannet, luften og jor
den, sier Laws.

Hun stanser, får hun sier lave
mælt: — Hvis vi får en MRS her,
kommer det til å bety begynnel
sen på slutten for vårt folk.

Den endelige løsning
Nå når den kalde krigen endelig

er over og prøvesprengningen
går mot slutten, skulle man tro at
shoshone-stammen endelig kun
ne komme seg ut av atomkraf
tens hete omfavnelse. Så lett er
det likevel ikke. I omradet som
regjeringen «kjøpte» av shosho
ne-stammen ligger Yucca Moun
tain, en 500 meter hoy og fire ki
lometer lang åsrygg som har fått
den tvilsomme ære å sluke lan
dets atomavfall, en gang for alle.

Yucca Mountain ble utvalgt
etter flere års frenetisk jakt som
så langt har kostet flere milliar
der kroner, og som ble styrt mer
av politiske grunner enn geolo
giske og iniljømessige realiteter.
Ytterligere ioo milliarder skal
brukes til å bygge et 7° kilometer
langt nettverk av tunneler i fjel
lets indre hvor menneskets mest
dodelige avfall skal ligge i tusen
vis av år. Presset er enormt for å
gjøre ferdig lagringsanlegget for
avfallsmengdene blir får store.

Det er ikke forbausende at

shoshonene er imot disse plane
ne, men delstatens innbyggere
har også protestert. Meningsmå
linger viser at 75 prosent av
befolkningen, og samtlige av del-
statens senatorer og representan
ter, er imot Yucca Mountain
prosjektet. Det hjalp lite at
atomkraftindustrien nylig bruk
te millioner kroner på en PR-
kampanje for å få staten til å en
dre mening.

9ellet kan ekspiodere
Likevel er det ikke opinionen i
Nevada som til slutt kan sette en

Atomarven
Utbrukt radioaktivt brensel (i
tonn):

1985 1990 2000

IJSA 12 601 21 800 40 400

Alle land: 40991 84000 193 o6

I tillegg kommer flere hundre tu
sen tonn annet radioaktivt avfall.

Verdens 413 kommersielle re
aktorer produserte 9500 tonn

med brukt atombrensel bare i
5990. Det totale lageret av brukt
brensel i verden har en radioak
tivitet på rundt Bo milliarder cu
rie. Det er 1600 ganger mer enn
utslippet ved Tsjernobyl-ulyk
ken.

I Norge har Halden-reaktoren
over to tonn med høyaktivt ma
teriale på lageret, og ved Kjeller
reaktoren er det lagret drøyt

2500 tønner mellom- og
lavaktivt avfall.

I
stopper for Yucca Mountain. Det
er jo tross alt sentralregjeringen
som eier området rundt fjellet,
heter det i Energidepartementet i
Washington — henvisninger til
traktaten av Ruby Valley feies
raskt under teppet. Kjeppene i
hjulene kan komme fra miljø
vernere og geologer, som har satt
et spørsmålstegn ved sikkerheten
ved Yucca Mountain.

Dette er et område som var
vulkansk aktivt i relativt nyere
geologisk tid, og det er ikke ga
rantert at utbrudd ikke kan fore
komme igjen. I tillegg er det tegn
som tyder på at vann nylig har
trengt opp gjennom sprekker i
fjellet. Hvis grunnvann skulle
komme i kontakt med atomav
fallbeholderne — som er hete —

kan disse eksplodere og løse
enorme mengder med stråling ut
i atomosfæren.

— Dersom tunnelene til slutt
fylles helt med vann, kan hele
fjelltoppen eksplodere, forklarer
geofysikeren Charles Archamhe
au ved University of Colorado.

— Selv om det ikke går så langt,
kan en liten lekkasje føre til at det
radioaktive stoffet flyter på
grunnvannet, siver opp i opp
kommer og absorberes av fugler,
dyr og planter. Det ville være
umulig å forhindre det fra å spre
seg til hele biosfæren.

— Derfor er det ikke bare shos
honenes framtid som er truet av
Yucca Mountain-prosjektet.
Hele verdens sikkerhet står på
spill, sier Archamheau alvor
lig.•

KJØPT: De fattige mescalero-apachene har fått
600 000 kroner for å undersøke
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GOD HEKKESESONG: Sjarmøren i fugIeJellet — lunden — hadde i tjor full klaff i fuglei7ellene på Røst.

eirfuglen star som et
symbol på dårlig natur—
forvaltning. Den store

ikke-flyvedyktige alkefuglen
hekkei i kolonier på oyer i Nord
Atlanteren, og var et lett bytte for
overivrige fangstfolk. I 1844 for
svant derfor den siste geirfuglen
fra jordas overflate — for godt.

Zoolog ()le Wiggo Rostad ved
Norges landb rukshogskole fryk
ter at lomvien vil følge etter geir—
fuglen til «de evige fiskefelier».
Ikke som en følge av jakt og
fangst, men som et resultat av
våre moderne tiskerier.

De evige fiskefelter
— Jeg håper jeg tar feil, men tal—
lenes tale er klar. På 30 ar er den
norske lomvibestanden redusert
fra totalt ca. 160 000 par til ca.
30 000 par, forteller Rosiad.

En gang var I—ljelmsoya ved

Nordkapp den største lomvi—
kolonien i Norge. I ic6s talte be
standen minst 110 000 par. Men
etter at fiskeriene innførte bruk
av såkalte monotilamcntgarn pa
slutten av 60—tallet, har det gatt
utfor hakke med lomvien. De
nye garntypene er usynlige for
såvel fisk som fugl. Alkefugl,
skarv og ærfugl druknet i tituse—
ner, men hardest rammet ble
lomvien.

I 1975 var l-ljelmsoy-bestanden
redusert til ca. 75 ooo par. Ti is
senere, i 1985, var det bare 15 000

par igjen. Men utviklingen stop—
pet ikke der. I )a kom loddekrak—
ket i Barentsbavet — som en kom
binasjon av naturlige svingningcr
og hardt fiske. I tillegg til garn—
døden led lomvien nå også sul—
tedoden.

Sommeren 1987 ble et darlig år
i Nord—Norge. Både gramåke,

krykkjc, rodnchhtcrnc, skarv og
lomvi opplevde fullstendig svart-
år. Bare 1400 lomvipar hekket på
l-ljelmsøya det året, øg den store
kolonien var redusert fra et mo
nument til en fluelort. To år se
nere, i 1989, hekkct anslagsvis
6000 par på øya.

Hjelmsøya er ikke noe enkelt-
stående tilfelle. Lømviene på
Itjørnøya i l3arentshavet ble ogsa
rammet av løddekrakket. I içt86
hekkei hele 245 000 par på øya,
året etter bare 35—36 øoo par. En
tilbakegang på 8 prosent i løpet
av en eneste sesong. I etterkant
tok bestanden seg noe øpp øg tal
te 90 000 par i 1989.

Voksendød får
dramatiske følger
— Alkefuglene tåler et og annet år
uten ungeprøduksjon.

Dødelighet som rammer

kjonnsmodne fugler, vil derimot
resultere i en direkte og betyde
lig bcstandsnedgang. Hos lomvi
en er det nettopp de voksne som
dør, og det er det som er så tra
gisk, ftrldarer Røstad.

Han har ingen tro på at det er
mulig å snu den negative tren
den.

— Det er utopisk å tro at vi kan
legge om fiskeriene.

Riktignok kan vi dempe virk
ningene, men vi kan ikke fjerne
trusselen helt. I tillegg utgjør de
mange små oljeutslippene et like
stort kronisk problem som garn-
døden. Det er påtakelig at øpptil
90 prosent av ilanddrevne, olje-
drepte sjøfugler er lomvi, sier
Røstad.

Arne Follestad ved Norsk In
stitutt for naturforskning
(NINA) vil gjerne beholde en flik
av optimisme, men bekrefter at

garndøden er en alvorlig trussel
mot lomvien.

Sammen med Karl-Birger
Strann har han skrevet en rap
port hvor det svart på hvitt står

at lomviens tilbakegang i Troms
og Finnmark trolig alene skyldes
drivgarnsfiske etter laks. An
slagsvis 20—50 000 fugl kan årlig
ha omkommet i disse fiskeriene.

Drivgarnsfisket etter laks er i
dag forbudt, men ingen er i tvil
om at det fortsatt foregår et be
tydelig ulovlig drivgarnsfiske.
Også andre fiskemetoder fører til
store tap av sjøfugl. Det gjelder
blant annet vårtorskefisket i
Troms og Finnmark. Under et
fiske i Troms i 1985 ble det i lø
pet av en to ukers periode tatt an
slagsvis 200 000 lomvier i garn.

Føllestad ønsker ikke å ta rot-
ta på fiskerne, En for negativ
vinkling på problemet kan bryte
ned samarbeidsviljen, frykter
han. Han understreker dessuten

at datagrunnlaget fortsatt er tynt.
— Vi kjenner til en rekke en

keltsituasjoner som i og for seg er
alvorlige nok, men vi vet lite om
hvor alvorlige disse er i forhold
til de daglige småtapene. Derfor
har NINA nå startet et eget pro
sjekt som spesielt skal ta for seg
lomvi og garndød, fbrteller Fol
lestad.

Sild og lunde
At industrifisket er en trussel
mot sjøfuglene, har vi visst lenge.
Da den atlanto-skandiske silde
stammen bokstavelig talt ble

FÆRRE PÅ RØST: Toppskarv-bestanden på Runde har gått
kraftig tilbake, men ellers i landet ser det ut som om arten

er inne i en positiv utvikling.

STABIL: K.’ykkja har vært stabil i mange områder, men på
Runde er bestanden mer enn halvert siden begynnelsen av

70-tallet.
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> fisket opp på slutten av 6o-
tallet, startet 20 år med hekkes
vikt for lundene på Røst.

Det var sild nok til de voksne,
men ikke til ungene. År etter år
døde ungene i tusentall. Hver
høst lå koloniene tilbake som
spøkelsesbyer. I løpet av 70-tal
let hadde lundene bare et år med
helklaff, 1974.

På 1980-tallet var det tre—fire
mer eller mindre vellykkede hek
kesesonger, men først siste som
mer gjorde lunden virkelig «co
meback» på Røst, forteller
NINA-forskeren Tycho Anker
Nilssen, som ikke har opplevd en
hyggeligere feltsesong siden han
startet sine lundestudier 1981.

— Når lundeungene forlot rei
ret i begynnelsen av august, var
de gode og feite, nærmere 330

gram, forteller han begeistret. Så
tunge har de ikke vært siden
glansårene på 60-tallet.

— Selv om lundebestanden nå
ser ut til å klare seg bedre, skal vi
huske at Røst-bestanden i dag
«bare» teller 6oo ooo par mot 1,3

millioner par i 1979. De mange
årene uten sild har tæret hardt på
bestanden.

Anker-Nilssen er optimist på
sildas og lundens vegne.

— Det er brukbare forhold i
havet nå, vi er nemlig inne i en
varm periode. Det bidrar til at en
stor del av sildeyngelen overle

ver. Men uansett hvor bra det
går, vil det likevel ta mange år før
lunden er tilbake på det gamle
bestandsnivået, sier han.

Svarte kors
Svarte kors på et nakent skjær ut
mot havet — skarver som tørker
vingene. Også dette er en sårbar
gruppe.

— I hekket 7500 topp
skarvpar i Møre og Romsdal,
hvorav hele 5500 par på fugleøya
Runde, forteller Alv Ottar Folke-
stad, leder i Norsk Ornitologisk
Forening.

— I løpet av få år gikk bestan
den drastisk tilbake, og i 1981

hekket bare 2700 par i fylket.
— Dårlig ungeproduksjon

sammen med drukning i fiske-
garn og hard beskatning er tro
lig årsaken til denne utviklingen,
forteller han.

Skarveforsker Nils Røv ved
Norsk institutt for naturforsk
ning (NINA) er imidlertid opti
mistisk når det gjelder skarvebe
standen generelt i Norge.

— Så lenge vi har naturlige fis
kebestander, ser det ut til at våre
to skarvearter klarer seg relativt
bra. I Rogaland har for eksempel
toppskarvbestanden økt med 20

prosent de senere årene.
— Alle de store koloniene har i

dag et sterkt vern, og vi har et godt
overvåkningsprogram i gang. Noe

skarv blir imidlertid skutt ulovlig
ved oppdrettsanlegg, men noe
stort problem for bestanden er
dette ikke. Vi skal imidlertid hus
ke på at toppskarven har sin ho
vedutbredelse i Norge, og at vi
derfor har et betydelig internasjo
nalt forvaltningsansvar for denne
arten, sier Røv.

Bestanden av den norske
toppskarv- og storskarvbestan
den teller i dag henholdsvis
i6 ooo og 20—25 ooo par.

Krykkje og teist
Krykkja viser et noe mer tvetydig
bilde. I enkelte områder har den

vært nokså stabil, men på fugle
øya Runde har den gått drastisk
tilbake. På begynnelsen av 70-tal
let talte bestanden 100—120 000

par, men i dag er det neppe mer
enn 50 ooo par på Runde. Næ
ringssvikt er trolig forklaringen,
sier Folkestad.

Den generelle tendensen i
Norge har vært avtagende kryk
kjebestander i første halvdel av
8o-tallet. Senere har bestandene
vist en moderat økning, men to
talbestanden sett under ett er i
dag lavere enn ved inngangen av
80-tallet.

Teisten — det minste alkefug

len — er vanskelig å registrere,
men generelt ser det ut som om
bestanden er relativt stabil i Nor
ge. Lokalt, for eksempel i Oslo
fjorden, er den imidlertid utsatt
for båttrafikk og forstyrrelser i
hekkekoloniene. En del teist ble
også drept i oljesøl etter Arisan
og Sonata-ulykkene utenfor Mø
relcysten sist vinter. I indre skjær
gårdsområder er det minkekolo
nier sombeskatter bestanden.

Bak de mange dystre tallene

i—

finnes to lyspunkter — havsule og
havhest. Dette er de eneste
sjøfuglartene som har vist en klar
fremgang de siste 20 årene.

Havsulen etablerte seg som
hekkefugl på Runde i 1946 og har
siden økt kraftig i antall. Havsu
len hekker nå også på Skarvklak
ken og Hovsflesa i Nordland, og
på Syltefjordstauren og Gjesvær i
Finnmark. I 1985 ble den norske
bestanden talt til 2550 par, mens
den i 1988 var økt til 2860 par.

Havsulebestanden har ikke
vært påviselig rammet av sam
menbruddet i fiskestammene.
Arten representerer derfor et av
de få positive unntakene, heter
det i en rapport fra NINA.

Havhesten ble påvist hekken
de for første gang på Runde om
kring 1920. Siden har den økt og
finnes i dag hekkende fra Roga
land i sør til Spitsbergen i nord.
Bare i Møre og Romsdal finnes
nå omlag 6ooo par. Ornitologen

Alv Ottar Folkestad tror at grun
nen til den kraftige veksten hos
både havhest og havsule over
hele Nord-Atlanteren i vårt år
hundre skyldes at artene ikke
lenger forfølges, samt at fiskeav
fall fra trålerflåten har ført til
bedre næringstilgang. økningen
er dessuten så stor at det er svært
sannsynlig at det har skjedd en
utvandring fra britiske kolonier,
hvor både havsule og havhest er
tallrike. •

UTSATT: Teist-bestanden er relativt stabil, men lokalt kan
bestander være utsatt.

v..

ØKER: Et lyspunkt blant sjøfuglene er havsulen, som stadig øker i antall langs Norskekysten.
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ENERGI FRA EGEN ÅIER
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RYBSÅKER: OÜe utvunnet av ,ybsplantene blir drivstoff til traktorer og biler på gården Eidsalm
i Brandbu. Utslippet fra kjøretøyene inneholder ingen drivhusgasser. (Foto: Erik Eid Hohie)

(Inn fellt) DRIVSTOFF: Erik Eid Hohie, som driver «energigården»,
ved tanken med ,ybso,’e. (Foto: Hans Ivar Nesse)

N&M HANS IVAR
NESSE

Erik
Eid Hohie, bonde og

forstkandidat, driver her
et demonstrasjonspro

sjekt for bioenergi i samarbeid
med Norsk Bioenergiforum og

med støtte fra Olje- og energide
partementet.

Hans sterke miljøengasje
ment har vært drivkraften i pro
sjektet.

— Når markedsliberalistene ro
per om billigere importert mat,
burde de samtidig informere om

at vi får dårligere luft å puste i,
sier Eid Hohie.

Han peker på at den globale
matvarehandelen er energikre
vende og forurensende, og øn
sker strengt importvern for varer
vi kan produsere i Norge. Sam
tidig er han sterkt engasjert i ar-

heidet for å øke bruken av bio
energi, til erstatning for olje og
andre fossile brensler.

— Vi har råstoff nok til å tre-
eller firedoble bruken av bio
energi i Norge, og det kan skje
med den teknologien vi har i dag,
sier han.

Bilen hans, en helt vanlig
Volkswagen Passat diesel, går
som en hvilken som helst annen
bil. Bare lukta fra eksosroret er
annerledes. En svak duft av
gatekjøkken driver bak oss på
landeveien. En titt i motorrom—

inet viser at dette er en vanlig di

eselmotor, ingen ombygging er
nødvendig.

— Det eneste som trengs er å
bytte gummislangene med last
h)rdi rybsoljen gjør gummien
sprø, forteller Eid Hohie.

80 prosent av verdens energi—
forbruk er i dag basert på fossile

brensler; kull, olje og gass. Dette
er arsaken til vår tids største glo—
hale miljoproblem, drivhusef lek—
ten. Når karbondioksid frigjores
i storre mengder enn plantene
greier å binde, øker mengden av
CO, i luft og vann. All bruk av
fossile brensler øker atmostærens

innhold av karbondioksid.
Bare m prosent av energibru

ken på jorda er bioenergi, og
vedfyring i u—land utgjør det
meste av denne andelen. Det
fine mccl bioenergi er at den,
forutsatt at man ikke driver rot’—
drift pi jord og skog, ikke >

. :4 ...».
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> bidrar til drivhuseffekten.
l)e to bilene og én av traktorene
til Erik Eid Hohie går på rybsol
je. Karbonet som frigjores som
CO2 ved forbrenning i motoren
samles opp fra lutta i løpet av
vekstsesongen. Neste vekstse
song vil de samme mengdene
som blir frigjort bindes i nye
rybsplanter. Om ryhsfrøet blir
brukt som innblanding i fôr i
stedet for drivstoff, slippes like
mye Co, ut gjennom forbren
ning i dyra.

Én av traktorene til Eid Hohle
går på etanol. Store mengder eta—
nol kan produseres av hogstav—
fall, avfall som ellers ville råtne i
skogen og forårsake et like stort
C02-utslipp. Karhon fra fossile
lagre øker derimot karhoninnn
holdet i atrnosfvren, fordi dette
ikke er med i dci naturlige krets-
løpet.

Import
Foreløpig må Eid Hole importe
re rybsolje fra Tyskland. Etano
len får han fra Vinmnonopolet.
l)ette er avfallssprit fra potet—
brenneriene eller sulfittsprit fra
celluloseindustrien.

Bruken av bioenergi har kom—
met lenger på kontinentet, I Øs
terrike kan rapsolje kjopes for
4,50 kroner literen på o bensin-
stasjoner. Men et lokalt oljepres—
sen på Hadeland Kornsilo &
Mølle er under planlegging. Med
en investering på en halv million

I stedet for
matproduksjon?
Men er det riktig å bruke mat
jord til å dyrke drivstoff i en ver
den med ekspiosiv befolknings
vekst?

— Produksjonen av bioenergi
skal ikke gå pa bekostning av
matproduksjon. Vi kan og skal
bruke avfall og biprodukter fra
jordbruk og skogsdrift, sier Erik
Eid Hohle.

Bare fettet i rybsfrøene, som
kan betraktes som biprodukt,
blir brukt til å lage rybsolje. Pro
teinet i frøene og halmen går til
dyrefôr. Faktisk blir fôret mer et
tertraktet når man får fjernet det
meste av fettet. Økt dyrking av
oljevekster vil dessuten redusere
behovet for importert proteinfôr
i form av soya og raps.

Halm, som er et biprodukt
ved kornproduksjon, kan brukes
som brensel i sentralfyringsan
legg. Fra tynningsvirke og hog
stavfall kan man utvinne etanol.

I gamle dager gikk 15—20 pro
sent av all dyrka mark til å dyrke
fôr til hesten. Biodrivstoff til en
traktor krever omlag halvparten
så stort areal.

— Biodrivstoff som rvhsolje og
etanol kan betraktes som høy og
havre til gampen anno 1992, sier
Eid Hohle.

Potensialet for bioenergi er
enormt. Bioenergi er blant de
mest tilgjengelige energikildene
i større skala. Den kan brukes til
både oppvarming og drivstoff.
Norges vassdrags- og energiverk
(NVE) har anslått at bioenergi
produksjonen kan øke fra dagens
seks TWh til 23 TWh i år 2000.

Det tilsvarer omlag en firedel av
dagens el-produksjon. Bioener
gi vil gi mer og billigere energi
enn sol, vind og bølger, mener
NyE.

I Sverige er produksjonen av
bioenergi på 65 TWh eller 15 pro
sent av energiproduksjonen. Må
let er å øke produksjonen med 40

TWh de neste io—i årene.

Energileverandør
På gården Eidsalm er salg av ved
og us fra tynningsvirke og skogs
avfall en del av inntekten. Det
planlegges også å selge halm til
brensel når det blir et marked for
det. Faktisk kan Eidsalm levere
20 ganger mer energi enn gården
bruker.

Målet til Eid Hohie er å bli helt
uavhengig av fossilt brensel. Han
er på god vei. Energibruken på
gården skal effektiviseres. Et flis
‘rt sent ralvarmeanlegg kan gi
varme til tre våningshus og en
«energilåve» som er under plan
legging. Låven skal bygges i tra
disjonell stil, men med solfan
gertak som skal bidra med varme
til sentralvarmeanlegget. •

Søker
visjonære
forfattere
Har du fantasi ogfran-i

tidsvisjonerfor Norge i det.))
21. århundre? Alternativ
Framtid (AF) utlyser en

skjønnlitterær manuskon
kuranse. Det beste bidra

get blir prentiert med
30 000 kroner.

D
et er seksti år siden Al
dous Huxleys klassiske
framtidsroman «Brave

New World» kom ut. Dette vil
AF markere, og ønsker seg ma
nuskripter med framtidsvisjoner
i vid betydning. Du kan sende
inn noveller, romaner eller
teatermanuskripter, og både
amatører og profesjonelle kan
delta. Juryen vil bestå av to for
fattere/kritikere og lederen for
AF, William Lafferty.

— Jeg ser det som vår oppgave
å få fram kreativ tenkning om
framtidsbilder. Dette har alt for
lenge blitt overlatt til samfunns
forskere og deres scenarier. Ho
vedsaken med konkurransen er
å få fram tekster som virkelig en
gasjerer folk, og da tror vi at
skjønnlitteraturen egner seg best,
sier Lafferty.

De tre beste bidragene blir
premien med henholdsvis
30 000, 20 000 og 10 000 kroner.
Vinnerbidragene vil bli publisert
i en antologi sammen med opp
til sju av de øvrige bidragene.
Forfatterne vil motta vanlig roy
ahy for publiserte tekster. Frist
for innlevering av manuskript er
1. mai1993. Manus sendes til: Al
ternativ Framtid, Sognsveien 70,

0855 OSLO.•

Innsjøene
som skifter
farge

N&M ERLAND FLATEN

p
å oya Flores, som hører til øygruppen

Nusa Tenggara i Indonesia, finnes et
helt spesielt naturfnomen. Her ligger

Keli Mutu, tre vulkankratere med mosjøen i
hver sin farge. Av forståsegpåere blir de reg
net blant de største nalurseverdighetene iver
den, pt linje med Grand Canyon i USA og
fiordene på Vestlandet.

De tre sjoene, som ligger i hvert sitt vul
kankrater pà 1600 meter over havet, har den
merkelige egenskapen at de skifter farge fra

- id til annen. I dag er sjoene turkis, mørke—
brun og svart. For ikke lenge siden var den
mørkehrune olivengronn og for noen år si
den var sjøene henholdsvis blå, rødhrun og
svart. Ingen har klart å komme med en skik
kelig firklaning på fenomenet, bortsett fra at
det skyldes mineralene i vulkankraterei.

Den sterke fargen på sjoene og kraterene
gir hele omradet rundt toppen et overjordisk
preg. En historie blant lokalheft)lkningen for
teller at de (10des sjelen havner i disse sjoene.

FLIS: Lauwirke blir brenselfils på Eidsalm. (Foto: Erik Eid Hohie)

kroner kan siloen tjene som ol
jeraffineri, et «mini-Mongstad»
på Hadeland.

SJELENES BOLIG: Unge menneskers sjeler ender i den
turkise sjøen, mens sjelene til tyver og mordere ender i den svarte, forteller

lokalbefolkningen ved vulkansjøene i Keli Mutu.

Unge mennesker havner i den varme turki
se sjøeH, de gamle havner i kulden av den
morkehrune, mens sjelene til tyver og mor-
dere havner i den svarte sjøen. Skal du se Keli

Mutu, så vær på plass for soloppgangen, den
er også praktfull. Dessuten kommer tåka fort,
og fargcne i sjoene kommer best til sin rett i
direkte sollys. •

Kan sendes
ufrankert

I Norge.
Naturvern
forbundet

betaler
Lrtoen.

I

I

I
I
I

I GUNNAR BOLSTAD

‘INN I DR!VHUSET
I Hva er galt med norsk miljøpolitikk?
I 11989 gjorde Stortinget et vedtak som i flere år forfulgte flertallet av de

folkevalgte som en mare — de vedtok å stabilisere de norske utslippene av

I den farlige klimagassen karbondioksid — CO,.
Til tross for gode miljøpolitiske tilløp, ble det etterhvert åpenbart at
flertallet av norske politikere slet med å finne ut hvordan de kunne
svekke sitt eget vedtak uten at noen la merke til det.
I boken «Inn i drivhuset» settes søkelyset på spillet rundt den norske
CO,-målsetningen. både det som har foregått i all offentlighet og det
som har funnet sted i kulissene.
«Inn i drivhuset» gis ut på Cappelens Forlag i samarbeid med

J Naturvernforbundet. Boken lanseres i slutten av februar, men kan
allerede nå bestilles direkte fra Naturvernforbundet.

Pris kr 198,—

D JA. takk, jeg bestiller

eks. Bolstad: Inn idrivhusetåkr 198,— fritt tilsendt.

Navn’

I Adresse’

Postnr Sted’

Svarsending
Avtale nr. 109 000/5Pb

NATURVERN
FORBUNDET

Grunerløkka postkontor
0505 Oslo

.

I

I

I

I

I

I
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LUER
Norskproduserte luer 1100% ull. Kr 119,-
Varenr. 6300 Mørk blå
Varenr. 6301 Grønn

-jj,b!
FJELLSEKK
Bergans Arctic, 65 liter. Anatomisk
sekk med 2 rom. Regulerbar rygg-
lengde. Meget solid stoff og søm.
Har fått meget god kritikk i
Forbrukerrapporten.
Varenr. 3111
Fjellsekk - grønn
Varenr. 3112
Fjellsekk - lilla/cerise/sort
Varenr. 3113
Fjellsekk - kobolt/jade
kr 1798,-
NÅ KR 1250,-

>
G)c
G)

G)

G)
>

U!)
c,)

- i—

>,

G)
0)

-d
G)
0
G)

uJ

Mørk blå:
Varenr. 6200
Varenr. 6201
Varenr. 6202
Varenr. 6203

Small
Medium
Large
XLarge

Grønn:
Varenr. 6210
Varenr. 6211
Varenr. 6212
Varenr. 6213

Small
Medium
Large
XLarge

IL

0)

‘ G)
G) - G) 0

.
0.

ULLGENSERE
Norskproduserte gensere med Naturvernforbundets logo.
100% ull. Kr 598,-

VINTERKORT
Pakke â 15 doble kort m/konvolutter.
3 ulike vintermotiver.
Trykket på klorfritt papir.
Varenr. 2302 kr 55,-

D
(I)

G)

0

G)
>
G)
0

G)

G)
>

G)

S0LC EL LE RADIO
Hendig, liten radio uavhengig
av batterier eller strøm.
Ideelt på stranden - sol
cellene klarer oppladningen.
Sitter du i mørket, gjør den
innebygde dynamoen
jobben. Mottar FM og AM.
1års garanti. 7x14x3 cm.
Varenr. 0401 kr 398,-

SOLCELLE
BATTERILADER
Ladetid 10 timer. Lader
batterier av type C og AA (til
walkman, lommelykt etc.)
Varenr. 0402 kr 149,-

GAVEBREVSETT
Gavepakning med 30 ark,
30 konvolutter, 5 doble kort,
5 postkort, 5 gavekort m/konvolutter
og 1 blyant. Resirkulert papir med vak
kert og spesielt motiv.
Varenr. 2210 Bergtatt
kr 115,



BLI MED
TIL ØST
EUROPA
Natur & Miljø inviterer deg til å bli med

på tur i østerled for å oppleve natur og kul
tur. Vi fyller bussen med våre lesere, og
drar til Praha i påsken, og til sommeren

reiser vi til St. Petersburg og Tallinn.

påsken

i Prahas vakre smug, besøk ved jødeghettoen Terezi
enstadt, og omvisning ved gruvedistriktene i Nord-Bøh
men der skogsdøden er omfattende. Eller juli i Peter den

stores by St.Petershurg, med videre reise til Estland der vi ser på
både de mest industrifiwurensede områdene og myrlendte nasjo
nalparker. l)enne turen rundes av med besøk i middelalderhyen
Tallinn.

I samarbeid med l3oreas reiser AS tilbyr Natur & Miljø en
annerledes ferie, der leserne kan oppleve øst-Europa på godt og
vondt. l’urene går til noen av de vakreste byene i øst-Europa,
med et stort kulturtilhud. Disse opplevelsene vil vi kontrastere
med besøk til noen av de mest forensede områdene. Vi vil treffe
lokale miljøvernere for å utveksle syn på miljøproblemene, men
like mye for å høre om deres syn på hverdagen og de omfattende
omveltningene i samfunnet deres. En buss full av norske natur
vernere er selvfølgelig også et utsøkt selskap.

Vi regner med at deltakerne har forskjellige ønsker, og legger

opp til både kulturelle og miljøfaglige tilbud som folk kan delta i

som de ønsker. Vi stiller med reiseleder på turene. Turene passer
best for voksne og barn over tolv år.

PÅsKETuR TIL PRAHA

Pris: 3700,- kroner Pårneldingsfrist: 26. februar

Kl.12.00: Avreise med buss fra Oslo
Kl. 23.00: Avgang ferge Trellehorg—Rostock
Kl. o7.oo: Ankomst Rostock
Kl. 19.00: Ankomst Praha
Opphold i Praha
Opphold i Praha
Opphold i Praha
Formiddag i Praha
Besøk i Terezienstadt, jødisk ghetto fra krigen
Kl. i8.oo: Ankomst Litvinov
Befaring i Nord-Bohemia, kullgruver og
døende skog
Kl. 23.00: Avgang ferge Rostock—Trelleborg
Kl. o.oo: Ankomst Trellehorg
Kl. 19.00: Ankomst Oslo

(SOMMERTUR TIL (ST. PETERSBURG OG ‘BALTIKUM:

Pris: 4350,- kroner. Påmeldingsfrist: i. mai

Kl. o8.oo: Avreise Oslo
Kl. i8.oo: Viking Line Stockholm—Helsinki
Kl. o.oo: Ankomst Helsinki, med en tur på
byen
Kl. 22.00: Middag på hotellet i St. Petershurg
Opphold i St.Petershurg

Opphold i St. Petersburg
Opphold i St. Petersburg
Kl. 9.00: Avreise fra St. Petersburg
Kl. i6.oo: Ankomst Estland
Kl. o.oo: Opphold i Nord—Estland
Kl. 09.00: Avreise til Tallinn
Kl. 13.00: Ankomst Tallinn
Kl. o.oo: Opphold iTallinn
Opphold i Tallinn
Kl. i.oo: Avgang ferge Tallinn—Stockholrn
Kl. 9.30: Ankomst Stockholm
Kl. o.oo: Ankomst Oslo

Overnatting skjer på enkle, men gode og rene hoteller. Prisen er
basert på dobbeltrom og dobbeltlugar, og inkluderer halvpensjon.
Mat underveis gjennom Sverige og Finland og på fergene er ikke
inldudert. Enkeltrom skaffes så langt som mulig for et tillegg på
500,- kroner, og enkeltlugar gir et tillegg på 750,- kroner.

De som melder seg på får tilsendt tilbud om å tegne reise— og
avbestillingsforsikring.

Boreas reiser AS er et ideelt reisebyrå med formål å fremme for
ståelsen for natur, miljø og kultur, blant annet ved å arrangere
turer der folk fra øst— og Vest—Europa møtes. Boreas har tidligere
arrangert turer østover for lokallag i Nat urvernfirbumldet, Natur
og Ungdom, og grupper fra skoler og universitet.

Send inn din påmelding så raskt som mulig, da det er et be
grenset antall plasser (maks. 36). Betaling må skje innen fristene,
og med innbetalt depositum kroner 500,- for at påmeldingen skal
være gyldig, Resten av beløpet betales senest en måned før avreise.

Dersom turen er fulltegnet, eller blir avlyst på grunn av for få
deltakere (min.25), vil du få tilbake hele beløpet umiddelbart.

Hvis det fortsatt er noe du lurer på, kan du ringe Boreas tlf.
22—562400

I- — ——
• Jeg/vi ønsker å delta på

I
E Påsketur til Praha/Nord-Bøhmen Antall personer...

[] Sommertur til St.PetersburglEstiand Antall personer...

El ønsker mer informasjon om sommertur

Jeg har betalt depositum kr 500,- til postgirokonto
0825 0907800

—

VAKKER: Tallinn byr på
koselige små gater og

middelalderbebyggelse.
(Foto: Anders Gjesvik)

I iL
PERLE: Karlsbroen i Praha

sett fra en litt uvanlig
vinkel. (SCAN-foto).

Søndag . april:

Mandag . april:

Tirsdag 6. april:
Onsdag 7. april:
Torsdag 8. april:
Fredag 9. april:

Lørdag io. april:

Søndag n. april:

-

-—

‘—

KVALT: Se
mentfabrik
ken støvfr’g
gerene k
småby. Men
landet byr
også på
vakker natur
og vakre
byer. (Foto:
Anders Gjes
vik).

MOT ØST: Vi satser på å fylle alle plasser på våre
turer østover. (Foto: Anders Gjesvik).

Tirsdag 20. juli:
Onsdag 21. juli:
Torsdag 22. juli:

PRAKT:
Tsarens
sommerpa
lass er bare
en av de
mange utro
lig vakre
bygningene i
St. Peters
burg. (SCAN
foto).

Lørdag 17. juli:

Søndag i8. juli:

Mandag 19. juli:

Fredag 23. juli:
Lørdag 24. juli:

Søndag 25. juli:
Mandag 26. juli:

Tirsdag 27. juli:

I
I

Navn:
I
IAdresse:

Sendes til Boreas reiser AS, Skovveien 49,0258 OSLO
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Min Natur

Menneskene og maktene
Av VIGDI8 HJ0RTH og ALF-KAARE BERG (iii.)

ET REGNET FORFERDELIG,

men likevel ville de ut, de
mente det var lettere å
tenke i åpne landskap. Jeg
hadde ikke lyst, men vis

ste ikke hvordan jeg skulle komme unna, om
det var mulig å komme unna, det virket
umulig, jeg fulgte etter dem ut i gangen der
de begynte å Ide seg. Jeg sto i det ene hjørnet,
med ryggen mot dodøra og så på hvordan de
kledde på seg, hvordan de forberedte seg på
det kalde og våte været. Jeg pleide ikke å for
berede meg, hvis det var sånn at jeg måtte ut
i det, når det var kaldt og vått, hvis det ikke
var til å unngå, forberedte jeg meg ikke, men
gikk ut som om været ikke fantes, og hvis det
var kaldt frøs jeg, og det var jo meningen med
kulden, at jeg skulle fryse, slik at det forekom
meg å være juks å forberede seg i den grad at
man gikk ut i kulden og unngikk den, fordi
man hadde tatt strømpebukse under buksen
og flere par ullsokker på føttene.

Jeg hadde stått i mange entreer og sett
mennesker kle seg slik og jeg tenkte da om
dem: feiginger! Hvis regnet kom plutselig iøp
de fra portrom til portrom med bæreposer på
hodet som om de kunne lure seg unna, som
om regnet ikke kom for å gjøre dem våte og
ville greie det før eller siden. De kom alltid
for sent og måtte gå tidlig fordi de trengte tid
i entreene for å buksere glidelåser, knapper
og skolisser, desperate i sitt forsøk på å unn
slippe skjebnen, og jeg visste: de taper, de ta
per til slutt!

Men nå ble jeg tvunget til å forandre hold
ning, for jeg orket ikke fryse i dag, jeg visste,
jeg er ikke sterk nok. Man kan fryse på vei til
bussen eller butikken, man kan fryse hvis
man er på vei, hvis man skal noe sted, men
ikke ellers, aldri ellers, for når man fryser kan
man ikke tenke på annet enn at det snart er

over og ikke forestille seg annet enn at kul
den skal forsvinne og en deilig varme bre seg
i kroppen.

Derfor kan man fryse på skitur, fordi man
er på vei til den behagelige etter-skitur-til
standen som er turens mål, og hele turen ten
ker man bare på at det snart er over så man
kan sette seg ned i stolen og kjenne kulden
forsvinne og en deilig varme bre seg kroppen.
Det er ikke mulig å tenke på annet når man
fryser, for ingenting er så altoppsiukende som
kulde, ideer kommer ikke når man fryser, for
man tenker i kaldt når man fryser, hvis noen
skulle tro det.

De STO I ENTREEN og trakk på seg klærne, de
sa at de tenkte best i åpne landskap. Jeg vis
ste at det var kaldt, jeg kjente kulden, for de
åpnet døra for å sette søppelposen ut og da
kom den mot meg og klebet seg til kroppen
og hindret meg i å utvikle min tankegang, hør
hvordan jeg strever med å komme videre.
Men varmen vant, langsomt kom jeg til meg
selv igjen, og jeg innså at jeg, hvis jeg skulle
holde følge med de andre, ‘sisk, men særlig
mentalt, måtte jeg forandre holdning, for
denne ene gangens skyld. Jeg måtte kle meg
godt.

Idet beslutningen var tatt kjente jeg hvor
dan den bredte seg i kroppen (som en slags
varme) og med noe som lignet hevnlyst grav
de jeg fram alt jeg hadde av tøy og samlet det
i en haug omkring meg. Jeg gned meg i hen
dene før jeg med en, må jeg vel si, påfallende
iver begynte å Ide meg, med dette ene for
øyet, at jeg ikke skulle fryse, ikke bli våt, noe
sted, jeg skulle lukke meg inne så hermetisk at
bare det aller nodvendigste området rundt
nese og øyne skulle være i kontakt med væ
ret. Det skulle fåen ikke få meg!

JEG TOK i’Å sse; ulistrompebukser under
buksene, jeg kjente hvordan de lukket meg
inne og beskyttet meg, jeg tok på meg ullun
dertroye under t-skjorten og en høyhalset
bomullsgenser, jeg kjente hvordan den hjalp
meg å holde nakken oppe og dekket den sår-
bare huden under haken og bak ørene. Jeg
kunne dra halsen opp over ansiktet.

Over høyhalseren dro jeg en stor skigen
ser av ull, ingenting måtte være for trangt el
ler for lite, for luften mellom hvert plagg,
mellom sokk og støvel varmer like mye som
sokken i seg selv, det er en gammel lærdom,
men det måtte heller ikke være for romslig,
det måtte sitte fast og tett til lcroppen, så den
ikke flat ut og gjorde det lett for været å
trenge seg inn.

Over buksene dro jeg en overtrekksbukse,
langt opp på magen, over skigenseren, til
slutt, etter at jeg hadde knyttet saueskinnslu—
en med oreklaffer under haken og tatt på meg
to par ullsokker i stovlene og to par vanter i
vottene, tredde jeg armene inn i en enorm
dunjakke. Jeg hadde nå litt vanskelig for å be
vege meg, men jeg klarte å åpne dora og gå
ut på trappen der de andre, som hadde tre
ning i å forberede seg, sto og ventet. Jeg had
de et håp om at mine forberedelser skulle gi
uttelling, men jeg var også redd.

I mange minulter sto jeg og kjente etter.
Jeg frøs ikke.

Jeg sto på trappen og registrerte at jeg ikke
falt omkull av vinden, at jeg ikke frøs, at hag—
gelet prellet av på dunjakken. Det var altså
slik at hvis man tok godt nok på seg, kunne
man gå ut og likevel være varm som når man
var inne.

Jeg registrerte at det var sånn, det gjorde
meg skrekkslagen. Var det annet man kunne
unngå i verden? Var det bare et spørsmål om
å forberede seg godt nok? •

Vigdis Hjorth er født i Oslo i m959. Hun de
buterte med barneboka «Pelle-Ragnar i (len
gule gården» 1983. Senere har hun skrevet
ni bøkerfor barn og voksne. Barneboka «før
gen+Anne ersant»fikk Kritikerprisen 1984.

Flere av Hjorths bøker er oversatt til andre
språk. Følelser ogforelsker er viktige temaer
i hennes fo7fatterskap.

AlJKaare Berg erfimdt 1951. Han er utdan—
net ved Statens håndverk— og kunstindustri—
skole i Oslo. Berg illustrererJr diverse Jr—
lag og tidsskrifter, og har mottatt en rekke
priser for sine illustrasjoner. (Foto: Lisbeth
Andreassen)
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Bøker

OmEFog
alternativer
• Dag V. Poleszyoski, Johan

c;altung og Olav llenestad:
JA til Norge, til Norden, til
hele Europa, til hele ver
den
Cappelen 1992

250 sider
Pris kr. 298,-

• Som tittelen (JA til Norge,
til Norden, til hele Europa, til
hele verden) antyder, spenner
forfåtterne hak denne hoken opp
et voldsomt lerret. Det er nesten
ikke det tema i samfunnsdebat—
ten de ikke berører: De beskriver,
analyserer og gir løsninger på
problemer fra landbruk, ernæ
ring og helse her i landet, via
europeisk integrasjon til global
sikkerhet i kjølvannet av Golf
krigen. Derfor blir framstillingen
preget av rask fremrykking i den
sterkt polemiske stil som kjenne—
tegner Johan (ialtung. Det er litt
uklart hva forfåtterne egentlig er
ute etter, men deres hovedanlig
gende er sannsynligvis å begrun
ne et konsekvent <(nei til EF» og
etablere et intellektuelt grunnlag
for et alternativ som ikke er na
sjonalist isk.

Deres hovedtese, som er vel
kjent fra Galtungs forfatterskap
de siste 20 årene, er at EF er i ferd
med å utvikle seg til en ny super-
stat som vil videretbre fransk/bri
tisk kolonipolitikk på sitt verste,
forsterke de indre spenningene i
Europa og forverre miljøproble
mene. Hovedproblemet, etter

Krim blant
byråkrater
• Gunnar Mathisen:

I )et tapte klima
Solum Forlag 1992

272 sider
Pris kr. 26,-

• • Romaner fra byråkratimil—
jøet er sjelden vare, sannsynlig
vis fordi så få forfattere har erfa
ring fra slike traurige sirkler.
Romaner skrevet av hyråkrater er

deres syn, er selve den politiske
unionen som vil medføre ny sen
tralisering av makt. Deres formel
for løsning av konflikter mellom
stater er konfoderasjonen, etter
modell av Konferansen om sik
kerhet og samarbeid i Europa
(KSSE). Med referanse til Maas
trieht-avtalen hevder forthtterne
at EF-landene uvegerlig beveger
seg framover mot en fasttomret
union. Denne traktaten gir utvil
somt gode argumenter fbr en slik
tolkning, men samtidig har ut
viklingen innenfor EF det siste
året vist at den kursen som ble
staket opp for et år siden, ikke er
gitt en gang for alle. Lille Dan
mark har som kjent fatt unntak
fra det forfatterne betrakter som
de verste sidene ved den Euro
peiske Union — det sikkerhetspo
litiske samarbeidet og den penge
politiske unionen. Jeg tar dette
som et tegn på at forfatternes
fundamentalistiske kritikk av
Maastrieht-avtalen kan vise seg a
bli foreldet ganske snart. Bare a
henvise til formålsparagrafene
om den politiske union, og tro at
man dermed har fanget inn det
viktigste, er like naivt som å hev
de at EF er blitt «grønt» fordi om
man har tatt begrepet «bære—
kraft» inn i traktaten.

Forfatternes alternativ til EF
bygger på konsekvent desentra
lisering til små enheter, av øko
nomisk aktivitet og politisk myn
dighet, i tråd med Gandhis
filosofi. De taler varmt for a styr
ke Norden og EFTA og for grøn
ne okonomiske prinsipper. Etter
min vurdering kan det her reises
lblgende innvendinger mot dem:

• EF vil forbli det politiske og
økonomiske sentrum i Europa i
90-årene, uansett hva Norge vel-

formodentlig enda sjeldnere.
Desto storre grunn til å stoppe
opp ved (le få som kommer.

Gunnar Mathisen har lang
fartstid i offentlig forvaltning,
særlig fra Miljoverndepartemen
tet, og har åpenbart skaffi.t seg
god innsikt i hvordan mennesker
og miljøer egentlig fungerer i re—
gjeringsbyggene. Hans siste bok
handler om mennesker og intri—
ger i et ikke navngitt departe
ment, hvor underdirektør Georg
Jonassen frister en fredelig, ky—
nisk tilværelse inntil kvinnen i
hans liv (eller snarere piken i
hans barndom) blir utnevnt til

ger. Hvordan fbrholder disse får—
fatterne seg til det? Hva slags EF
er mest i tråd med deres onsker?
Det virker faktisk som (le er mest
innstilt på å videretdre (le Gaulles
og Thatchers drøm om «fedre—
landenes Europa» — i så fall en
oppsiktsvekkende politisk allian
se for Johan Galtung.

• Hvordan skal et slikt
desentralisert Europa med mel
lomstatlig samarbeid begrenset til
KSSE-modellen løse de store
tverrnasjonale problemene — både
på det økonomiske og det økolo
giske omradet? Forfatterne synes
å mene at en stor del av interna
sjonal handel er unødvendig, men
de sier lite om hvordan de vil be
vege seg (og Norge) bort fra da
gens internasjonaliserte økonomi
over til større selvfirsyning (med
unntak for landbruket) — og enda
mindre om hvordan deres ver
dens— og Europa—ideal vil talde (le
overstatlige mi Ijøproblemene. Jeg
tar dette soni uttrykk for at de
ikke har noe svar på disse spørs
målene — og dermed bringer ikke
boken samfunnsdebatten nevne
verdig videre på disse avgjørende
punktene.

Min hovedreaksjon på boken
er skuffelse Selv om fremstil
lingen er meget godt dokumen
tert og mange avsnitt i seg selv er
interessante (særlig de som er
minst preget av galtungsk pole—
mikk), mangler boken dybde og

gjennombruddsevne. Det blir for
mange velkjente synspunkter og
for lite gjennomtenkt strategi for
forandring. Om (lenne reaksjo
nen skyldes at undertegnede er
hjertens uenig i de fleste av for
fatternes konklusjoner, får andre
lesere selv bedømme.

IJLfrL’ OL’ If ergcse’o

statsråd samme sted.
Med (lette 50111 utgangspunkt

fblger vi disse to personene tilba
ke til oppveksten i en liten sta
s;onshy like etter krigen. (ieorg
vokste impp under trygge kår,
men uten foreldre, mens den se
nere statsraden tilhørte en lot fat
tig familie. Han klarer senere
gjennom jusstudier å bygge opp
et trygt, snosfornuftig liv — som
står godt til den kyniske atmos
færen i det departementet hvor
han gradvis gjør karriere. Det
plutselige og uventede møtet

med barndommen får denne til
synelatende solide plattformen

til å vakle, og han vikles inn i en
verden av smarte forretningsfolk
og kjappe politikere. Hall blir
overtalt til å sette familiearven
inn i det godes tjeneste, i det ny
opprettede Climate Economic
Andysis, et institutt som skal
komhinere økonomiske og na
turvitenskapelige modeller i ba
nebrytende studier av klimapro —

blemet. Det viser seg snart at
bakmennene i dette så idealistis—
ke foretagendet ikke har rent mel
i posen — og dermed utvikler det
seg en forrykende kriminalhisto—
rie med den naive underdirektø—
ren som ufrivillig hovedperson.

Matbisens kriminalintrige er
meget velkomponert med statli
ge hentydninger til kommende
dramatikk og ulike tråder som
gradvis veves inn i hverandre.
Personene er godt skildret — sær
lig i oppvekstmiljoet, og hans
henkastede karaktermst mkker av
byråkratens hverdag er underti—
den rene gullkorn. Viktigst av alt
er at personene psykologisk sett
er overbevisende: leseren tror pa
Jonassens ulykkelige vei mot
sammenbruddet, fbrdi mangelen
på indre sammenheng i hans til
værelse uvegerlig peker i den ret
ning. Selv om Matbisen selv ikke

trekker slike konklusjoner, er
min fortolkning av budskapet i
boken at det hjelper lite med de
beste intensjoner i miljopolit ik—
ken, hvis ikke de personene snill
skal bære fram fornyelse har røt
ter i sin egen fortid. Rotlose per
soner blir viljelose ofre får andres
intriger og omstendighetene.

Dessuten er boken (lrivende
godt skrevet, både som roman og
krim, og anbefales derfor på det
varmeste. La oss hape at Matbi—
sen, som nå er forlagt til Brussel,
med tiden vil nedkomme med en
europeisk hyråkratiroman.

Helge Ole Bergesen

Et vakkert
lite tre
• Forrest Carter:

lille tre
Pax 1992

237 sider
Pris kr. 218,—

• • Lille Tre er indianergutten
som etter å ha mistet foreldrene
vokser opp med besteforeldrene
i m930-årenes USA. Historien
skildrer nppveksten i fjellene, der
Lille Tre lærer å leve i og med na
turen på eherokee—indianernes
vis. Han lærer å lytte til dyr og
trær for å ta det han og hestefor—
eldrene trenger, men aldri mer. I
kontrast står grådigheten og
dumskapen til de hvite. Boka gir
ogsa en varm skildring av forhol
(fet mellom den lille gutten og de
to gamle menneskene.

For en voksen leser kan histo
rien til tider bli vel harmonisk,
både i sin framstilling av forhol—
det mellom hovedpersonene og
deres forhold til naturen. Men
den er først og fremst vakker,
nwd en pnetisk kraft på sitt bes
te. Det er langt mellom bøker
som



NA ER FAKTABOKEN
OM PVC-PLAST HER

PVC og miljø er den mest faktafylte bok om PVC-plast Som

noen gang er laget. Den er utarbeidet av Norsk Hydro som et
ledd i selskapets kartlegging av PVCs betydning for miljøet.

I boken kan man følge PVC-plasten “fra vugge til grav”.

Ø I boken vurderes råvarer, produksjon, hearbeiding, bruk og
gjenbruk/avfiillshåndtering i forhold til helse, miljø og sikker
het. På bokens 230 sider har man samlet den kunnskap man i

dag har om PVC og miljø. Bokens forfattere har støttet seg til
den siste forskning som finnes omkring PVC, og ledende
forskere har vurdert boken.

Mange uriktige opplysninger har kommet ut om PVC.

Med denne boken ønsker Hydro å bidra til at debatten om
PVC mer blir preget av fakta. Da kan man skape et grunnlag
for ytterligere forbedringer av miljøet. Vi tror at PVC og miljø
kan bidra til en mer saklig debatt. For 50 kroner, iberegnet
porto, sender vi deg boken. Vi har også laget et sammendrag
av boken i en brosjyre på 24 sider.
Den sender vi deg gjerne gratis. — ../,)flh ./
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NORSK HYDRO ER EN AV VERDENS LEDENOF SELSKAPER INNEN MINERALGJØDSEL, LETTME1ALLER, OLJE OG GASS OG PETROKJEMISKE PRODUKTER. [IY’JROSELSKAPET VAR EN AV DE FØRSTE I VERDEN MED Å IJTARREIDE MILJØRAPPORTER. HYDRO HAR LAGET EN FAKTABOK OM RRUK AV MINERALGJØDSEL OG DETS

MILJØKONSEKVENSER. MED PVC OG MILJØ’ GÅR SELSKAPET ET SKRITT VIDERE OG VURDERER PVC-PLAST ‘FRA VUGGE TIL GRAV



Hvaldebatten
Hvalen — en
prinsippsak
• • Naturvernforbundets leder
Arild Ådnern reiser en del prin
sipielle spørsmål i sin artikkel i
N&M 6.92. Hvalclebatten er in
teressant, ikke minst fordi den
reiser så mange spørsmål av
prinsipiell karakter, og jeg ma
som gammel naturverner dess
verre konstatere at (lette er
spørsmål som hittil er av den
ubesvarte karakter også i Natur
vernforbundet (NNV):

Med hvalfangst mener jeg den
kystbaserte vågehvalfangsten.
Fangsten på de store hvalartene
i internasjonalt farvann, slik (len
ble drevet i første halvdel av det
te århundre, er ikke lenger aktu
ell. Gjennom de senere år er det
utvildet langt bedre kunnskap
om flerbestandsforvalinmg av
sjøpattedyr og fisk, og det er ing
en som ønsker en gjentagelse av
den rovdrift som nesten utryddet
de store hvalene i Antarktis. I
denne sammenheng bør det nev
nes at vågehvalen og blåhvalen
spiser av det samme matfatet, og
at en talirik vigehvalstamme (i
Antarktis er antall vågehval be
regnet til ca. 760 000 fardelt på
seks stammer!) kan være en sterk
konkurrent i matfatet til den tru
ede blåhvalen.

Hvalsaken er en viktig sak pa
grunn av dens okonomiske,
prinsipielle og kulturelle sider.

Økonomi/produksjon
Selv om hvalfangsten ikke vil ha
vesentlig betydning for den øko
nomiske utviklingen på kysten,
så har denne fangsten stor betyd
ning far (le familier og samfunn
som driver hvalfangst og annet
fiske i tillegg. Vagehvalfangsten
er en typisk kystnæring, der man
fisket f.eks. torsk om vinteren,
fanget hval om sommeren og
fisket reker eller sild på høsten.
Det var denne lbrmen for kom
binasjonsnæring som mistet et
hein å stå på da småhvalfångsten
ble stanset i 1987.

Vågehvalfangsten vil selvsagt
ikke bety vesentlig for nlatpro
duksjonen her i landet, men jeg
føler meg adskillig mer vel når jeg
spiser hvalkjøtt (og derved hos-
ter av et naturlig overskudd) enn
når jeg spiser «the real heef» opp—

fôret på kraftfôr og/eller snau
hogd regnskog. På 70-tallet var
sjølberging et meget viktig begrep
for naturvernet. Selv var jeg ak
tiv for å få vernet Innerdalen i
Kvikne. Vi dt’miner ned matjord
i (fl verdt’n Som sidter, var argu—
mentasjonen fra Naturvernfor—
bundet i 1980. I hvalsaken forsø
ker NNV å hagatellisere verdien
av matproduksjon — hvorfor?
Var matjordargumentet i Inner—
dalen galt? Når har NNV foran
dret standpunkt til sjolbergings
sporsmislet?

Ådnem deler verden i inn i na
turvernere og naturhostere. «Na
turvernere har ment som så at
flora og fauna ikke burde være
helt overgitt naturhosterens mer
eller mindre patente okologiske
innsikt samt lite forutsigbare nå
(lesbevisninger». i )ersom det her
konstrueres en motsetning mel
lom det å høste av naturen og na
turvern, må jeg spørre; Er det en
motsetning mellom bærekraftig
høsting av sterke bestander (vå
gehval/elg nw.) og naturvern? I
så fall, når ble dette vedtatt av
NNV?

Prinsipielle sider
Jeg vil legge mest vekt på de prin
sipielle sidene ved hvalsaken.
Forvaltning av sjø— og havressur—
ser er alt vesentlig internasjona
le anliggender, og konflikter skal
derfor søkes løst i internasjonale

fora. Dette er fastlagt gjennom
Havrettstraktaten og Agenda 21.

Men i Havrettstraktaten er vi
som nasjon gitt hovcdansi’arrt for
å forvalte ressursene.

Et av de store problemene i
hvalsaken er at Den internasjo
nale hvalfangstkommisjonen
(IWC) ikke lenger fungerer som
den skal. Dette er for øvrig behø
rig dokumentert av forsker Alf
Hakon Floel ved Fiskerihogsko
len i Tromsø. Jeg har til gode å se
at noen har greid å gjendrive
hans argumentasjon.

Nar IWC ikke lenger følger
egne regler eller når det kan på-
vises at korrupsjon har lorekom—
met, ma jeg virkelig spørre Ad
nem: 1-Ivorfor «advarer NNV
den norske regjering mot å gå ut
av IWC»? Det er etablert et nord—
atlant isk forvaltningsorgan
(NAMMCO) for sjøpattedyr i
Nord—Atlanteren. Etter havretten
har NAMMCO legitim rett til å
forvalte bl.a. lwal og sel. Mener
virkelig NNV/Ådnem at land
som feks. Belize, Oman, Kenya,
Costa Rica og Senegal (disse sta
tene er faktisk medlemmer i IWC
— hvordan de ble det, kan du
spørre tidligere Greenpeace—boss
Mc Taggert og Sea Lije Resourccs
Instittite om!) har større rett til å
forvalte vågehval i Lofaten enn
hva Norge har. Hvor blir (lei av
legitimitt’ten i en slik tankegang?

Personlig har jeg stor tro på

“r

______

regionale løsninger der re
gionene i størst mulig

grad løser sine egne tro
blemer. Det er derfor
helt riktig når Natur-

v er n for -

b u n -

d e t
v e (I

gen.sek.
Hareide) går inn for at farvalt
ningen av heiteressursene på
Finnmarksvidda skal overføres
fra Landbruksdepartementet til
Sametinget. I dette bildet blir det
desto mer gåtefullt å betrakte
Ådnems klokkertro på sentralis
tiske løsningsmodeller.

Det viktigste prinsipielle
spørsmålet blir hvem som skal ha -

råderetten over ressursene. Sel’
om hvalene skal forvaltes gjen
nom et internasjonalt organ, er
det neppe klokt å legge seg flat i
enhver internasjonal situasjon.
Norge er et land som er rikt på
naturressurser, og det er mange
nasjoner og organisasjoner som
er meget interessert i å forvalte
ressursene i havet på vår bekost
ning. En ettergivenhet i hvalsaken
kan koste Kyst-Norge meget dyrt.
Vi vet at internasjonale «verne
organisasjoner» ønsker en slutt
på nær sagt alle former for mo
derne fiske og til og med
sportsfiske med makk på kroken!
Jeg har enna ikke hørt om en
eneste «verneorganiSasjon» som
vil si seg fornøyd dersom Norge
gir opp hvalsaken. Ettergivenhet
i hvalsaken vil tvert i mot være er )stor oppmuntring til å øke pres
set mot Norge. La oss vare a’rii

ge mot oss selv — hvem gir opp L’n

sak der motparten gir etter?

Jeg tror at ærverdige «Times»
er inne på noe når (le i sin leder-
artikkel 30.06.92 konkluderer
med at «The IWC’s mistake has
been to present the moratorium
on minke harvesting as an issue
ofpreservation, needing interna
tional co—operation. It is not.
Norway and Iceland have at least
taught the world a lesson i can—
dour».

Kulturelle sider
Hvalfangsten er en del av kyst
kulturen, og vi skal ikke under-
vurdere betydningen dette har
for kystbefolkningens selvfølelse
og selvrespekt. Det føles me
ningsløst for en fisker og fangst-
mann å bli satt på land når han
samtidig vet at det er tilstrekke

lig med ressurser i havet til at han
kan hrodfo seg selv og sin fami
lie. Jeg forstår det sinne og den
frustrasjon som disse menneske
ne føler når de blir tvunget over
på trygd. Slike falelser er også
viktige.

Sove tlie last whalt’ og stilt’ dit’
seals—kampanjene kan ikke fra—
skrive seg ansvaret for at mange
fangstsainfunn (og derved en
viktig del av den 3. verdens kul
turarv) er på utryddelsens rand.
Disse kampanjene lyktes i å øde
legge verdensmarkedet for sel-
skinn og selprodukter, og uten
muligheter far varehytte er det
kun et spørsmål om tid far store
deler av Arktis i praksis er blitt et
«naturreservat».

I

ç
icungen

Ros og ris, innfall og
utfall. Vi tar gjerne i mot
brev fra leserne, men
forbeholder OSS retten til
å kutte innlegg.

EKamp mot
rovdrift av
skog
• • I Natur & Miljø 6.92 sto det
en del om rovdrift av store natur—
områder i flere land. Enten det er
regnskog, taiga dIr Canadas vill—
mark, så er et områder vi må
kjempe for a bcvare. Men vi ma
ikke glemme vilre egne naturom—
råder. Flatehogsi og skogsbilveier
har ødelagt mer og mer av våre
nærområder, også områder Som
lå så langt innpil at vi trodde de
ville være evige villmarker. Den
((hyggelige utbredelsen av skogs
hilveier (le senere årene har ført
mye elendighet med seg. På
grunn av statlig støtte til svineriet,
blir også vanskelig tilgjengelige
områder ødelagt — slik som (fet el
lers ikke hadde lønt seg å utnytte.

Avlivningsmetoder, eller «hu—
mane killing» er blitt et begrep i
hvaldehatten etter at «verneorga—
nisasjonene og —nasjonene» en—
dret taktikk fra å argurnentere vi
tenskapelig til å argumentere
«etisk». Jeg tror ikke at Norge har
så mye å tape i en en »etisk» de
batt med (le mest ivrige vernena
sjonene. Fiva angar avlivnings—
metoder, så har de fremste
«vernenasjonene» de beste refe
ranser innen «humane killing».
Kanskje vi skulle avlive vågehva
len med napalmgranater, exor—
cet-raketter, sennepsgass eller
noe annet anerkjent «humant»?
Nei — sa barbariske er vi dog ikke!

Mortt’n Seines, Iodt,

I-Iogst kommer man ikke
utenom, men det er mulig å hog
ge en del uten å snaue helt, og
uten å anlegge skogbilveier.
Mengden som skal bogges kan
reduseres ved diverse tiltak for å
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VEFsN F0LKEHØGsKOLE
8662 HALSØY VEFSN

TLF 087/72411

Naturen — vår viktigste ressurs
Natur-, miljø- og friluftslivsutdanningen ved
Vefsn Folkehøgskole er et tilbud til deg som
er interessert i naturvern og friluftsliv. Der
som du ser på natur og friluftsliv som person
lig rekreasjon, noe vi må verne om og/eller
som blivende yrke, så er natur-, miljø- og fri
luftslivsutdanningen noe for deg.

STAVANGER
TEKMSKE FAGSKOLE
(04) 53 10 80, 4011 STVGR. Rogalandsgt. 44

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 oppgave.

Alle lærerne følger miljøkurs og integrerer aktuelle
emner i sine fag. Søknadsfrist 15/4.

Vil du bli med på å løse framtidas

miljøproblemer?
Aktuelle oppgaver:
• Grønt bymiljø med friske trær
• Skader av ozon, fluor og klimaendringer
• Miljøvennlig produksjon av frukt og grønt
• Friske planter ved hjelp av bioteknologi

Vi tilbyr
• Studieplasser på uiniversitetsnivå

0 • Godt faglig og sosialt miljø
• Jobbmuligheter i offentlig og privat sektor]%JJJ-J etter endt studium

Be om studieplan. Søknadsfrist er 15. apriL

Institutt for hagebruk.
Boks 5022, 1432 Ås Tlf. (09)947800 • Fax (09)947802

SKOLEN LIGGER VED TRONDH!INGFJDEN
SENG MEG PYLDIG INFORMASJONSKEFI!

FOSEN
FOUiEH0GSKOIÆ
7IO 1155?. - TI.F. 1R76) SI Ul

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

pcaDER!ll’ 4630 SØGNE

FUCEIGSPJLE TIf. 042/66 029

NATURLIVL1NJE
ØKOLOGI
Mange valgfag

Be om plan

KIRKE-, uTDANNIN(;s- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET

har iverksatt en rekke tiltak for å fremme rniljøbevissthet og
kunnskaper om miljØspørsmål i skoleverket. I hvert fylke er
det opprettet et tverretatlig kontaktutvalg som skal arbeide for
fremme miljøundervisning innen sitt fylke. Kontaktperson i
fylket er knyttet til skoleadministrasjonen i det enkelte fylket.
Informasjon om konkrete tiltak innen fylket fås ved henven
delse til statens utdanningssenter.

Skoler tilbys i tillegg tt delta i egne landsomfattende program
mer der elever gjør konkret miljøvernarbeid som ledd i sin

læring. Eksempler på prosjekter:

Prosjekt VANDA som er beregnet for videregående skole.
Skolene undersøker en innsjø og følger opp utviklingen over
flere år. Dataene som samles inn, legges i en database.
Prosjektet ledes av universitetet i Bergen.

Kontaktadresse: VANDA
Zoologisk museum
Universitetet i Bergen
Museplass 3
5007

(

KYsT0vERvÅKING

Et prosjekt som gjelder bevaring av kystmiljøet.
Høsten 1992 deltok 400 skoler.

For mer informasjon, kontakt: Agderforskning
Televeien I
4890 Grimstad
Tlf. (041)42555

MILJØ OG ENERGI I SKOLEN, MEIS
Vi kan ikke skape en bærekraftig samfunnsutvikling uten at vi
er i stand til å utnytte energiressursene på en bedre måte enn vi
gjør i dag, sier Brundtlandsrapporten. Men hva kan vi gjøre
med dette viktige spørsmålet i skolen?

I MEIS-programmet far du svar på det. For mer informasjon
om programmet, ta kontakt med: Stiftelsen VEKST

Postboks 641, Sentrum
0160 Oslo I
Tlf. (02) 4130 35

I

D

ORLAND MEIERISKOLE
7130 BREKSTAD. TLF: (076) 25 160 FAX: (076) 25208

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

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

Vår skole tilbyr en to-årig
næringsmiddelutdanning, med hovedvekt på

meieriprodukter.
Tidsmessig internat. Godt elevmiljø, Gode arbeidsmuligheter.

S0KNADSFRIST: 20. JUNI.

Matproduksjon - en sikker framtid!

Miljøkjemi
Agder distriktshøgskole

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

økologisk Landbruksskule
2-årig linje i økologisk landbruk

(VKI + VKII m/sommarkurs)

VANLEG KOST OG VEGETARKOST
Plan og søknadsskjema frå skulen.

Soknadsfrist 10. apriL

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.

NATURVERN I GRENSELAND

SVANVIK FOLKEHØGSKOLE
- for deg som vil langt hjemmefra

N-9925 Svanvik, Telefon 095-95 092

rrmM4&
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HELSESPORT MEDIA MILJØ



Kunnskap
• er en nødvendig forutsetning

for et godt miljø!
Vi utdanner fagfolk i vår bransje

TREFOREDLINGSINDUSTRIENS
YRKESOPPLÆRING

Postboks 9, Vinderen 0319 OSLO
Tif. (02)14 00 90

- FOR FREMTIDEN
De fleste vet at ingeniører jobber med konstruksjon av
veie broe bygninger og maskiner. De har vært med å
lage sykkelen og shampoen din, stereoanlegget og de
fleste av de menneskeproduserte «tingenee du ser rundt
deg. Men har du tenkt over at ingeniørene også kontrol
lerer utslipp av avfallsstoffer i jord, luft og vann. Og at de
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.SCIENI Fagområdene å
velge blant er mange. Det er også utfordringene for frem
tiden!

INGENIØR-utdannlngen tar 3 år.
SMLINGENI0R- og CAND.SCIENt
utdanningen tar 4 1/2 til 5 år.

Noen aktuelle fagområder:
* Akva * Data * Geofag
* ArkItektur * Elektro * lnformatlkk
* Bloteknologl * Fly * KjemI
* Bygg * FysIkk * Marin

GØY PÅ LANDET!
Høyre utdanning l,nn du kkje bare byen.
Vi kan Siby studium

økonomi og administrasjon, natur- og mrljøvern
fag, kulturarheid. idrett og frituftnliosfag, engelsk,
historie, norsk, examen phitosoph.eam,
snatentatikk og mye anna.

Her kan du studere i 2,2 eller leire de.
Nukro studium er yrlsesretta, andre kan da
bygge vidaro på ved andre hagskolar og
universdet. Du kan også ta cand.mag.-grad
og hosudlag her.

Du l,rrn et akiM ug spenvande studentmilja
ug ein hagskule sum ‘gg red uygdemiliø Ba
Er du glad, i rnluttsliv så er derro stadafl ur
deg. Vr har ca. 1450 sludenrar. og kan trlby deg
mye, uran at da bare blir ‘mr nummer rekka.’

‘TRON’ISø
MARITIME

‘‘-i1OGSKOLE

- OkonomiltransporU’ag
- Autoiuutisnring
- I)atatckiiikk
— Istritiiii (IriI’t
- Fiskt’rittoknologi/In.tvhruk

Te’emark distriktshøgskole
-Sånt no’ hakke de i by’n!

Saknadstrlsten er 15.4. Fullstendig oversikt over studietilbod får ein
ved å kontakte Telemark distriktshøgukoie, til. 03952500,

t’rrsr,trcs.ss’ l’,rilv,k 72, 51911 l’k( ISISI I
ticsøk’,al,c’sc Srraodscrcn 5 1 ‘rcrrsl’vecr’l. ‘41191 l’R( )stSfl
‘rll. (193 rll25li. Tclctax: lik’” 511 rrl
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SØKNADSFRIS’I’ 1-0k SAMTLIGE TILBUD: 15. APRIL 1993

NATUR OG MENNESKE! //\
Veien til en bærekraftig
utvikling for menneske og natur.

Ring eller skriv og be om skole(an
for 1993/94.

UestoPIand FoIkeI’tøsskole
2760 Brandbu.
TIf.: 063-35755.

Studieretning i Iandbruksfag 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 vär natur, med fjorden og fjell og eit
vakkert kulturlandskap.

MiLJØ-SAKEN - vår viktigste utfordring!
Kom sammen med flere som tenker slik på

F0M0FdI<eKø3sde
MILJØA KTIVIST-LINJE

Ikke sofapreik! Handling!..men ikke i blinde.
Kunnskap om Økofilosofi, makt. alternativ
energi. Samarbeid med store miljoorganisasjoner.
Studiereiser i Norge, Norden og Baltikurn.
Ring 09-95 01 01. Postboks 103, 1540 Vestby.

Allsidig linje og skogbrukslinje.
Naturbruk og miljølinje.

VELG TEKNOLOGI

Studietilbud ved Alta lærerhøskole 1993/94

Fly
Språk

Mebelartekring
Tekstiifnrming

Husstnitlstnrkjokker,
Norak for utt.ndingnr

Natur og frituftuiiv
Natur, mitjnvarn og foto

idrett. trennrliaderutdnnning
idrett, evangeiinedng og minjor,
Språk, nvangohsering og mis)on

Teeningstinje for furknjonnhemmadePÅ

GRUMUTDAI.’IING
— 4—rig aHmlnnutd,lrlvinrl
— 3—Sig )ørskulelærsrutdannlrLl
- 3-arrq laglaureruldanving ernærlrg.

helse Os mIljofig
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- Formirs, mElia rnqise. ssal 07
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lv> 5151 1405 sJflflS’5l7.
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VALDRES
FOLKE H 0 G S KU LE
2920 LEIRA Til’. 063 62025

SØKNADSFR1ST
1. februar 1993 for
lærere som vil ba forhandsiirlte cm studieplass

i rilors 1993 tur søkere som vil ha lorhandsielte om
slulteplass

15 april 1993 for alle andre søkere
V:lneroal Cli ‘tierseodes lflnen5 101 1993

Del les c’L’eiold cm oppet-iS av ,-nee:Is sljdier.

5 -ca ‘‘ oply’sninoer las ued 9nveneiss il Al’a
Lære’hogskore etlo (084)37600

Posiboks 1203
9501 Alle
TI’. (884) 37600
uae(084)37670
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Mi Ijøforvaltn ing
lO-vektialis studium tilrettelagt for fjernundervisning

Studiet er delt inn i fem moduler: Målgruppe for studiet:

• Miljøjus . Ansatte i offentlig forvaltning med ansvar for
• Miljøvern i norsk forvaltning saksbehandling, planleggings- eller kontrollarbeid

når det gjelder det ytre miljø• Miljøkunnskap
• Miljovern i kommunal planlegging • Ansatte i miljoorganisasjoner eller større bedrifter

• Andre som er opptatt av miljospørsmål• økonomiske virkemidler i miljøvernet

Modulene kan tas enkeltvis og gjennomføres på
Studiet er lagt opp i samarbeid mellom

hjemstedet uten å ta permisjon.
NKS Fjernundervisning, Universitetet i Oslo og
Kommunal Opplæring

r’ -

Send inn kupongen, eller ring og be om I Navn
nærmere informasjon: i

____________

I Adresse

n11 Fjernundervisning
I

Postboks 5853 Hegdehaugen
Postnr./-sted:

fl0308 Oslo
Os

Til’.: 102) 56 85 00 Send kupongen til NKS Fjernundervisning
I Postboks 5853 Hegdehaugen, 0308 OSLO

Z

* Maskin
* Materlaltek.
* Prosesstek.
* Petroleum

Ønsker du brosjyrer og mer informasjon kontakt:

INGENI0RUTDANNINGSRÅDET
Postboks 8150 Dep., 0033 OSLO 1. Telefon (02)465920



Naboen vår bor 50 meter fra oss, /
og kvar gong han skal besøke oss
kjører han. Pappa og han bruker
ofte å snakke, og kvar gong lar
han bilen stå på tomgang. Eg
har prøvd å gjere noko, men når
eg seier noko til han seier han
berre at det gjer ingen ting, for
det er då berre ei lita stond. Men
det bruker for det oftaste å bli 1
time. Eg synes at dere hør gjera
noka.

Hilsen lngvild Sellereite, TonreJjord

1. Komfyr, vaskemaskin og kjøleskap — hvilken
av disse tre tingene bør absolutt ikke kastes på
fyllinga?
2. En måned og en hund — kan du få det til å bli
to planeter?
3. Hvor mange hvalarter finnes det? a) 2 b) ca 70

c)over700
4. I Nord-Norge finnes det ganske mange reins
dyr. Er det vilirein eller tamrein?
5. Hva heter Norges største fylke?
6. Osp, gran eller furu-. hva lages det fyrstikker

D ;.M.D.-klubben holder
til på Flatåsen utenfor

• Trondheim. Klubben
består av fire jenter — Linnea K.
Lund, Kristine Barlaup, Annette
E. Lund og Marit S. Jensen. De
har vært aktive miljødetektiver i
flere år. Hva gjør en aktiv miljø
detektiv? Det kan nok variere litt,
men D.G.M.D-jentene har nok
vært innom det meste: Spør
reundersøkelser i nabolaget, søp
pelaksjoner, regnskogsaksjon 17.
mai (en fin dag å tenke litt på an
dre også), butikkundersøkelser,

,,--

“atteriinnsamlinger og turer og
rsøk i naturen.

Stor mini-klubb
I tillegg til alt dette har jentene
startet en egen mini-klubb i na
bolaget. På den måten kan de
mindre barna lære masse av de
drevne detektivene i D.G.M.D.

De har faste møter hver onsdag,
og mini-klubben er virkelig Stor
— den har dobbelt så mange med
lemmer som D.G.M.D. Etter
Blekkulf-prisen blir det kanskje
enda flere?

Selv om miljødetektivene i
Sør-Trøndelag fort pekte seg ut
som sterke kandidater, fikk de
følge helt til mål av Bommestad
Skole i Vestfold og Vannareid
speiderne på Karisny.

Bommestad
bommer aldri
Særlig ikke når det gjelder mil
jøvern. I)et har vi sett flere ek
sempler på i Blekkulfs Hoved
kvarter. I fjor laget 3. klasse en
egen Blekkulf-by med rørsyste
mer og et helt havnebasseng
inne i klasserommet! (Gjett om
det var spennende for lærer’n).
Forskjellen på Blekkulf-byen og

andre byer er
en masse fikse

SPEIDERE:
Vannareid spei
dergruppe laget
miUørapporter
med bilder og
sendte til kom
munen.

hadde kastet oljefat, bildekk og
store mengder annet søppel, slik
at hele stedet nærmest var øde
lagt. Nå pleier jo ikke miljøde
tektiver å være redde for å rydde
opp litt, men dette var bare for
mye. Derfor laget de sine egne
raporter med bilder og sendte
det til kommunen. Dette er
vann-vittig bra innsats, i dag er
nemlig Torsvåg en naturperle
igjen. U

Postboks 2113 Grünerlokka,
0505 Oslo • Telefon:
22-71 55 20
-j’

> ,‘

fN Til Natur-
vernforbundet

‘ legning av Merete
Nilsson, Bru

munddal

D.G.M.D.
TOK

PRISEN
Blekkulfprisen 92 ble høytidelig

utdelt på «Heia Norge» i desember. I)et var
menge gode kandidater, og juryen hadde en

vann-vittig vanskelig jobb med å plukke ut tre
tilfinalen. Til slutt ble det D.G.M.D. — De
Grønne Miljødetektivene som stakk av med
seieren. Kanskje vi kan kalle dem De Glade

Miljødetektivene en stund framover?

N&M JENS PETTER TOLl)NÆS

Til Blekkulf
Verden er stor,
menneskene er små og krangler.
Planetene er store, men de krangler ikke.

Innsendt av Teodor Sveen Nilsen (io),
Ramnes

Kjære Blekkulf
SPØRSMÅL

dag jeg var ute og gikk, så jeg en som
) på tomgang med bilen sin. Det syntes

var dumt, så jeg gikk bort og sa «Kan
i slå av motoren?» Men da ble han så sint
sur at han slo etter meg. HVORFOR

gjør av og til enkelte voksne det?
Van(n)lig hilsen

Synnøve Byrkjedal

av?
7. Hva er en svartbak?

_.M.D. fikk Blekkulfprisen 2.
Foran fra venstre Linnea K. Lund, Marit S. Jenssen, Annet

te E. Lund, Kristine Barlaup. Bak står Dag Hareide og
Marit Ingrid Njaa fra Naturvern forbundet.

løsninger som gjør at denne
byen ikke forurenser. Vi anbe
faler andre barn og voksne til å
gjøre det samme (siden de voks
ne ikke har klasserom får de hel
ler gjøre det i de ordentlige by
ene).

Ikke kast
perler for svin...

heter det i et ordtak. Særlig
ikke naturperler for natursvin
tenkte Vannareid Speidergrup
pe. De tilhører Karisøy kommu
ne i Troms. Under en befaring til

naturperlen Torsvåg
viste det seg at noen

.Q .9

LAGET BY: Bommestad skole laget egen
Blekkulf-by med rørsystemer og havnebas

seng inne i klasserommet.



Ingen drivhusgasser

Ingen Iuftforurensing

- det elektriske toget!

NSB
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SELSKAP FOR ANVENDT FORSKNING OG UTVIKLING

Fire datterselskaper som bl.a. bidrar med
forskning omkring:

- Miljøovervåking fra sateffitt(NORUT m
- Ressursbruk i havet(Fiskeriforskning)
- Jsmekanikk/kaldt-klima(NORUT Teknologi)
- Saiufuunsutvikling(NORUT Samfunn)

‘v

h.

NORUT Gruppen as

9005 TROMSØ - tif. 083 80150 - fax 083 89626

NATURVERNFORBUNDETS
MARKEDSKONTAKT A/S

ØNSKER ALLE LESERE ET RIKTIG GODT NYTTÅR

KONTAKT OSS VEDRØRENDE ANNONSERING I

NATURVERN FORBUNDETS

TIDSSKRIFTER

TLF: 22 71 92 20
FAX: 22 71 92 38

STUDIERETNING
LANDBRUKSFAG OG NATURBRUK

V rrorIandbttksskoln i Oslo t byr al,e kurstyper all

srdrq Inte.
Fra hostofl 1692 otartes også SKI-kurs naturbrukog

Ta kontakt med skolen tor nrmero ntormoston.

ViterIandbreflskolep i Oslo — bndrukukade,siel,
eoite’usaraanrt 005a OSLO
T.4.40e 1321254344’25’587 266703
To OfO 00 66057

!1OAH 3
NIVA

Norsk institutt for vannforskninç
utfori’r forskning. u ndersøki’lsi’r,

o tviklingsnrbi’id og utrcdn ingir,
og forinidh’r informasjon.

NIVA utforer oppdrag rettet mot blant annet:

NORSK KJØTT

Norsk Kjøstsamvirke

• kommunale forurensninger:
systemanalyser, kjemisk og biologisk rensing

• miljøgifter, sur nedbør og industriforurensninger
• landbruksforurensninger
• overgjødsling av sjøvann og algeoppblomstringer
• kystsone- og vannbruksplanlegging
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NIVA Postboks 69 Korsvoll, 0808 Oslo
Telefon: 22 18 51 00 Pax: 22 1852 00

Mange har spart

mye på at strømmen

er blitt rimligere, men

hvorfor stoppe der?

Det er betydelig beløp å spare
på energi-effektivisering.

Ring oss på telefon
22 43 50 50, så kan vi fortelle
deg hvordan du kan redusere

strømutgiftene.

Oslo Energi
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Air poliutlon
Europe

Vi gratulerer...
.Norges Naturvernforbund (NNV) som arrangør av

“Air pollution projeet Europe”. 120.000 skolebarn i
12 land har malt virkningene av sur nedbør i sitt
nermiljçi Pü varparten skal de undersøke konsen
trasjonen av hakkenær ozori.

Responsen har vart enorm, kanskje spesielt fra de
tidligere Østhlokklandene. ‘Air pollution project
Europe’ bidrar tilagi skolebarn i blant annet Polen og
Tjekkoslovakia ny kunnskap om, og lbrstaelse av.
miljøspørsmal og verneinteresser.

Prosjektet ble nylig tildelt en miljøpris pa 50.000
kroner. Vi stiller oss i gratulantenes rekker, og ser
frem til fortsette samarbeidet med NNV i 1993.

Saga Petroleum a.s.
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Lesernes Galleri
Fristfor å sende inn bilder til neste nummer er 8.
mars. Belønningen for bilder som kommer på trykk
er en 35 liters ryggsekk. Send opptil 5 bilder — dias
— og skriv gjerne hvor bildene er tatt. Bilder med
glassrammer må pakkes ekstra godt. Alle bilder re
turneres.

Adressen er:
Natur & Miljø
Postboks 2113 Grünerløkka
0505 Oslo
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(Over) Nordåsvannet. RoIf Sylta, 5079 Olsvik.

(Over t.h.) Jeitje Jongstra. 6916 Hovdevåg.

(T.h.) Vilirein i Ottadalen. Steinar Løkken, 2692 Bismo.
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PREMIE FOR

3 MEDLEMMER

GAVEMEDLEMSKAP Sicaff deg fiskeutstyr til

Det er fullt mulig å gi bort et gave- — sommerferien!
-

medlemskap, og allikevel få vervepremie. r Elbe mini-teleskopstang m/snelle

Vi sender da innbetalingsgiroen på kr 200,- Vervepremienr. 59 Haspelstangen passer til

til deg, og straks du har betalt, sender vi lettere fiske etter ørret og abbor, og kan slås

Natur & Miljø + gavekort til mottakeren. sammen til ca. 45 cm. Butikkpris 398,-.

LJI til mgl

HVIS VI GÅR TOM FOR OVENSTÅENDE PREMIER, FÅR DU TILBUD OM ANNEN VERVEPREL

——————— — — — — — — — —
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I Kan sendes I

i
JEG HAR VERVET:

_f_____I

ufrankert

i’

___

I iNorge.
Porto er
betalt.
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!GavemedlemskaP

Gavemedlemskap
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Jeg ønsker Avtalenr.: 109000/5Pb

vervepremienr.:

I dGavemedlemsk

EVT. CD MC NATURVERN
•ap

___

FORBUNDET
i

I
VERVERENS NAVN OG ADRESSE:

HUSK Å SKRIVE DITT NAVN: Grünerløkka postkontor
MEDLEMSNR. HER: ADR.: 0505 Oslo I

POSTNR./STED:
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