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eneste vi mangler er målsøkende raketter!
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ård Løken er født 1964 i

Vadsø. Han vokste opp
i Numedal, men er nå
bosatt i Oslo. Han har
stort sett levd av å foto
grafere de siste to—tre

årene. I fjor høst ga han ut sin første
bok, «Oslomarka», sammen med for
fatteren Lars Saabye Christensen. Boka
høstet meget gode kritikker. Løken er
formann i Norske Naturfotografer, som
organiserer 44 profesjonelle fotografer.

I sine bilder er Løken opptatt av far
ger og form som berende elementer.
Han spiller på stemninger og setter sitt
helt personlige preg på fotografiene.
1-lan leter ikke nødvendigvis etter det
som ofte oppfattes som vakker natni.
De opplagte motivene blir sjelden speii
nende, mener han.
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vil ii ltt i ,Ilçt(I i i iv iI> lei en ny
dimensjoiien i’, iiiatea ihll1enatu—
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topi iii ‘iii ll\lit 1)11(1(1, III stri han
(.11111 ilIlitt ls.il)Ss. I liii tiirstiker
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i li. ved •) ti iii igi hele lni,skis, kratt og
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HØSTBJERKER: Fra østmarka, Akershus
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VINTERSKOG: Fra Krokskogen, Ringerike

STRÅ oc RIM: Fra Spydberg, Østfold.

VINTERFOSS: Fra Elgåfossen, Østfold
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Dc3

Bruk av telekonferanser viii økende grad
overta forflytrafikken i næringslivet. Det
viser en spørrerunde NM harforetatt blant
de ti største selskapene her i landet. Men både
Samferdselsdepartementet og Luftfartsverket
planlegger utfra sterk økning avflytrafikken i
årene som kommer, og tar ikke hensyn til den
nye utviklingen innen teletjenestene.

0

eletjenester er et stort vekstmarked. Mange
i næringslivet ser muligheter til store kutt i
kostnadene ved å erstatte flyreiser med te
lekonferanser. I en telekonferanse sitter
motedeltakere i et rom med TV-skjerrner.
Her kan de kommunisere med andre mø

tedeltakere som oppholder seg på helt andre steder.
På denne måten slipper de lange flyreiser for å

SKOGSINTERIØR: Fra Ås, Akershus

iâ;;e
, I; J4%

SKOGSBEKK: I’rti ViiIei:bergkollen, Nordmarka

til skjerm

III dEDBsgn . Ketill Berger

N&M SIGNY SVENDSEN og JON KNUT BERG

8N&M .94 N&M1.94• 9



møtes, og miljøproblemene knyt
tet til luftfarten blir redusert.

N&M forela følgende spørsmål for
de ti største bedriftene i Norge: «Reg
ner dere med at bruk av telekommuni
kasjon (for eksempel telekonferanser)
vil føre til redusert bruk av flyreiser i
selskapet i årene framover?» Få kunne
gi helt konkrete svar, men tendensen
var klar: næringslivet regner med at te
lekommunikasjon vil erstatte en del av
flytrafikken.

Satser på TV-møter
For eksempel sier ABB at «det er helt

klart at moderne telekommunikasjons
systemer, blant annet utstyr for tele
fonkonferanser og biledtelefon, vil føre
til redusert reisevirksomhet i tiden
framover.» Norsk Hydro svarer: «Vi har
investert i fire TV-møterom for video
konferanser, mange møterom er utstyrt
med moderne høyttalende telefonut
styr for telefonmoter, og elektronisk
post tas stadig mer i bruk. Alt dette bi
drar til å gjøre det lettere å samarbeide
på tvers av geografi uten å foreta reiser.»
Akers svar er: «Aker er meget interes
sert i mulighetene innen telekonferan
ser, og pr. dato benytter fire av våre
større avdelingskontorer videokonfe
ranser.» Uni Storebrand: «Det er svært
sannsynlig at selskapet vil ta i bruk den
ne type utstyr i framtiden. Det sier seg
selv at dette vil redusere reiseaktivite
ten.» Kværner regner med at selskapets
bruk av flyreiser vil reduseres med 5 til
10 prosent, mens Statoil nylig har in
vestert i to telestudioer, til en samlet
pris av 1,4 millioner kroner.

Bare ett selskap sier at det ikke har

N&M• SIGNY SVENDSEN

H
ydro Alurninium i Årdal har in
vestert rundt én million kroner
i utstyr for telemøter. Forventet
resultat er at kostnadene knyt

tet til reisevirksomhet reduseres med 30

prosent.
At det er både penger og tid å spare

pii å ta i bruk viden- og telefonkonfe
ranser, hir ledelsen og de ansatte ved
Hydro Aluminiiim litt erfare. Med et
stort reiscbudsjet I, bet yr reisekutt opp
mot 30 prosent noe for virksomheten.

Miljøsjef Steinar l:rnsta og telean—
svarlig Jaktip Sk i isi v ved Hydro Alti—

planer om å investere i den nye teletek
nologien. Det er Den norske Bank. De
andre selskapene som regner med mer
tele og mindre fly, er Televerket, Kre
dittkassen og Esso Norge. Samlet har de
ni selskapene nærmere 125 000 ansat
te, og de er blant de elleve største sel
skapene i Norge.

Reduserer C02-utslipp
Transportøkonomisk Institutt (Tøl)

foretok i 1992 en reisevaneundersøkelse
blant 23 000 flyplassbesøkende. Denne
viste at rundt 40 prosent av reisene var
private, mens 6o prosent var tjeneste-
reiser. De sistnevnte delte Tøl opp i uli
ke reiseformål. Ifølge Arne Rideng som
står bak rapporten, kan rundt ti prosent
av tjenestereisene la seg erstatte av tele
konferanser.

USAs president Bill Clinton la høs
ten 1993 fram en plan som inneholdt 50

ulike tiltak for å redusere utslippene av
klimagasser. I denne forbindelsen nev
nes ny teleteknologi som ett av virke-
midlene. Rapporten slår fast at økt bruk
av teleteknologi vil redusere utslippene
av C02 med 6,6 mill, tonn innen år
2000.

Men norske myndigheter har ikke
tilsvarende tro på teleteknologiens mil
jømuligheter. Den interdepartementa
le klimagruppen la fram sin rapport
«Drivhuseffekten, virkninger og tiltak»
i 1991. Her ble ikke teleteknologi nevnt
med ett ord. Spørsmålet om økt bruk
av telekommunikasjon i næringslivet
har vært diskutert i Stortinget. Flertal
let i Samferdselskomiteen uttalte i sin
innstilling til luftfartsplanen for 1993 til
1997 at «den rivende utvikling innenfor

minium i Årdal sier at det var mulighe
ten for økonomisk innsparing som i
første omgang gjorde at bedriften in
vesterte i telekommunikasjon. Argu
mentet om lønnsomhet går lettest gjen
nom hos en bedrifts ledelse. I tillegg er
de begge personlig opptatt av også å
bruke investeringene som ledd i bedrif
tens miljøprofil.

— Dersom vi klarer å redusere vår rei
sevirksomhet med 30 prosent, betyr det
at vi også gir et bidrag til å redusere mil
jøbelastningene, mener miljøsjefen.

På spørsmålet om det ikke har vært
vanskelig å bryte med den vanlige mø
tekulturen, svarer Skamsar dette:

teleteknologi og okt bevissthet i næ
ringslivet om tidskostnader, vil kunne
redusere bruken av fly ved motevirk
somhet.» Men Samferdselsdeparte
mentet har ikke fulgt opp denne utta
lelsen.

Luftfartsverket og Samferdselsdepar
tementet planlegger som om ingenting
skjer på dette området, og kalkulerer
med en fortsatt årlig vekst i flytrafikken
på vel fire prosent. I perioden 1993 til
1997 skal det i Norge investeres for 2,7

milliarder i flyplassanlegg. I tillegg
kommer bevilgningene til ny
hovedflyplass.

Det er ventet en sterk vekst i
flytrafikken i år på grunn av liberalise
ringen av luftfarten og lavere priser.
Ifølge ukeavisen Ny Tid regner imid
lertid SAS med at flytrafikken vil bli
som normal igjen allerede kommende
vinter.

Landsdekkende nett
Ifølge informasjonssjef Ivar Torvik i

Samferdselsdepartementet vil det ikke
settes i verk tiltak som kan oppmuntre
næringslivet til å investere i telekom
munikasjon — ei heller virkemidler, for
eksempel i form av økte avgifter, som
kan presse fram mindre bruk av fly ved
møtevirksomhet. Televerket er imidler
tid i gang med utvikling og utbygging
av et telenett, et såkalt ISDN-system,
som kan overføre lyd, tekst, data og bil
de på en gang. Planen er at dette skal
være landsdekkende fra 1995/9 6. Med et
slikt system, kan hver og en sitte i tele
møte på sin egen datamaskin, og det er
ikke nødvendig å møtes i et eget rom
for telekonferanser. D

— Noen barrierer har vi selvsagt møtt
underveis, men i det store og hele har
innføringen av videokonferanser gått
ganske knirkefritt. Vi tok i bruk video
konferanser i fjor, og allerede etter et
par måneder, viste de ansatte økt vilje
til å bruke den nye teknologien.

Hydro Aluminium har tatt i bruk vi
deokonferanser i tillegg til andre tele
tjenester, slik som elektronisk post og
telefonmøter. Frosta og Skamsar mener
at ikke alle møter kan gjennomføres
med teleteknnologi, men på den annen
side tror de heller ikke at bedre kom
munikasjon resulterer i mer reisevirk
somhet. Z

N&M SIGNY SVENDSEN

D
et sier forsker Einar Flydal ved Te

leverkets Forskningsinstitutt til
N&M. Vi møter Flydal via TV
skjerm, og får erfare hvilke mu

ligheter og begrensninger en telekon
feranse gir. Vi sitter i Oslo og han i
Trondheim.

— Det positive med bruk av telekon—
feranse, er muligheten til å se og fortol—
ke kroppsspråket. På den måten blir
dette mer enn bare verbal kommunika—
sjon, slik tilfellet er med rene telefon—
moter.

Men en del av den sosiale kontakten
forsvinner på videomøtene. Konferan
sedeltakerne kan ikke ta med kaffekop
pen ut på gangen og prate uformelt.
Dette kan selvsagt ha sine ulemper,
men på den annen side blir telekonfe
ranser langt mer effektive enn vanlige
konferanser, forklarer Flydal.

Holdningsendring
Einar Flydal er ansvarlig for et pro

sjekt i Oppland der ulike instanser
innen psykologi og pedagogikk (PP-tje
nesten) utvilder et sarnhandlingsnett

verk som skal fylle flere funksjoner.
Tanken er å spare reiseutgifter ved å
flytte møtene over til telenettet, der fag
folk og spesialister kan utveksle infor
masjon. Også elevene kan få spesialist
hjelp uten å reise.

— Da vi startet arbeidet, var oppfat
ningen at dette var et tilbud som kunne
supplere det å mote barna i samme
rom. Etterhvert har holdningen endret
seg, og de som deltar i prosjektet er nå
positive til å bruke videokonferanse til
et første mote og i enkelte tilfeller stil
le diagnose.

Jeg tror en slik holdningsendring er
typisk når man etter en stund lærer seg
å kjenne et nytt medium og finner ut av
dets muligheter og begrensninger, sier
Flydal og peker på de store innsparing
ene kommunene og trygdevesenet kan
få i form av reduserte reiseutgifter.

Mer kommunikasjon
På spørsmål om han tror telekom

munikasjon vil erstatte reiseaktiviteten
i næringslivet, svarer Flydal at forskiing
viser at tilgang til flere medier tvert i ot

skaper mer ko mmunikasjon.
— For å nevne ett eksempel på dette:

Da de to kontorene til Bergen Bank i
Oslo og Bergen innførte samme data-
nett og begynte å sende elektronisk post
til hverandre, økte antall flyreiser mel
lom Bergen og Oslo. Man skulle tro det
motsatte ville skje. Men nye kontakter
mellom mennesker ble skapt, og de an
satte fikk etterhvert behov for å treffes
ansikt til ansikt. De ønsket med andre
ord å få både i pose og sekk.

Men Flydal mener det er mulig å
unngå dette problemet, gjennom en
annen organisering i bedriften.

— Vi fører i dag en form for Ole
Brumm-politikk på dette området. Vi
sier «Ja taldç begge deler». Hvis vi vil re
dusere miljøbelastningen ved informa
sjonsflyten i samfunnet, må bedrifter,
offentlig forvaltning og politikerne gjøre
sitt for å forandre transportmønsteret.
Ved



Portrettet: Olav Myrholt

MANNEN
SOM FARGET

OL GRØNEC
Olav Myrholt (j), lederfor Naturvernforbundets prosjekt «Miljøvennlig
OL», har vakt internasjonal oppsiktfor sitt arbeid. Forførste gang i histo
rien er miljø blitt en viktig del av et OL-arrangement. Men Olav er totalt
uinteressert i idrett. Han vil heller snakke om sine reiser til Nepal.

MÅLBEVISST:
Olav Myrholt er
en nøktern og
niålbevisst her
re, som harfått
OL-ledelsen,
inkludert sel
veste Sama
ranch, til å ta
miljøsaken
alvorlig. (Foto:
Jon K. Berg)

N&M JON K. BERG blitt grepet av rniljøidéen. Olav skal holde en mil
jøinnledning ved ioo-årskonferansen til TOG til

tter en halvtimes busstur fra Lille- våren. Dessuten er det planer om å opprette en
hammer og deretter en times iskald egen miljøkommisjon i IOG som skal sile ut de
og målbevisst gange innover i sko- miljøfiendtlige søkerne. Neste arrangør av vinter
gen, kan vi sette oss foran peisen i OL, Nagano i Japan, planla å bygge alpinanlegg i
den lille trehytta som tilhører Olavs en nasjonalpark. Olav nevnte dette for Sama
foreldre. Olav har bedt oss med på ranch. Det tok ikke mange dagene før planen ble sene i barndommen, spesielt fra Snillorden i — Natur og Ungdom var den beste skoleben

hyttetur i anledning intervjuet. Før middagen ser- endret. Det er en plan bak alt det Olav gjør, og Sør-Trøndelag, der foreldrene hadde hytte. ken jeg kunne ha hatt. Der fikk jeg mitt sam
verer han mors sju sorter, kaffe og den siste slan- uten sideblikk jobber han seg fram mot målet. Olavs foreldre er lærere, det betydde lange feri- funnsengasjement og jeg lærte mye om organi
ten med Rémy Martin VSOP. Han søker enighet og skyr konflikter, er ved Snillfjorden. sering. De største opplevelsene hadde jeg i

Så kan han sette seg ned og fortelle. Rolig og be- — Miljøsaken har kommet langt og det er liten — Jeg liker kysten, jeg har sansen for havet, sier forbindelse med Natur og Ungdoms sommer-
hersket. Olav er en person uten de store fakter el- uenighet om målene. Nå gjelder det å finne kon- han og kikker ut av vinduet, der det bare er svar- leire i fiskeværet Bjørnsund ved Molde. Seks
ler følelsesutbrudd. Men det den- krete løsninger, og da er det mer å te granskogen. Han synes Lillehammer-skogen somre på rad var jeg der, to uker hver gang. Vi
ne fyren har utrettet, står i kontrast oppnå gjennom samarbeid enn er tung, at landskapet er kjedelig og at byen er livnærte oss ved å fiske, samle ville matplanter
til det beskjedne ytre. Journalister «Det har blitt konfrontasjon, sier han. småborgerlig. Derfor drar Olav stadig tilbake til og bytte fisk mot andre matvarer. Det lå ikke
fra hele verden har kommet for å Olav er snar med å understreke kysten og Snillfjorden. Han synes det er befri— noen ideologi bak denne noysomheten, vi had
intervjue ham om OL og miljø. od takt o tone at han ikke jobber alene med mil- ende å komme seg ut. de rett og slett ikke mer penger. Men vi syntes
Washington Post, CBS, ABC, ja- jøprosjektet, og at de ikke fungerer Arbeidet med naturvern startet i 12—13 års al- jo det var spennende, og vi hadde lange disku
pansk TV, ja, ukentlig kommer OL-miFet i et vakuum. deren, da han og noen kamerater drev med fu- sjoner om sjølbergingssamfunnet og avfolk
henvendelser fra utenlandsk mc- — Det er samspillet som teller, gleregistreringer i Lågendeltaet i Lillehammer. 15 ningen av distriktene.
dia. Fem ganger har han møtt pre- . sier han. år gammel fikk han i oppdrag å starte Natur og Olav synes at miljøarbeidet ofte blir for gle
sidenten i den internasjonale olym- vise respeKt or Ungdom-lag på skolen i Lillehammer. Senere ble deslost.
piske komité (IOG), Juan Antonio OLAV VOKSTE OPP I LILLEHAMMER. han leder for Lillehammer Natur og Ungdom, — Vi må kombinere det faglige med det trive
Samaranch. Og Samaranch har natur og miljø.» Han forteller om naturopplevel- foruten at han fikk sentrale verv iorganisasjonen. lige. Naturvern må ikke bli kjedelig. Jeg >
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har tatt med OL—folkene opp hit til
hytta, og det blir en helt annen stem
ning enn når vi møtes i et vanlig kon—
torlokale nede i byen.

Med Natur og Ungdom kom Olav
seg ut i verden. Han ble nordisk koor—
dinator, og reiste mye mellom de nor
diske hovedstedene. I 1980 ble han
sendt på den internasjonale generalfor
samlingen i India. Det var én uke med
møter, to uker med kurs og fem uker
med reising i India, Bangladesh og Ne
pal. Det satte et merke for livet. Nepal
korn til å bli Olavs andre hjem.

— Inntrykkene fra disse reisene gikk
rett i blodet på meg. Det var en intens
opplevelse, sier Olav.

For Olav kunne ta det store steget ut
i verden, tilbakela han militæret og to
års studier ved Distriktshøgskolen på
Lillehammer.

WORLD COLLEGE WIsT like nord for
San Fransisco var neste stopp. Her stu
derte han okologi og organisasjonsar
beid i et internasjonalt perspektiv. Olav
valgte dette studiet, fordi det inlduder
te seks måneders arbeidspraksis i et
land i den tredje verden. Det ble Nepal,
men han stoppet i den tibetanske delen
av India på veien ned. Her jobbet han
tre og en halv måned som kold og res
taurantsjef. Han laget mat og satte opp
menyen. Han prøvde seg med fårikål,
uten at det falt særlig i smak. Restau—
rantens formål var å skaffe penger til et
utviklingsprosjekt, og Olav fikk jobben
gjennom en kontakt på skolen i USA.

Så har det videre til Nepal, der han
satte seg på skolebenken. Han hadde al
lerede lært seg litt nepalesisk i USA. I
Nepal bodde han hos en nepalesisk by-
familie og en landsbyfamilie. Nå er han
adoptert inn i to familier. Han er også
med i vennskapsforeningen Norge —

Nepal, foruten at han er varamedlem til
styret i Utviklingsfondet, Framtiden i
våre hender (Fl VI-I), som har tre pro
sjekter i Nepal. Annethvert år drar han
til Nepal.

— Har du et romantisk forhold til Ne
pal?

— Jeg har aldri vært fanget av religi—
ose eller emosjonelle fristelser i Nepal.
Jeg synes det religiose er fascinerende,
men for meg er det en blindvei. På den
annen side har jeg vært med pä religi—
øse ritualer som andre turister ikke får
oppleve. Nei, det er lite romantisk jeg
forbinder med Nepal. Folk der har et
steinhardt arbeide. Men jeg tiltrekkes av
nepalesernes sarnværsformer, og deres
nærhet til naturen. Det er en god dug
nadsånd, og du får en følelse av tilho—

righet. Men dette fellesskapet i Nepal
innebærer også en rekke plikter knyt
tet til kjønnsroller, kaster og generasjo
ner, og det kan ikke overføres til vårt
samfunn.

ErrER USA OG NEPAI. ble det nwr stu
dier, denne gang utviklingsstudier ved
Fast Anglia-Universitetet i Norwich,
hvor han tok en Master Degree. Sa ble
hans far alvorlig sjuk, og Olav dro hjem
igjen til Lillehammer. Eventyrene tok
brått slutt, som han sier. Han stelte
hjemme noen måneder, for han i fe
bruar 1989 begynte i jobben som pro
sjektleder ved «Miljovennlig OL>. Men
han reiser mye fortsatt. Bare det siste
året har han vært blant annet i Sri Lan
ka, Pakistan, Nepal, India, USA og Tyr—
kia.

«Vi må kombinere
det faglige

med det trivelige.
Naturvern må ikke

bli kjedelig.»

Det var ikke idrettsgleden som førte
Olav til OL-jobben. Flan har aldri dre
vet med konkurranseidrett, og følger
ikke med på TV-sporten. I-Jan begren
ser seg til skigåing, kajakkpadling og
barske fotturer i Himalaya.

— Jeg er ikke noen prinsipiell mot
stander av idrett, jeg har bare aldri klart
a hevde meg i noen gren.

— Så hvorfor OL?
— Jeg trengte en jobb i nærheten av

hjemstedet. Også mente jeg at jeg had
de noe å tilføre denne oppgaven, siden
jeg hadde mange internasjonale kon
takter og hadde studier om utvikling
bak meg. Dessuten kjente jeg de lokale
naturvernsakene som kom til a dukke
opp i arbeidet.

ETTER TRE TIMERS SM.GODT, julekaker
og kaffe, synes Olav det er pa tide å lage
middag. I-Jan lager ofte middag, helst
fisk. I kveld serverer han kokt torsk,
sjølfisket ved Snillorden i sommer.
Smaker nesten like godt som ferskt. Til
drikke får vi sjolimportert rosvin fra
1-lellas. Utferdstrangen dukker opp i alt
Olav foretar seg. På senga leser han lor
tiden en reisehåndbok om Sulawesi i
Indonesia. Han og kjæresten sparer
penger for å reise (lit.

— Hva har vært den største skutEl—

sen under ditt arbeid med å gi OL en
miljoside?

— At OL ble så stort. Det ble for
mange og for store anlegg. Lekene har
vokst seg ut av alle sunne begreper.
Grunnen til det, er en allianse mellom
interessene til regionale og lokale poli
tikere, internasjonale idrettsorganiasjo—
ner og media.

— Og den største seieren?

— Holdningsendringene blant de vik
tigste aktorene. Det har blitt god takt og
tone i OL—miljøet å vise respekt for na
tur og miljø. Vi har broytet vei for an
dre. Miljø har blitt teknisk håndterbart
og sosialt spiselig. Det har ikke bare
vært prosjektets fortjeneste. Vi har også
hatt med oss miljovillige aktorer i
LOOC, Miljøverndeparternentet og i
den lokale og regionale administrasjo
nen. Men lokalpolitikere, sportsavde—
lingen og markedsavdelingen i LOOC
har mange ganger motarbeidet oss.

— OL er et gigantprosjekt. Er ikke
miljotiltakene litt puslete i den sain—
menhengen?

— Jo, i forhold til det å ikke arrange
re OL. Det har aldri vært på tale å lage
et miljovennlig OL, slik som prosjekt-
navnet tyder på. Til det er miljøbelast
ningene for store. Men jeg mener like
vel det var riktig av oss å delta, fordi vi
har oppnådd en del store og viktige
ting, sier Olav.

Han mener at OL hadde fått en enda
sterkere miljoprofil hvis OL-arenaer
kunne brukes om igjen, hvis brakk-
mark var brukt til utbygging og hvis an
leggene var lagt langs iernbanelinjen.
Da kunne vi kanskje kommet i miljø-
balanse, sier han.

— Hvilke miljotiltak vil folk merke
under OL?

— For det første at en del av anlegge
ne ikke er plassert i de mest natur-
skjønne områdene, slik som planlagt.
Dessuten vil de se en del symbolting
som at spisebestikket er laget av mais og
kan komposteres, kildesortering av av—
fallei, og at drosjer går på propan.

Olav sier at han skal være utrolig let
tet nar OL er over.

— Det siste året har vært et strev, med
12—14 timers arbeidsdag, ogsa i helge
ne. Del har ikke vært mulig å ha noe
skikkelig sosialt liv.

Og nettopp det sosiale er det aller
viktigste for Olav.

— Vil du ha med litt livsfilosofi? spør
han.

— Korn igjen!
— Man lever for sine venner. Det er

de som gir deg minnene og meningen
mccl livet. D

Kvi kksølv
termometre

D I eit radioprogram nyleg, vart der
sett fram forslag om å stoppe alt salg av
kvikksolvtermometer, og oppfordra til
å skifta ut alle slike. Korleis kan ein
finna ut om eit termometer inneheld
kvikksølv eller eit anna stoff? Eg tenker
da på den gamle typen med glasskule
nederst og søyle der ein kan lese av tem
peraturen. Kva med dci nye digitale ter
mometrene? Det vart nemnt at ein
kunne levere kvikksolvtermometer til
apotek. Gjeld det alle lan
dets apotek?

HELSING MARIT,

VÅGÅMO

Statens Forurens
niimgstilsyn (SFT)
har nylig lcigtfrani’
et forslag til for-
skrift oni forbud
mot import, pro-.
duksjon, eksport og
omsetning av
kvikksølvholdige
terniometre. Det
har imidlertid-
kommet kommnen—
tarer om at denne
forskriften kan vir-
ke konkurransei’
ridende på marke
det, og at den
kanskje ikke kan
aksepteres innen—
for EØS-avtalen.
Dette er nå under
behandling i byrå
kratiet og det er derfor
usikkert om og når forskriften
vil trå i kraft.

Det er derfor viktig atforbrukerne selv
cjor en innsats for å minske bruken av
kvikksølv, som er en av vårefarligste mil
jøgifter. Naturvernforbundet anbefaler
alle å skifte ut kvikksølvtermometre til
sprittermometre, bimetalitermometre
eller digitale termometre. For de fleste

forbrukere vil et sprittermometer dekke
behovet for nøyaktighet. Kvikksølvter
mometre kjennes igjen på den solvfarge
de og tregtflytende 50)/len. Digitale ter
mnometre inneholder ikke kvikksølv som
sensor, men batteriene kan inneholde
kvikksølv. Spør derfor etter batterier uten
kvikksølv hvis du kjøper denne typen ter
mometer.

SFT anbefaler at kvikksølvtermome
tre leveres til apoteket, og ifølge Norges
Apotekerforenirig skal alle landets apo
tek ta imot disse. Det er også mulig å le
vere kvikksølvtermometre til miljøstajo
ner for spesialavfall. Termometrene bør
i begge tilfeller være godt innpakket ved

levering.
Tannlegers bruk av kvikksølv bi

drarfortsatt til mesteparten
av kvikksølvutslippene i

i Norge (neste/I dobbelt så
mye som kvikksølv fra ter
mometre). Spør gjerne din

tannlege om hvilke alter—
nativer som finnes her

- Miljø
skadelig
trevirke

D I Natur og Miljø
flr.4 1993 svarte Inge

borg på forespørsel om
innkjøp av kompostbe
holdere, hvor hun ga en
beskrivelse av hvilke

materialer som ikke bør
anvendes, bl.a. trykk

impregnert trevirke. Kan du gi en
begrunnelse for



I FORS VA RSPOSISJON: Ellen Aus
land Diesel (bildet til høyre), leder i

Naturi’eriiforbundet i Å,not, er
forberedt på lang kamp mot Forsva
rets planer om et gigantisk skyte— og

øvingsfelt i hennes nærmiljø.

H

er kan du lytte til stillheten.
Det er ikke så mange steder
du kan det. Du kan gå og gå
uten å treffe folk, sier Ellen
Ausland Dieset, leder for Na

“ turvernforbundet i Åmot.
Området Forsvaret ønsker til sine

øvelser, er ganske lite berørt av men
neskers inngrep. Det er nesten ingen
hytter her, men en og annen skogsbil
vei skjærer inn i landskapet. Det er et
av landets viktigste områder for bjørn.
To tredeler av alle registrerte bjørnehi
sør for Troms ligger her. Nylig vedtok
myndighetene at dette skal være et kjer
neområde for bjørn, det vil si et områ
de der bjørnen og dens leveområder
har spesielt sterkt vern. Dette er også et
viktig gaupeområde, og av og til streifer

MØLSTAD (20), RENA:

— Jeg har ikke noe imot
det. Kavaleriet kommer til
Rødsmoen, men det øde
legger ikke så mye natur. Vi
må ofre noe for å få vekst i
bygda. Men mange skog
eiere er uenige, og sikkert
mange andre også.

ulv og jerv gjennom traktene.
Her finnes både tiur, røy, orrfugl, be

ver, mår, mink,jerpe, rype, store meng
der elg, trane, hubro, storlom, smålom,
fiskeørn og kongeørn. Men det at om
rådet stort sett er i fred for mennesker,
er også det som gjør området så attrak
tivt for Forsvaret. Her vil de legge lan
dets første regionale skyte- og øvings
felt. Feltet skal kunne brukes av alle
forsvarsgrener, det skal skytes med alle
Hærens våpen, Luftforsvaret skal bruke
det som skarpvåpen- og taktikkfelt og
det skal være plass til manøvre med
opptil 8000 mann.

Totalt mener Forsvaret at de trenger
opptil 500 kvadratkilometer til skytefelt
og manøverområde. Det er til sarn
menlikning dobbelt så mye som det

norske barskogvernet. Det største av
dagens skytefelt er Hjerkinn på 165 kva
dratkilometer.

Til våren starter konsekvensutred
ningen av regionfeltet, og noen år se
nere skal Stortinget ta stilling til saken.

Sammen med mannen sin, John, eier
Ellen Dieset gården Deseth på 10 000

mål, 230 mål dyrka mark, resten skog.

ODDVETG RISBERG (71), RENA:

— Hvis det skaffer ar
beidsplasser er det vel og

: bra. Men noen mister jor

S da og skogen sin, og det
spørs hva de mener. Jeg

/ forstår begge sider. Men vi
trenger arbeidsplasser i
Åmot.

80 prosent av eiendommen vil gå tapt
dersom Forsvaret anlegger regionalt
skyte- og ovingsfeh der de helst ønsker
det, det såkalte Gråfjell-alternativet.

Ellen Dieset har mye å kjempe for, og
legger ikke skjul pä at motstanden mot
regionfeltet er grunnen til at hun stilte
som leder da Naturvernforbundets
Åmot-lag ble stiftet i fjor.

UNNI BJØRSLAND (23), RENA:

— På en måte er det fint,
for fabrikken går dårlig.
Det kan gi arbeidsplasser
til bygda. Men det er både
fordeler og ulemper. Mye
skog vil bli ødelagt og det
blir en del forurensing,
støy og bråk.

— Naturen skal brukes, men ikke for-
brukes. Vi vil gjerne overlate gården til
neste generasjon i bedre stand enn vi
overtok den. Det er et høyt miii, og kan
skje driver vi ikke helt miljøriktig, men
det er lettere å endre på drifta enn på
Forsvaret, sier hun.

— Vi får vel erstatning, men jeg vil
drive gården slik far fllin drev

EALMOND RENA:

— Jeg er for å få militæ
ret hit, for det skaper vekst
for Rena. Vi kan vel ikke
velge, vi må ta både det po
sitive og det negative hvis
vi vil ha militæret hit. Jeg
kan skjønne at de som får
feltet som nabo er negati
ve, men jeg regner ikke
med å bli forstyrret av det.

ÅMOT (Natur Miljø):
Ennå er det stillheten som
rår over myrer, åsdrag og
gammel granskog i Åmot i
Hedmark. Her lusker bjørn
oggaupe, i lufta hersker
kongeørn og traner. Men får
Forsvaret det som det vil,
skal landets største skyte- og
øvingsfelt anlegges her.
Bomber og grananter vil
splintre stillheten og belte
vogner og tanks rive opp
terrenget. Men Ellen Aus
land Dieset, leder i Natur
vernforbundet i Åmot, har
mye å forsvare. Hun erfor
beredt på stillingskrig mot
Forsvaret.

N&M• RAGNHILD SVED
og RUNE LISLERUD!
SAMFOTO (foto)

5på ata
pa Rena
Er du for eller mot skyte- og
øvingsfelt?

0

JAN TORE BERGET (‘26), TRYSIL:

— Jeg er for skytefelt.
Skal vi først ha fordelene
ved Rødsmoen, må vi ta
alt. Kanskje blir skytefeltet
på Hjerkinn lagt ned også.
Det er klart det blir støy og
miljøskader, men skal vi ha
et forsvar må det kunne
trene.
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den og så gi den videre til datra mi. En
bankkonto forvalter du ikke på samme
måte som en eiendom, skyter John Di
eset inn.

Skyting 150—200 dager i året
Ifølge Forsvarets egne beskrivelser

skal feltet brukes omlag 45 uker hvert år,
og det skal skytes 150—200 dager i året.
På Hjerkinn kan artilleriet skyte på bare
ii kilometers avstand, mens ønsket er å
kunne skyte på 30 kilometers avstand.

— Skolen ligger tre kilometer fra ned
slagsfeltet. Sikter de feil, er vi heldige
hvis de treffer jordet vårt. Er vi uheldi
ge, treffer de skolen, sier Ellen Dieset.

Hun mener at nærmere 1200 men
nesker vil bli direkte berørt av skytefel
tet. — Støyen vil bli uutholdelig, ikke
bare i nærområdet, men mye videre,
ikke minst fra jagerfly som kan fly så
lavt som 70 meter over bakken.

— Selv nede på Rena skal de få mer
ke det når Forsvaret rykker inn til bri
gadeovelser med 8ooo mann og 500

hj ulgående
kjøretøyer,
sier hun.

Da Forsva
ret sendte pla
nene om regi
onfeltet til
høring, fikk
det inn 112 ut
talelser. Samt

lige var ne
gative.
Men
motstan
den er li

kevel ikke
så massiv som
høringsuttalel

sene kan gi inntrykk
av. Det har sammen

heng med at Stortinget al
lerede har vedtatt at Røds
moen i Åmot skal ta imot
kavaleriet — Søndenfjeldske
Dragonregiment — når det
må flytte fra Trandum som
følge av Gardermoen-ut
byggingen. Det medfører en
investering på 1,3 milliarder

kroner og opptil 400 arbeids
plasser. Arbeidsplasser som

kommunen sårt trenger.
Hjø r neste i nsb ed r i ft en,
Rena Kartong, går dårlig
og har sagt opp ioo arbei
dere bare det siste året.

Da forsvarsminister
Jørgen Kosmo gjestet
Åmot i fjor sommer, la

han sterkt press på folk i kommunen:
Når dere får en milliardinvestering i
forsvarsvirksomhet her, bor dere være
positive også til skyte- og øvingsfeltet,
var budskapet.

Og presset har virket, mener Vivi
Nysveen Østerås, SV-ordfører i Åmot
fram til årsskiftet, da Senterpartiet tok
over ordforerklubba.

— Kosmos uttalelser har skapt
utrygghet. Mange tror at vi er nødt til
å si ja til regionfeltet for å få kavaleriet
til Rødsmoen. Med stor arbeidsiedig
het er det klart at det er grobunn for
usikkerhet, men kommunens holdning
er at vi skal ta stilling til regionfeltet når
konsekvensutredningen er ferdig, sier
Nysveen Østerås.

Selve regionfeltet vil gi få arbeidsplas
ser, mindre enn 20, ifølge Oddvar Duf
set ved Forsvarets Bygningstjeneste.

Åmot har, sammen med de andre
kommunene som vil bli berørt av regi
onfeltet — Elverum, Rendalen og Trysil
— krevd at Stortinget først skulle ta stil
ling til behovet for et regionfelt. Fore
løpig har Stortinget ikke vedtatt at det
skal opprettes et slikt felt. Men i 1980 ut
talte forsvarskomiteen at den regnet
med fortsatt planlegging, og at mer
konkrete planer ville bli lagt fram for
Stortinget.

— Debatten i Stortinget vil dreie seg
om behovet for et regionfelt, ikke hvor
det skal ligge. Derfor ville det vært best
for alle parter om behovet ble avklart før
man satte i gang omfattende og kostba
re utredninger, sier Nysveen østerås.

Men kommunepolitikerne vant ikke
fram. Til tross for alle de negative hø
ringsuttalelsene, satte Forsvarsdeparte
mentet i gang med utredningene.

Lang kamp
For Naturvernforbudnet i Åmot blir

det en hovedoppgave å informere folk
i kommunen om hva regionfeltet
egentlig innebærer.

— Selv om mange er imot, er det ikke
et entydig nei fra 4400 innbyggere. Jeg
får stadig høre at hvis vi lager mer bråk
om regionfeltet, så får vi ikke kavaleriet
til Åmot, sier Ellen Dieset.

— Jeg mener Åmot allerede har gitt
nok til storsamfunnet, blant annet
gjennom store vassdragsreguleringer.
Nå har de fått 40 ooo mål på Rødsmo
en. Skal de i tillegg ha regionfelt her, vil
de ha båndlangt mellom halvparten og
en tredel av kommunens totale areal.

— Det er blodig urettferdig at vi skal
være mindre verdt fordi vi ikke er
klumpet sammen i en by på 200 000

mennesker, sier Ellen Dieset. E

rn

— Det ser ikke ut til at bjør
nen bryr seg om at det smel
ler litt rundt øra på den,
sier Oddvar Dufset ved For
svarets Bygningstjeneste.
Han skal ha ansvaretfor
utredningen av regionfeltets
konsekvenserfor natur, mil
jø og samfunn.

D
et regionale skyte- og øvingsfel
tet er planlagt midt i kjerneom
rådet for bjørn, og mange hevder
at denne aktiviteten vil være ufo

renelig med målet med kjerneområdet,
nemlig å gi bjørnen og dens leveområ
der spesielt godt vern. Men Dufset vi
ser til at Sverige har sin største bjorne
stamme midt i Ålvdal skytefelt, og at
bjørnen ikke ser ut til å bry seg om at
det smeller rundt den.

Konsekvensutredningen skal starte
til våren, og undersøkelser og vurde
ringer av virkningene for rovdyra blir
en viktig del av den. Forsvaret opplyser
at disse undersøkelsene skal gå over to
år, men fagfolk mener det er alt for kort
tid til å gi gode resultater. Norunn My
klebust, medlem av arbeidsgruppa for
utredningsprogrammet og til daglig
ansatt i Direktoratet for naturforvalt
ning (DN), mener rovdyrundersokel
sene bør ha en tidsramme på minimum
seks år.

Usikre resultater
— Blir det kun gjort undersøkelser

over to år, er jeg redd materialet blir for
lite og usikkerheten stor. Det hersker
flere teorier om hvordan dyrelivet på
virkes av aktiviteten i et skytefelt. Men
gjennom undersøkelser av blant annet
hjortevilt er det påvist at menneskelig
aktivitet gjør størst skade, og jeg vil anta
at det samme gjelder rovvilt, sier My
klebust.

Personlig mener hun at den grunn
leggende konflikten ligger i at skyte- og
ovingsfeltet neppe er forenlig med Nor
ges forpliktelse til å ta vare på rovdyra

og deres leveområder.
Til det siste møtet i arbeidsgruppa

utarbeidet Myklebust et omfattende
not at, med dtaljerte forslag til rovvilt
undersøkelsene, men Forsvarsdeparte
mentet har ikke innabeidet forslagene
i utredningsprogrammet, slik det nå fo
religger til behandling i Miljovernde
parternentet (MD). Det er MD i sam
arbeid med Forsvarsdepartementet
som skal fastsette det endelige pro
grammet.

ønsker konkretisering
Stig Roar Husby i Miljoverndeparte

mentet sier programmet stort sett er
dekkende på de fleste temaer som skal
utredes, men at rovdyrundersøkelsene
må konkretiseres, både når det gjelder
tidsramme og innhold.

— Dette er et svakt punkt, som må av
klares i det videre arbeidet, sier Husby.

Konsekvensutredningen vil koste
fire—fem millioner kroner, opplyser
Oddvar Dufset ved Forsvarets Byg
ningstjeneste.

Forøvrig har Forsvaret få svar å gi.
— Hva regionfeltet vil koste? Nei, det
har vi ikke regnet på ennå, sier under-

direktør Erling Wang i Forsvarsdepar
tementet.

Dette og en rekke andre spørsmål
skal konsekvensutredningen gi svar på.
Tre alternative plasseringer, som alle
delvis overlapper hverandre, skal utre
des. I tillegg skal et såkalt 0-alternativ
utredes, det vil si konsekvensene av å
skrinlegge planene og bruke eksisteren
de felt og rekvirert grunn til skyting og
øvelser.

— 0-alternativet kan bety okt bruk av
skytefeltet på Hjerkinn, sier Erling
Wang, vel vitende om at også det vil
mote sterk motstand fra naturvernhold.

Kraftigere skyts
Forsvaret trenger et regionalt skyte-

og ovingsfelt fordi aktiviteten blir mer
mekanisert, sier Oddvar Dufset.

— Vi må drive mer effektivt, og vi får
tyngre og kraftigere skyts. Det krever et
terreng som tåler den slitasjen dette
medfører, slik at skadene på naturen
blir minst mulig. Alternativet er å re
kvirere grunn, slik vi har gjort til nå,
men da er det ikke mulig å undersøke
virkningene for natur og miljø i hvert
enkelt tilfelle, sier han. L

Denne bjørnen labbet omkring i
det planlagte skyte- og øvingsom
rådet da den ble fotografert.
(Foto: Paul Granberg)

— Unikt
bjørneområde

G
råfjell-området, som er det mest

aktuelle som regionfelt for For
svaret, er unikt i Norge. Det
finnes ikke andre steder i Norge

hvor bjorn overvintrer regelmessig så
langt fra våre naboland, sier Petter Wa
bakken, bjørneforsker og rovdyrkonsu
lent hos fylkesmannen i Hedmark.

Wabakken sier Forsvaret ikke har be
legg for å hevde at bjørnen i det sven
ske skytefeltet Älvdalen ikke blir for
styrret av den militære aktiviteten.

— Det finnes forskningsmateriale
som kan fortelle noe om dette, men det
er ennå ikke bearbeidet med tanke på
undersøke virkningene for bjørnen,
sier han.

‘vVåbakken sier dessuten at det sven
ske området ikke kan sammenliknes
med Hedmark.

— Bjørnestammen på svensk side har
en annen bestandsstruktur, med mange
binner. Binnene vandrer lite og slår seg
helst til i samme område som moren el
ler nær dette området. Derfor har de
ikke så mange valgmuligheter som
bjorn i Hedmark, og det kan være
grunnen til at de blir i skytefeltområ
det,



I st.rKkent
Vi starter i dette nummeret en ny spalte kalt «I stormkjøkkenet». Her vil norske mesterkokker presentere forslag til en

kel turproviant. Førstemann ut er Arne Brimi, som har blitt kjent for å bruke ingredienser fra den norske naturen i sin

matlaging. Han har skrevet flere bøker, blant annet «Ein smak frå norsk natur», som kom i høst. Han eier og driver hotell-

og restaurantstedet Lom i Gudbrandsdalen. I denne artikkelen som han har skrevet for Natur & Miljø, tar han utgangs

punkt i en tur i marka om vinteren.

Turmat frå naturens kjøken
Av Arne Brimi

Illustrasjon: Hans Normann Dahi

J
ANSETT TuRMÅL er ofte pausene undervegs

høgdepunktet på turen. I alle fall for meg.
Sjøl er eg nok mest aktiv om hausten,
noko som sjølsagt heng saman med inter
esse for jakt. Lange, gode pauser med bål
og litt ekstra godt i sekken er au høgde

punkt for dagen. Men tida utover ettervinteren og vårvin
teren er kanskje den tida dei fleste nordmenn nyttar si fritid
til større eller mindre turar ut.

Uansett så må det vera gleda over å koma seg ut i frisk luft
og fin natur som må vera drivkrafta bak turen. I ei tid med
stadig aukande interesse for fjell og vidde er det i ferd med
å bli «snobberi» i dette også. I mange miljø skal turen vera
tøff og dristig, eg trur mange av dci som hengjer seg på sli
ke trendar ikkje eigentleg har så store personlege opplevelsar
av vår fine natur. Det viktigste er at flest mogleg kjem seg ut,
og da særleg lærer opp barna til tidleg å like turen og bli glad
i naturen. Da er i alle fall kriken og kosen ein stor motiva
sjonsfaktor. Den kosen må inneholde andre ting enn vi dag
leg er vant til, altså sjokolade og mineralvatn.

Men turen må planleggjast, og førebuast heime. Det å gje
va tips til mat i det fri bli ikkje oppskrifter, men idear til ko
sestundar ved bålet.

Fyrst nokre ting som passar både store og små.

Lefse med jarlsberg og skinke ifolie
Forbered heime: lag lefserullar med ost, skinke og sennep.

Pakk dcii aluminiumsfolie. Legg pakkene i bålkanten og la
dci bli gode og varme. Snu ofte. Etter ca. ti minutter er dci
klare til servering. Kan også varmast i tørr kjele på storm
kjøkenet, bruk da panna til lokk, snu to til tre gonger un
dervegs. Etter ca. ti minutter er det klart.

Varm kakao/sjokolademjølk
Fyll mjølkpåflaske heime. 3 ts. kanel
i liter mjølk 1 dl. solbærsaft
i 1/2 plate kokesjokolade
100 gram rosiner

Bruk den største kjelen frå stormkjøkkenet e.l., bryt opp
sjokoladeplata og smelt den med litt vatn over stormkjøke
net. Ha i rosiner, kanel og saft. Slå i mjølka og varm opp. I

staden for kanel, kan ein sjølv finna krydder. I skogen vil ein
ofte sjå kvae på enkelte tre, det er godt både i te, kaffe og sjo
kolade. Rikeleg med friske skot av furu eller gran er au godt.
Stikk oppi store kvistar i kjelen, som ristas godt fyrst. Ta ut
kvistane etter ti minutter. Sommarstid er det sjølvsagt mykje
plantar som er godt som krydder i særleg te.

Godsaker på spidd
Vanlegvis så tenkjer vi grilling på bål, at ein tar ei pølse på

spidd eller har med ei grillrist på fiskegrilling. Mykje meir
koseleg og avslappande er å setja spjut med forskjelligt på i
sirkel rundt bålet med spjuta vendt på skrå inn mot bålet.
Ta med gode karbonader, små biffer, gjerne av elg for dci som
har det, steikt flesk osv.

Med grov sennep og lefse i sekken blir dette eit flott måltid.

I stormkjøken
I tillegg til å vera næringsrik, må maten på tur vera enkel å

eta, gjerne ut av ein kopp, om ein ilckje kan eta med fingrane.

1 lauk i skore skiver
1 dl rørt tyting
salt

Kok opp rømmen med 2 dl vatn, ha i havregryna og lau
ken og la det koke nokre minutt. Ha så i joikaen og tyting
en. Smak til med litt salt.

Søt avslutning
Rista brødskiver over bålvarmen er vel ein livrett for

mange friluftsfolk. Med Gudbrandsdalsost på grovbrød ris-
ta over bålet, saman mcd varme bær frå stormkjøkenkjelen,
blir det ein god dessert.

50 gram honning
i dl cognac

Ha alle ingrediensane i kjelen og kok opp. La det heile
småputre i nokre minutt.

GOD TUR og lykke til.

Med i sekken
1 boks joikakaker
1/3 liter rømme
4 dl lettkokt havregryn

Varme bær
100 gram multer
100 gram tyting
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gjøre de rareste ting med naturen, sier
Bjørn 0. Frantzen. — Det beste natur
vern er å opprettholde den tradisjo

ortsett fra noen taktiske trefninger mellom Bellor
og Naturvernforbundet, har det siste tiåret værf
preget av ideologisk fordragelighet i norsk mil
johevegelse. Signaliserer spissforinuleringene fra
henholdsvis Bjørn 0. Frantzen og Bente Aasjord
at vi nå er på vei inn i en periode med økende ide

ologisk uenighet i miljøvernet?
Det har ikke vært vanlig at Naturvernforbundet har fram-

stått som en splittet organisasjon slik den gjorde i spørsmålet
om norsk vågehvalfirngst. For kort tid siden var det også uenig
het i forbundet om forslag til verneområder i Barentshavet. Det
var også noe nytt da folk fra Natur og Ungdom gikk mot vern av
enkelte småhvalarter fordi de mente det kunne bli aktuelt å dri
ve fangst på disse artene i framtida.

Dette trenger selvsagt ikke bety annet enn at noen by-miljø
vernere har mistet forståelsen for Distrikts-Norges behov for
brekraftig naturbruk og lokal ressursforvaltning, mens andre
har fått bærekraftig bruk på hjernen og ikke kjenner til ele
mentær historie og prinsipper i norsk naturforvaltning. Men
det kan også varsle en klarere uenighet om miljøvernets mål og
midler, særlig i spørsmålet om lokal eller sentral styring av mil— .

joforvaltningen og om bruk kontra vern. Natur og Miljø har
samlet inn noen synspunkter:

Lokal ressursforvaltnng
— Enkelte argumenterer som om folk i

norske lokalsamfunn har et eget okologisk
gen, som garanterer at de til enhver tid
handler økologisk riktig. Dessuten brukes
begrepet bærekraftig til å legitimere nor
ske distrikters rett til å gjøre de rareste
ting, sier Bjørn 0. Frantzen.

Bente Aasjord er fagkonsulent i Natur
vernforbundet. Hun er fundamentalt ue
nig med Frantzen.

— Et viktig grunnlag for tradisjonell res
sursforvaltning er lokal styring nwd loka
le ressurser. Når for eksempel folk på Røst

(ig Vega sier nei til marint områdevern, er «Det blir særde
det fordi dette oppleves som nok en trus- les arrogant å
sel mot lokal ressurskontoll. Verken de- møte lokalbe
partement, direktorat eller Naturvernfor- folkningens
bundet kjenner til hvordan lokale motstand mot
forvaltningstradisjoner fungerer. Vernetil- vern med at «de
tak og nye regler kan bety kaos og umyn

• • • • • trenger mer
diggjøring i forhold til slike tradisjoner. Da• informasjon.»»blir det særdeles arrogant a møte lokalbe
folkningens motstand mot vern med at bente uasjor

«de trenger mer informasjon», sier hun. t0t

Aasjord målhærer dermed et stadig
økende krav om lokal innflytelse over lokale ressurser, og hus
trerer skepsisen til det tradisjonelle, sentralstyrte naturvernet
slik:

— Det er sammenheng i Røst- og Vega-befolkningens mot
stand mot oljevirksomhet, havfiskeflåte og sentralt styrte ver
neområder. I)isse kommunene baserer seg på kystflåte og all
sidig ressurshruk, og de er nære naboer til Statoils virksomhet
i havet. Men det er vanskeligere å se sammenhengen i Natur
vernforbundets informasjonskamparije om marine verneom
råder, som er sponset med to millioner kroner av det samme
Statoil og pyntet med Statoils logo, sier Aasjord.

— Ingen natur i Norge er urørt av mennesker. Mange områ
der som nå foreslås vernet er verdifulle nettopp fordi gamle for
valtningstradisjoner fortsatt lever der. Motstanden mot f.eks.
trålflåte, oljevirksomhet og EF-medlemskap er størst i typiske
primærnæringsdistrikter. Ikke fordi folk der er spesielt miljø-
bevisste, men fordi dette er en folbar trussel mot deres eksi
stensgrunnlag, sier hun.

Også Sigmund Kvaløy Sætereng, naturverner, okofilosof og
fjellhonde i Budal, vil prioritere lokalsamfunnets rett til å for
alte natur.

— Det har de lang tradisjon i, og de har en holdning som in
nebærer varsomhet i omgang med natur. Norge er ikke noe ur
bant land. Det norske mennesket h.or i ei bygd. Det er nærlig
gende for oss å tenke vern av natur og hygdesamfunn i ett. Dette
er norsk oko-politikk, slår han fast.

— Begrepet bærekraftig brukes til å nelle, allsidige ressursbruken, sier
legitimere norske distrikters rett til å Bente Aasjord. Begge er medlemmer i

Naturvernforbundet.
N&M INGER SPANGEN
og RASMUS HANSON

«Det er vanske
lig å finne mil
jøproblemer
som bare har
betydning i
lokalsamfunnet,
og som kan
avgjøres der»
Forsker Helge Ole
Bergesen ved Fridtjof
Nansens Institutt

VERN: Skal naturen vernes eller brukes? Spørsmålet er utgangspunktfor en strid innad i miljebevegelsen, en strid som står mellom folk som bor i byer og folk som bor på landsbygda. (Foto: Birger Areklett/Samfoto og John Petter Reinertsen/Samfoto)
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På dette grunnlaget går han blant an
net sterkt imot opprettelsen av nasjonal—
park hjemme på Gauldalsvidda, fordi han
frykter masseturisme og naturødeleggelse.

— l)et hør produseres mat i området,
sier Sætereng i et intervju i Adresseavisa

En av Kvaløys motstandere er tidligere
generalsekretær i Naturvernforbundet,
Per Flatherg.

— Det ville være dohheltmoral uten like
dersom vi ikke sorger for å verne så verdi-
fulle områder som Gauldalsvidda. Norge
har vært pådriver for å få til en interna
sjonal avtale om å ta vare på det hiologis
ke mangfoldet, og det må vi følge opp på
hjemmebane. Store, urørte naturområder begynner å bli
mangelvare i Norge, derfor må vi verne, mener Flatherg.

Han sier videre at dette ikke er noe hinder for tradisjonell
næringsutovelse som landbruk, jakt og fiske i nasjonalpar
kene, bare naturen ikke blir skadet.

Hvem lever av hvem?
Magnar Norderhaug i Worldwatch Norge har lang fartstid

i norsk miljovern.
— økt vekt på lokal styring med miljø og ressurser er na

turlig. EF-saken styrker oppfatningen om at det lokale er ver
difullt, mener Norderhaug.

— Dessuten er feltet miljovern blitt så stort og komplekst at
det kanskje ikke er rart det splittes opp. By og land har ikke
samme interesser. Ekspertveldet tar seg av mye som fotfolket
holdt i gang for. De globale miljoproblemene og det innvik
lede arbeidet som skjer internasjonalt tar pusten fra folk. Da

«Det ville være en lhkuserer vi på interessen lokalt. I)ess
uten er det oppstått et sterkt lokalt mil
johyråkrati, som kan sette lokale pro
hlemstilinger høyere på dagsorden.

— «Er det vi som lever av dere eller
dere som lever av oss?» Det er det spiss
formulerte spørsmålet Distrikts-Norge
nå stiller til byene, ifølge tidligere nest-
leder i Naturvernforhundet, Karen Jo-
hanne Baalrud.

Hun tror likevel tegnene på ulike
holdninger bunner mye i ordbruk.

— Sier du «vern» til en bonde eller
fisker, tenker han forbud. Men me
ningen med ordet er jo oftere regule

ring — for å verne ditt eller datt, noe fiskeren og bonden ofte
har like stor interesse av som den såkalte hy-miljøverneren.

Lokalt ansvar — sentral makt
— Jeg tror det viktigste i miljovernet i tida framover blir

kombinasjonen av overordnede internasjonale beslutninger,
og det å involvere folk lokalt. Nasjonal- og frlkes-planet blir
mindre viktig.

l)irektor Peter Johan Schei i Direktoratet for Naturfor
valtning er mer positiv til å desentralisere miljomakt enn
man kanskje skulle vente av sjefen for en sentraletat.

— Vi møter økte forventninger om at en bærekraftig ut
vikling innebærer økt grad av lokal miljø- og ressursforvalt
ning. Motstanden mot sentral styring øker. Dette erjo for
såvidt i tråd med signalene regjeringen har gitt.

Det vil gi klar gevinst å få akt ivisert lokalplanet bedre i mil
joforvaltningen, mener Sehei, selv om han ser nok av farer
forbundet med lokal styring.

— Sentralt hold må på ingen måte gi fra seg makta og an
svaret, og det er mange oppgaver og problemer som ikke eg
ner seg for lokalt nivå, sier han.

Mer aktuelt i u-land
Helge Ole Bergesen, forsker ved Fridtjof Nansens Insti

tatt, mener at tanken om lokal selvforvaltning har mye for
seg i utviklingsland hvor jord og skog eies av personer som
ikke hører til i lokalsamfunnet. Det gjør at lokalbefolkning
en ikke har interesse av å forvalte naturen langsiktig. Det vil
sannsynligvis føre til bedre ressursforvaltning om fattige
bønder får eiendomsretten til den jorda de driver. Men det
te er ikke en like aktuell problemstilling i Norge, hvor bøn
der, skoghrukere og fiskere allerede har denne eiendomsret
ten. Her er det andre grunner til at ressursene forvaltes
kortsiktig, for eksempel at staten suhsidierer en lite miljø-
vennlig drift.

— Den korporative staten, hvor det er tette forbindelser
mellom næringsinteressene og statsapparatet, gir de dårlig
ste løsningene for miljøet, mener Bergesen, og viser til at
overinvestering i fiskeflåten og overbeskatning av fiskeres
sursene sannsynligvis er resultat av en slik tett kopling mel
lom staten og fiskerinæringa.

Han mener at dette problemet ikke blir mindre av at lokale
myndigheter ffir mer makt. De blir i like stor grad styrt av
næringsinteressene som sentrale myndigheter.

— Tanken om lokalt styrt ressurspolitikk er flukt tilbake
til en svunnen tid, sier Bergesen, som mener at miljøbeve
gelsen heller bor konsentrere seg om å påvirke næringslivet
og forbrukerne direkte.
— Det er mer effektivt enn å påvirke politikerne!

kogshruk, veiutbygging og ta
retråling er noe av det som
ødelegger norsk natur. Drøyt
i8oo arter er truet i Norge.
Omtrent halvparten av disse

holder til i skogen, viser tall fra Direk
toratet for Naturforvaltning. I tillegg
kommer arter som ikke er oppdaget.

Naturvernforbundet setter denne
våren søkelyset på truslene mot det bio
logiske mangfoldet. Gjennom sin kam
panje «la naturen gå i arv!» arrangerer
forbundet en storstilt vardebrenning 15.

april — fra Grense Jacobselv til Oslo. 233

bål langs norskekysten skal varsle om
farene som truer norsk natur.

Vardene ble i vikingtiden brukt til å
varsle om fiender i anmarsj. På sju da
ger kunne signalet gå fra Lindesnes til
nord i Hålogaland. I nyere tid har var
dene blitt brukt til blant annet å mar
kere byjubileer.

— Vi bruker vardebrenningen i den
opprinnelige betydningen — for å vars
le fare. Denne gangen er det ikke mili
tære fiender vi varsler, men fiender som
sniker seg innpå og ødelegger norsk na
tur, sier Anne Rita Søderlund, kam
panjeleder for Naturvernforbundets
naturarv-kampanje.

Sist vardebrenning ble brukt på den
ne måten var i 1970, det nordiske na
turvernåret.

De fleste steder blir det knyttet na
tur- og kulturarrangement til varde
brenningen, som Naturvernforbundet
og Heimevernet samarbeider om.

Dårlige verneplaner
— Kommunene har i stor grad ansva

ret for å sikre mangfoldet. Det er blant
annet fordi de statlige verneplanene stort
sett er for dårlige, sier fagkonsulent i Na
turvernforbundet, Thor Midteng.

— I vår fokuserer vi spesielt på vern
av vernede vassdrag. Truslene mot dis
se er store og vanskelige å kontrollere,
fordi lovverket mangler. Vi ønsker å
oppnå to ting: å få et klart signal fra
miljø- og energikomiteen i Stortinget
om at den ikke aksepterer stygge inn
grep som veien langs Etnevassdraget el
ler krafiledningen over Gaular, og at de
rikspolitiske retningslinjene for disse
vassdragene blir gode. Forslaget til slike
retningslinjer er slaktet av Naturvern-
forbundet — de gir kommunene mulig
heten til å skalte og valte som tidligere,
sier Midteng.

Naturvernforbundet stilte i en lands
omfattende aksjon i fjor høst krav til
kommunene om å finne og kartlegge
det mest truede området i kommunen.

— Mange steder mangler vi kunnskap
om det hiologiske mangfoldet, sier
Midteng. El

dobbeltmoral
uten like dersom
vi ikke sørgerfor
å verne så verdi-
fulle områder som
Gauldalsvidda.»

Tidligere generalsekretær i
Naturvernforbudet,

Per Flatberg.

Norske
kval itetsvarer

Norsk landbruk produserer kvalitetsvarer og er
kanskje et av verdens reneste! Aldri for har det
vært sa viktig å se pa kvaliteten, med tanke pa
både marginer og konkurransesituasjon.
Produksjonen av norsk mat er avhengig av mine
ralgjodsel. Vi skal gjere vart ytterste for a levere
den reneste og beste mineralgjedsel. Fullgjedsel*

er utviklet for norske forhold og gir det beste ut
gangspunkt for å produsere «godt norsk».

Bare Hydro har Fullgjodsel*!
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Ifyro
flaninie

for
naturen

L 15. april mobiliserer Natur
vernforbundet til
vardebrenning langs hele
norskekysten. Vardebren
ningen skal være et signal
om de farene som truer
mangföldet i norsk natur.

N&M OLE fl PEDERSEN
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— Vi må tøyleforbrukersamfunnetfør naturen selv på en

pesialrådgiver Asle Finnseth
i Kirkens Nødhjelp gir i
disse dager ut en bok om
vårt moderne forbruker
samfunn. Tittelen er i skri
vende stund ikke klar. Her

viser han lite nåde overfor forbruk
skulturen. Vårt forbruk er ikke bare en
trussel mot naturen og de fattige i sør,
skriver han. Inspirert av Bispeutred
ningen om forbrukersamfunnet ønsker
han å rette fokuset mot hva forbruks
kulturen gjør med menneskene i den
rike del av verden.

— Vi tørster etter det gode liv, men
forbrukersamfunnet gir oss brakkvann.
Vi ønsker mere penger og ting for å
oppleve frihet, men det er en frihet i lø
pestreng. Når markedstenkningen in
vaderer stadig flere områder i livet vårt,
gjør det noe med oss selv og vårt for
hold til andre. Selve tilværelsen blir et
spørsmål om fortjeneste og nytte.

— Men lysten på rikdom og mar
kedsmekanismene er ingen moderne
oppfinnelse?

— Før var markedet et avgrenset sted
i byen. Nå invaderer markedstenkning
en de mest private sidene i livet. Jeg vil
hevde at de fleste kulturer har fordømt
grådighet og griskhet. Men i forbruker
kulturen blir grådighet gjort til bæren
de prinsipp overordnet alle andre mo
ralske verdier. Vi har satt den egoistiske
jakten etter gevinst i høysetet. Konse
kvensene ser vi tydelig i ødeleggelsen av
naturen og i vilkårene for menneskelig
fellesskap. Markedet framstår i dag som

en totalødeleggende maskin.

Motkultur
Finnseth mener at ensidig moralsk

fordømmelse av forbruket ikke er den
beste veien å gå for å snu utviklingen.

— Vi trenger en motkultur som kan
gjenerobre alt vi har mistet som følge
av forbrukskulturen. Vår tid kjenne
tegnes av et overforbruk av impulser
som gjør oss rastlose og dermed enda
mer utsatt for kjopepress. Vi lever i et
samfunn som forteller oss at vi har val
get mellom å forbruke eller å forgå, og
som signaliserer at vi er det som vi kjø
per. Slik blir hele vår identitet knyttet
til vår rolle som konsument.

— Hva er ditt ideologiske alternativ til
markedsliberalismen?

— Jeg tror ikke at det viktigste ideolo
giske slaget lenger står på den tradisjo
nelle høyre/venstre-aksen. Konfliktene
vil i større grad stå om størrelsen og om
fanget av økonomien og i viljen til å inn-
ordne seg absolutte økologiske grenser.
Vi må erobre tilbake sfærer der marke
det ikke kan dommere, og markedene
må ikke bli større enn at de kan styres.

Finnseth innrømmer at han sammen
med resten av miljøbevegelsen famler
når det snakkes om økonomi og ideo
logi. Men han mener at miljoengasje
mentet først er troverdig hvis det blir
koplet sammen med en bevissthet om
egen livsstil og holdninger, og en poli
tisk kamp om samfunnsstrukturene.

— Økonomi er alt for viktig til å over
lates til økonomene. Bank- og finans
vesen er et eksempel på en sektor som
miljøbevegelsen bør undersøke kritisk.

Finnseth medgir at vi er avhengige av
de arbeidsplassene og de inntektene
som forbrukskulturen gir oss.

— Vi kan ikke melde oss ut, vi er nødt
til å kompromisse og bruke forbruker
samfunnets virkemidler. Men vi kan ar
beide for en gradvis avvikling av for
brukersamfunnet framfor å vente på at
naturen selv setter en brutal stopper for
vår levemåte.

Bundet kirke
Finnseth arbeider for tiden med mil

jø- og ressursspørsmål i Kirkens Nød
hjelp, og deler av boka henvender seg
spesielt til mennesker med en kristen
tro. Bokprosjektet er kommet i stand
gjennom et samarbeid mellom Kirkens
Nødhjelp, Kirkens u-landsinformasjon,
Frikirkerådets u-landsinformasjon og
Verbum Forlag. Han gir en god attest
til biskopenes utredning om forbruker
samfunnet som kom ut i1992, men han
er skuffet over at denne utredningen i
så liten grad er selvkritisk i forhold til
kirkens egen praksis.

— Det kan ikke være tvil om at Den
norske kirkes økonomiske avhengighet
til staten binder dens troverdighet i vik
tige spørsmål. Det er også påfallende at
bispeutredningen i liten grad diskuterer
forbrukerkulturens inntog i kirken selv.

— Hvor mye puritanisme skjuler seg
bak dine argumenter mot forbruker
samfunnet?

— Mer enn noen gang trenger vi å
gjenoppdage en frodig festkultur. For
brukersamfunnet gjør sitt beste for å
forfiate vår hverdag. I kampen mot for
brukersamfunnet må vi jakte på glede
ne vi mistet i skredet av ting. Festen er
nødvendig hvis vi skal orke protesten. El

HANDLEKURVEN
brutal måte setter en stopperfor vår levemåte. Mer ennjJ J447 noen gang trenger vi å gjenoppdage en frodigfestkultur,
en motkultur som kan gjenerobre det som vi har mistet i
etforfiatende kjøperush.

N&M ØYSTEIN DAHLE KRAFT
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kunne
ha blitt.

Det kan hende at du tar bedre bilder enn dii tror. Men at du leverer filmene til feil fotolaboratoriiim.

Det kan nemlig gi utslagpå farvene.

For eksempel er bildene i denne annonsen 100% identiske, men fremnkalt og kopiert to forskjellige steder

Det øverste er kopiert i et laboratorium der alt overlates til maskinene. Men maskiner kan gjøre feil — spesielt

når det er dominerende farver i motivet, som grønnfarven her. Da blir alle farvene korrigert slik at bildet kan bli

lilla, med et stygt farvestikk — særlig på de lyse og nøytrale delene av motivet

Det nederste bildet er kopiert i Preus Fotolaboratorium. Der har vi markedets mest avanserte maskiner

til rådighet, men selv de kan bli «lurt» av et bilde.

Forskjellen er at vi aldri gir maskinene ansvaret alene. hvert eneste bilde kontrolleres a v mennesker —

vår bra nsjes dyktigste fagfolk. De oppdager eventuelle farvefeil, og sender bildet tilbake til ny kopiering

inntil det er perfekt.

Det er enkelt å sikre seg perfeksjon. Bare se etter det røde merket med Preus Farvebilder neste gang.

Hvis du synes forskjellen mellom det øverste og det nederste bildet betyr noe da. Det gjør vi.

CREDO
fra

HÅG

Vi:
v’ gir veiledning om hvordan man kan bli kvitt sitt

spesialavfoll
v svarer pà hva som er spesialavfall
v’ informerer om behandlingsmuligheter for spesialavfoll
v’ gir generell informasjon
v’ opplyser om godkjente mottaks- og

innsamlingsordninger
v’ yter konsulent-tjenester
v’ arrangerer kurs

NÅR DET GJELDER
SPESIALAVFALL - KONTAKT NORSAS

NORSAS administrerer spesialavfallsystemet og
formidler kunnskap. Vi tar selv ikke imot spesialavfall.

Hovedkontor, Oslo: Avd.kontor, Sandnes:
NORSAS NORSA5, avd. Sandnes
Postboks 94, Postboks 1084 Lura
1324 LYSAKER 4301 SANDNES
TIf. 22 73 0840 TIF. 51 6771 33
Fax22732201 Fax51677304
Besøksadresse: Beseksadresse:
Lilleakerveien 16, Oslo 2 Askelandsvei 3, Sandnes

NORSAS
AS. NORSK SPESIALAVFALLSELS KAP

Desgn
Pst,, Opsvik.

baIans° consept
H. Chr. Messhoel.
Design:
Peter Opsv:k.

Bevegelse og variasjon er naturlig
PETER OPSVIKAS

PILESTREDET 27 H. N-0164 OSLO. TEL. 223632 10. FAX. 223632 13

Klart
du synes

dette bildet
ble ålreit.

D U 0 baIans’
fra

TQIÇ

Tankers
60% of the world’s
crude oil is carried

by sea

Når du
ikke fikk

se hvordan det

INTERTANKO

Source Of Oil Pollution Into The Sea
Million Tonnes

I NTERTANKO
FOR SAFE TRANSPORT, CI.EANER SEAS AND FREE COMPETION.

P0 Bo. 7518 N-2O5 Oslo, Norway Te’ • 4722440340 Ba, .4722563222 Telo. 19751 i.nk

INTERTANKO lw ,,,d’.oi,—g urrhe. owrreo’ orgr.nsarro.r ded,coi.d B, ray e’rsrng ris oerrrb,rs la 90 ronrerrIs, ‘n MC
lilre Inie,no?,or,ol M.r,,t,,re Or.iorrrsolrorrf, and oil,., oppro5xrore bro. INTEITTANKO ho, sonre 300 rrrenrbers drr,wr, l,orrr oil
aner I,. wor.d ord ,r-rwr,’o Iboni rronfrolljrrg slo,’ 00 tanken BOT- el il,, world irrdoperrdeni t.nks, A,.i.

Bildene dine blir bedre i Preus Fotolaboratorium



Så vakkert at det blir pinlig å snakke om det. Så idyllisk at
det sprenger klisjeens rammer.

EN PLASS Å JORDA. En privat hellig flekk i geografien. Går
det an å dele noe sånt med andre?

Flere enn jeg finner veien ut til dette blankskurte kystlan
det. Mange går daglige turer her ute: joggere peser i vei langs
den oppmerkede løypa, de mer bedagelige har egne ruter og
snarveier — såpass stort er landskapet at det absorberer oss
alle, bare midt i den hektiske sommeren er det sjenerende
folksomt her.

Hundeeiere lufter kjæledyra her ute. Folk stanser gjerne
og slår av en prat mens bikkjene snuser, knurrer, logrer, mar
kerer dominans eller underkastelse — og når en innbyrdes
rangorden er etablert, løper de ut i det åpne svaberglandet:
firbente kropper i svev av rein glede.

Kunstnere og naturfotografer søker hit. Urolige sjeler får
bedre fotfeste her. Det er en slags trøst i sjølukta, uansett hva
man sørger over, og den som er ungt og troskyldig forelsket,
kan lett bli sittende i lang tid på en stein og leite etter et an
sikt i de røde makrellskyene på vesthirnmelen: først når
himmelfiammene begynner å blekne, kommer stakkaren til

()seg selv, reiser seg opp og rusler betatt og hetuttet hjemover.
En og annen kommer vi hit med alt vårt private småtte

ri, som kjennes så overveldende stort. Landskapet tar imot
alt sammen, suger bekymringene til seg og forvandler dem,
litt for litt, til alt kaoset cii dag blir grobunn for nye følelser.

ER IKKE DETTE EN SLAGS NÅ1)E?

Sånt kan vi ikke snakke høyt om i 1993. Tida og verden
krever sammenknytte kjevemuskler og et skarpt blikk for dje
velskap; uten en ferniss av kynisme blir vi for sårbare; å vise
seg sentimental kan være livsfarlig.

PÅ SAN CARLOS-RESERVATET i Arizona finnes et fjellom
råde som heter Dzil Ncaa Si An. Dette er apache-folkets navn
på fjellet, og fjellet er hellig; resten av verden kaller området
«Mount Graham» og tar det stort sett med ro når det legges
fram planer om å bygge et stort observatorium der. Det er
universitetet i Arizona som står bak prosjektet, sammen med
det tyske Max Planck-instituttet, det italienske Arutri-insti

Q
tuttet — og, merkelig nok, Vatikanet. En kjent jesuitt har be
grunnet Vatikanets interesse for disse planene ved å henvi
se til muligheten for kristen misjonsvirksomhet, dersom
menneskeheten skulle komme i kontakt med ikke-jordiske
intelligente vesener.

DET RØDE EKORNET på Mount Graham er blitt et samlen
de symbol for motstanden mot uthyggingsplanene. Miljø
vern-hensyn er gyldig politisk mynt, og den skjøre okolo
giske balansen i et område som har ligget uberørt siden siste
istid, er blitt en faktor som i det minste må vurderes seriøst
i et spill der økonomi, politikk og vitenskap er drivkreftene.

Det går til og med an å legge fram argumenter om at apa
che-folket har visse rettigheter i sitt eget land. 1993 er urbe
folkningenes år. For skams skyld kan man ikke annet enn
late som om disse tankene bør tas alvorlig.

Med andre ord: økologi er det lov å snakke om, niinori
tetspolitikk er det lov å snakke om — men det finnes visse ting
som ikke kan sies høyt av et voksent, normalt individ med
en posisjon å ta vare på i vårt moderne vestlige-siviliserte
samfunn.

ET HELLIG FJELL?

Selvfølgelig mener disse primitive apachene at fjellet er
hellig. Folk flest vil sikkert kunne gå med på at fjellet er «hel
lig» — for dem.

Men et fjell som er hellig — i seg selv?
I Norge sluttet vi å tenke disse tankene for mange gene

rasjoner siden.

Fotusum)TE TANKER — men kanskje følelsen sitter i oss li
kevel?

Fra steinen i havkanten ser jeg langt vestover, mot solned
gangen: på den andre siden av dette havet finnes det et sted
som heter Dzil Ncaa Si An. Det er et sted på jorda som be
tyr noe, et sted som har rørt ved noe dypt inne i folk, et sted
som er så viktig at mennesker er villige til å kjempe for å be-
vare det.

Finnes det mange sånne plasser på jorda?
Hvem kan påstå at det åpne svaberg-landet vårt ikke er

en av de plassene?

DET TAR TIL Å MØRKNE, bikkja dytter borti meg og vil
hjemover. Det begynner å bli kaldt. Jeg reiser meg.

Fremdeles står skarven på det ytterste skjæret og tørker
vingene sine. Det er solvhav og ærfugl i vika, og himmelen er
ikke lenger rød og flammefarget, men dypt grålilla og gyl
len.

Jeg er på plass. Jeg har det godt.
Selvsagt er jeg klar over at banken har sendt purrebrev og

at stromregningen forfaller i neste uke. Selvsagt er jeg klar
over sulten og forurensingen og krigene. Selvsagt er jeg be
kymret for ungene mine, og lurer på hvordan verden vil arte
seg rundt dem i år to tusen og to.

MEN GRESSET VEIT INGENTING om dette — det gror der det
gror. Svaner finnes fremdeles, de flyr ubesværet i retning sol-
nedgangen og bekymrer seg ikke over mennesket, som ikke
lenger våger se dem som noe mer enn en klisjé. Trær er. Hver
plass der det vokser et tre, er den riktige plassen for treet.

Har kloden et hjerte, en puls?
Moder Jord, sier apachene og slektningene deres, og de

mener det helt bokstavelig.
Noen steder er Jordas hud så tynn, så tvnn.
Noen ganger syns jeg at jeg hører henne puste.

Min natur

å det ytterste skjæret står sju skarver og tør
ker vingene, sju svarte korsformer mot den
grå silkesjøen; jeg sitter på et svaberg somPLASS p fremdeles har ørlite solvarme i seg, med
bikkja lykkelig sølete inn mot venstrekne
et — hun lukter våt ull og rå høstj ord.

j Ra. Ærfugl i vika.
Rød himmel og sølvhav.

Nakent fjell, rundskurt avbre-is og av vind og av vann
og av tid, tid, tid.

Av Man Osmundsen og
Pål Dybwik (Illustrasjon)

3et er et sted
på jorda som be
tyr noe, et sted
som har rørt ved
noe dypt inne i
folk, et sted som
er så viktig at
mennesker er vil
lige til å kjempe
for å bevare det.

MARI OSMUNDSEN debuterte i 1918 med romanen «Vi klarer det!)).
11988 mottok hun Spraklig Samlings Iitteraturpris, og samme
àret vant hun Cappelens store roniankonkurranse. Hun har ogsà
nkrevet bøker for barn. Hennes kanskje best kjente romaner er
«Gode gerningero, «Gutten sum slo tida ihjeI og «Absulvs ten,
som er hennes sjuende ng foreløpig siste roman, Flere av Os
mundsens bøker er oversatt.

PÅL DYR WlK er født i 1959 og bor i Oslo. Han var fast tegner
far tidsskriftet Samtiden i fire är. Han har ogsa laget illustrasjo
ner og layost for det idéehistoriske tidsskriftet Arr! Dybwik teg.
ner na fast for mssikkmagasinet Beat. Han er cand.mag med la
gene teatervitenskap, idéhistsrie og oststatskunnskap. Som tegner
er han selvlrt.
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Sogn Jord- og Hagebruksskule
5745 Aurland, tlf. 57 63 32 05

økologisk Landbruksskule

2-årig linje i økologisk landbruk

(VKI ÷ VKII m/sommarkurs)

VANLEG KOST OG VEGETARKOST

Plan og soknadsskjema frå skulen.

Søknadsfrist 10. april.

Kommunikasjon, samarbeid og aktivt miljD!
Spennande fag og nye venner!

)
Linjer: (årskurs/halvårskurs)

* Norsk for framandspråklege
* Friluftsliv? idrett
* MediWfoto
* Teater

NORD ØRE
LICK(JL

Ring etter skoleplan DR!VHUS FOR KOMMUNIKASJON

til. 71 66 19 22 6650 Surnadal - Tif. 71 66 19 22

NORDTRØN DELAG
DISTRIKTSHØGSKOLE
Postboks 145, 7701 Steinkjer Til. 74 16 66 11

Nytt studietilbud i miljØ- og ressursfag
Fra høsten 1994 tilbys det 2 nye studieretninger i miljøfrig vet! Nord-Trøndelag Di.striktsliøgskole i Steinkjer.

Studiet er 3-årig med mulighetfor et 4. påbvggingsår og cand. nlcig. grad.

Begge studieretningene har tverrftiglig og vrkesretiet karakter, ,iien det er innehvgd gode muligheter for videre
fordvping på universitet.

Naturressursforvaltning
Vesentlige fag: grunnleggende biologi, økologi, naturgeografï, naturfori’altning, miljøjus. arealplanlegging.

Du blir spesielt godt kvalifisert til arbeidsoppgaver innen. oppsvn og forvaltning av verneomnråder og annen
ut,narkJkulturminne, kommunalt mniljøvern. informasjon og veiledning.

Miljøfag og ressursØkonomi
Vesentlige fag: økologi, naturgeografi, samfunns- og bedriftsøkonomni. mniljøjus, cirealpianlegging,

organisasjon og ledelse, miljø og ressursøkonomi.
Studiet ki’alifiserer spesielt godt arbeidsoppgaver inn en mniljøspørsmnål knyttet til økonomiske og

samnfunn.sfaglige problemstillinger.

Søknadsfrist: 15. april -94. For mer luft’., kontakt NTDH tlf 74 16 66 11.

SKOLEMARKERINGEN 1994

ER DU INTERESSERT I EN UTDANNELSE INNEN MILJØ?

VIL DU BLI EN AV SAMFUNNETS KVALIFISERTE MILJØARBEIDERE?

HER FINNER DU ET BREDT TILBUD PÅ MANGE NIVÅER.

KYSTO’,’ERVÅKINGKIRKE-, UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET

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

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

Fly
Språk

Mabelsnekring
Tekstilforming

Husstellistorkjøkken
Norsk for utlendinger

Natur og friluftsliv
Natur. miljavern og foto

Idrett. trenerilederutdenning
Idrett. evangelisering og misjon
Språk. evengelisering og misjon

Treningslinje for funksjonshemmede

VALDRES

FOLKEHØGSKULE ..

2920 LEIRA Tif. 61 36 20 25 WØG

For mer informasjon, kontakt:

Skoler tilbys i tillegg å delta i egne landsomfattende program
mer der elever gjør konkret miljøvernarbeid som ledd i sin
læring. Eksempler på prosjekter:

Agderforskning
Televeien 1
4890 Grimstad
Tif. 37 04 25 55

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.

MILJØ OG ENERGI I SKOLEN, MEIS

Kontaktadresse: VANDA

Vi kan ikke skape en bærekraftig samfunnsutvikling uten at vi

Kunnskap
er en nødvendig forutsetning

for et godt miljø!
Vi utdanner fagfolk i vår bransje

TREFOREDLINGSINDUSTRIENS
YRKESOPPLÆRING

Postboks 9, Vinderen 0319 OSLO
Tif. 22 14 00 90

er i stand til å utnytte energiressursene på en bedre mate enn
vi gjør i dag, sier Brundtlandsrapporten. Men hva kan vi gjøre
med dette viktige spørsmålet i skolen?

Zoologisk museum
Universitetet i Bergen
Museplass 3
5007 Bergen

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

Postboks 641, Sentrum

0160 Oslo I
Tlf. 2241 3035

$9AY FANA
FOLKEHØGSKULE
5067 Store Milde - BLRGEN

Telefon: 55 99 1603

Miljø- og naturinteressert?
Linje for friluftsliv, økologi og
miljøvern.
* Studiereise til Murokko.
* Fotturer i StØlshei,nen og Aurlandsclalen.
* Ski- og bretur på 1-lardangervidda.
* Økologisk teori og praktisk inhljØvern.

darr nfil,m!
SKOLEN LIGGER VED TRONDHEIMSFJORDEN

O (ELO1. ned. SEND MEG FfLDIG INFORMASJONSHEPK

sikdie9,
Uti0UEtfiyot.. ,otfinz. ADR.

______________________________

c rå&Ø*
fly iVflEkDf, tØftt4cr

____________________

1tnrka c krmrikk,

_____________________

sdår

Skdrn fiw dv n %41.
wwor fr fmnit4d.id

I

FOSEN
FOUEHØGSKOLE
7101) RISS ‘.— TLF. 7.105 121,0



Markedskontakt a.s
ET SELSKAP EIET AV

NORGES NATURVERNFORBUND

Postadresse: Postboks 4714

Sofienberg, 0506 Oslo

Bescksadr.: Nedre gate 5 A

Telefon: 22 71 92 20

Telefax: 22 71 92 38

— Fotturer til Aurlands
dalen og Stølsheimen.

— Bretur til
Hardangerjøkulen.

— Skitur til Geilo.

STAVANGER

TEKNISKE FAGSKOLE
51 53 10 80, 4011 STVGR. Rogalandsgt. 44

Maskin/Bil, Elkraft/EL.nikkIEDB, Anlegg/Husbygg.
Kart og oppmaling: gr.kurs, VKI og VKII.
Forkurs for ingeniørhøgskole.

Skolen tilbyr eget valgfag i miljø kunnskap, hvor det
legges vekt på teknikerens ansvar og oppgave.

Alle lærerne følger miljøkurs og integrerer aktuelle
emner i sine fag. Soknadsfrist 15. april -94.

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

INGENIØR-utdanningen tar 3 år.
SMLINGENIØR- og CAND.SC1ENt-
utdanningen tar 4 1.12 til 5 &

STATENS GARTNERSKOLE

JENSVOLL
3400 Lier — til. 32 $4 83 00— telefaks 32 84 83 10

( Velkommen som sølwr til:

— Grunnkurs naturbruk
— Anlesaearlner—utclannelse

\7k1
Vk[I
Teknikerkurs

— l3lonlslerdekoraliir—utdanneise (VkI)

KONTAKT OSS,
og vi sender deg skoleplaner. og supplerer gjerne med

muntlige oppl) sninger. Soknadsirist I april _14,

NANSENSKOLEN, Norsk Humanistisk Akademi, er et studiested for men
nesker med ulike politiske, religiose og kulturelle interesser.
Skolen ønsker a bidra til en gjennomlenkning av hva som er menneskets vi/kar
i verden, hvilke verdier vi vil bygge vare liv pa — og hvilke samfunnstormer som
bost kan ivareta disse verdiene.

Årsstudium 1994/95
A IL MENN FAG
Sentrale tema: filosofi, idehistorie, itteratur, kulturfilosofi, praktisk etikk og
humanokologi. De som ønsker det kan avlegge allmennfageksamen (ex.phil,)
ved Oppland d’striktshogskole.

KUN STFAG
Arbeidsomrader: tegning, maling, grafikk og estetikk.
Søkere blir tatt opp pa bakgrunn av innsendte arbeider.

Skolearet begynner 30. august og avsluttes 30. april.
Skolen har en nedre aldersgrense pa 18 ar, Soknadstrist for begge studieret
finger er i april.

Kortkurs vår/sommer 1994
06.—lo. april: Vitenskapen. kunsten og fornuften

11—19. april: Utforsking aven årstid. Praktisk kunstkurs
20—24. april: Hvem bestemmer kunsten?
05—08. mai: Miljø i et historisk og internasjonalt perspektiv
11.—i 4. mai: Sigrid Undset-seminar
02—05. juni: Religios identitet og kulturell endring
26. juni—3. juli: Kammermusikkurs
29. juli—7. august: Kunstkurs
15—22. august: Elderhostel

Soknadsskjema og nærmere informasjon fàs ved henvendelse til:

N ansensLden tsk
2600 Lillehammer

NORSK HUMANISTISK AKADEMI Tif. 61 25 71 33

Kongshaug
FOLKEHØ(;SKOLE

Hvilke annonser
forventer du å finne i

Natur & Miljø?

Utdannelse er din
viktigste investering.

Din utdannelse kan
styrkes ved å

inkludere vekttall
innen miljø.

Blant disse skolene
finner du noe

for deg.

HØGSKOLEN I AGDER
ii’ ih’ii nu’ Is’i’’,izi’l.vi’n / i’ .iaiiiiiii’ii.iliiniiiz,ç’cn ai’ el/i’ hiç’skelrr i Agdi’iivlle’,u’.

I i/inn’ siunnirnslinniizyi’n uzngiu’

AGDER DISTRIKTSHØGSKOLE
MILJØKJEMI

er bare ett av de mange spennende lagene du kan studere
ed Agder Distriktshøgskole i Kristiansand. Hcigskolen har
mer enn 25 aktuelle og fremtidsrettede studietilbud innen

omradene hurnanistiske fag, realfag og samfunnsfag.
Du far tilsendt brosjyren (Studierpd ADH) ved å kontakte

Agder Distriktshcigskoie. 4604 Kristiansand.
Søknadsfrist 15. april -94.

Ta gjerne en prat med en a vare studieveiledere pa
telefon 38 07 95 00.

Interessert i
natur og villmark?
Linje for natur,
miljø og friluftsliv.
— økosystemer og

miljøvern

NATURVERN I GRENSELAND

SVANVIK FOLKEHØGSKOLE
- for deg som vil langt hjemmefra

N-9925 Svanvik, Telefon 78 99 50 92

HELSESPORT MEDIA MILJØ

Naturvernforbundets

TOPPEN MOSJO[N

MssJiJi ‘i

— Padleturer og seiling.

Ring eller skriv etter
skoleplan for 19945.

5228 Lepsøy - TIf. 56305450

VEFSN FQLKEHØGSKOLE
8662 HALSOY I VEFSN

TLF. 75172411

Naturen — vår viktigste ressurs
Natur-, miljø- og friluftslivsutdanningen ved
Vefsn Folkehogskole 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.

VELG TEKNOLOGI

STAUP GARTNERSKOLE

SØKNADSFRIST 1. APRIL -94

Tif.: 74 08 15 66

Fax: 74 08 24 66

Adr.: Stauplia 41
7600 LEVANGER

()

Noen aktuelle fagområder:
* Akvakultur * Elektro
* Arkitektur * Flyteteknikk
* Automatisering * Fysikk
* Bioteknologi * Geofag
* Bygg * Grafisk
* Data * Informatikk

* Kjemi * Metallurgi
* Maririteknikk * Miljøfag
* Maritim * Oljeteknologi

(sertifikater) * Optikk
* Maskin * Sikkerhet
* Mekanikk * Transport

Studietilbod
Avdeling for lærarutdanning
4-årig alFmenniærarutdanning
3-åriq tørskolelærarutdanrting
Spesialpedagogikk 1. avd. og 2. avd. og hovudfag
Pedagogikk grunnfag
Vidareutdanningar i dei fleste skolefaga
Praktisk-pedagogisk utdanning

Avdeling for humanistiske fag
Engelsk grunn- og mellomfag
Norsk grunn-, mellom- og storfag
Norsk og samfunnskunnskap for utanlandske studentar*
Historie grunn- og mellomfag
Tysk runnfag
Tysk i næringslivet

Avdeling for samfunnsfag
Kommunal planlegging og administrasjon
Tilleggsutdanning i planlegging og leiing
Kristendomskunnskap grunn- og mellomfag
Kristendomskunnskap og menighetsarbeid
Praktisk-kyrkjeleg studium
Kyrkjeverjeutdanning
Kateketutdanning
Barnevernspedagogutdanning
Sosionomutdanning S0KNADSFRIST:

15. APRIL
Avdeling for mediefag
Journalistikk
Dokumentarfilm og fjernsynsreportasje
Informasjon
Animasjonsfilmutdanning

HOGSKULEN I VOLDA
Postboks 500 6101 Volda
Tif: 700751 OOFax: 70075051

_________________

—I

Ønsker du brosjyrer og mer informasjon kontakt:

INGENIØRUTDANNINGSRÅDET
Fbstboks 8150 Dep., 0033 OSLO 1. Telefon 22 46 59 20



IÀF!
Internasjonal
utdanning i

Reiseliv - Markedsføring

Helsesekretær/
legesekretærskole rn/
off. eksamen

Juridisk sekretær/
advokatsekretær

Reiselivsskolen 1. og 2.
avdeling nå med 4 vektiall
og off. eksamen

Nyhet!
i r-j ca r-i i ,!i

FLJ L .J I%i
ORMEN LANGES VEI 12, 7041 TRONDHEIM TELEFON: 73 51 53 53

X Miljøovervking.

X Priftskontroll v vrinforsyning.

X Priftskontroll v avløpspumpestasjoner og renseanlegg.

X Mer enn 400 anlegg levert siden 1978.

X Utviklet og produsert i Norge for norske forhold.

alle med lån i Statens lånekasse

Sjefssekretærskolen nå

NIVA

med 7 vektiall

Norsk institutt for vannforskning
utfører forskning, undersøkelser,
utviklingsarbeid og utredninger,
og formidler informasjon

be om

Folkeunlversltetet i Oslo / Friundervlsningen I Oslo
Torggt. 7, 0181 Oslo Tif. 22 42 44 90

Er du interessert i våre tilbud. /

0
NIVA utfører oppdrag rettet mot blant annet:

• kommunale forurensninger:
systemanalyser, kjemisk og biologisk rensing

• miljøgifter, sur nedbør og industriforurensninger
• landbruksforurensninger
• overgjødsling av sjøvann og algeoppblomstringer
• kystsone- og vannbruksplanlegging

NIVA Postboks 69 Korsvoll, 0808 Oslo
Telefon: 22 18 51 00 Fax: 22 18 52 00

Undertøyet som holder deg
tørr og varm
Deler undertøyet, mer enn noe annet du har på deg, som bestemmer
hvor godt du skal ha det pa kalde dager. Velger du Devolds undertøy i
100% ren ny ull, holder du varmen. Selv når du tar i så du svetter
Ull absorberer nemlig fuktighet opptil 36% av sin egen vekt. Mens du
føler deg like tørr. Og ikke vær redd for å bli kald nar du stopper og tar
en rast, Fordampingen tra plagget skjer så langsomt og kontrollert at du
ikke merker noe varmetap.

Er du på turer som gar over flere dager, er ull-undertøy rene skjære
nødvendigheten. Det kan nemlig brukes om og om igjen uten at det
må vaskes for å beholde de varmende og fuktighetsabsorberende
egenskapene. Deltakerne i en kommende polarekspedisjon regner med
ä ha det samme undertøyet på i 110 dager)

Devolds undertøy er laget av den beste ull-kamgarnskvaliteten som er å
få. Det har god slitestyrke og er forsynt med ribbestrikk for fasongens og
passformens skyld. I tillegg er det vasket og krympebehandlet.

Dessuten er det jo tlott å se påi Og ikke klør det heller.

i-ter er det store urvaiqet:
Mcd 324/tas 55 -, Heiseirøyv m/rund hals, rahvit 00 Sir. 48—56
Mcd 345/tas 06 Lorrgs nr)gyil, rahuri 00. marine 26, grønn 41. Sir. 48—56.
Mod. 345/tas. 08 Longs m’gyIt, rød 23, marine 26. Str 38—46 og 6—14 ar.
Mod. 345/fao. 55— Trøye m/rund hais. rahvit 00 (kun i sir. 48.56), rød 23, mar re 26.

Sir. 38—46, 48—56 og 6—14 ar.
Mod 345/tas. 42— Trøye med sioipe rahv’t Xl. Sir. 4856.
Mcd. 345/tas 43— tiosskorte med knapping og brysiiornme rahvir 00 Sir. 48 56.
Mod. 345/tas 4i - Poioirøye mec høy his og g!ide Os. rahvi: 00. marine 26. grønn 41.

Sir 48—56.

4
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Boker

Provoserende
om miljø
• Svios KÆRUI’ i3JoRNElloE:

Oss sværmere imellom
Essays
Aschehoug
143 sider
Kr. 238,-

Sven Kærup Bjorneboe har markert
seg som en av våre fremste essayister. I
sin foreløpig siste bok lar Bjørneboe
sine kritiske blikk og provoserende
spissformuleringer sveipe innom et
stort knippe temaer. Men det er de glo
hale truslene mot vår Hode som er ho
vedmotivet i bokas ti essays.

Bjørneboe er opprørt over vår om
gang med naturen. han mener klodens
mulige kollaps berører oss på en mer
dyptgripende måte enn noen annen ut
fordring i vårt århundre. Vi kan ikke
overlate problemet til økonomer, tek
nokrater og byråkrater. Hvis vi skal ane
omfanget og makte synet av jordas
åpne sår, må vi ty til kusnt, religion,
tenkning og metarsikk.

Bjørneboe er derfor oppgitt over de
vanntette skott vi ofte finner mellom
samtidens problemer og kunst/religion.
Hånlig beskrives maktens menn i deres
tilbedelse av fornuft og vitenskap, mens
de tar kvelertak på alt liv. «Realismen er
veiet, den er funnet for lett», er hans
konklusjon. Moralsk snusfornuft og re
alpolitikk må vike for en ny søken etter
tro, mening, visjoner og erkjennelse.
Når livet trues, må vi stille de viktige
livssporsmålene.

«Med jordens første spede dødsrall i
ørene lar vi oss ikke lenger snakke bort
fra de fundamentale spørsmål. Religi
on og metafysikk vil snart bli like na
turlig i samfunnsdehatt og folk imel
lom som å puste. Så lenge vi får puste»,
skriver Bjornehoe. Kunst og religion er
ikke flukt fra virkeligheten, men er ft
dested for opprør og engasjement på
jordas vegne. Boka etterlyser en religi
øs-kunsterisk revolt som gjør svermer

ne til de nye helter.
«Oss svermere inie’llonz» provoserer.

1)en tvinger den refiekterte leser til selv-
kritikk og ettertanke. Ingen går fri for
Bjornehoes polemiske penn. Når mil
jovern er ufarlig og populært, avslores
alle forsøk på overfladisk smisk enten
den kommer fra kirken eller fra 90-åras
nyåndelighet. Så får vi heller tilgi lljor
neboe hans intellektuelle snobberi og
store tiltro til kultureliten. For spors
målene som stilles i boka er viktige.

ØYSTEIN DAHLE KRAFT

Gourmetmat for
stormkjøkken
• Giuriijsi HOLM:

Camping-kokeboken
Libretto forlag 1993
96 s.
Kr. 79,

Fredag: Stekt flesk med ertesuppe
pose og potetmospulver. Lørdag: Stekt
fiesk med ertesuppepose og potetmos
pulver. Søndag: Stekt flesk...

Noen som kjenner seg igjen? Av alle
gode turminner og barske gleder for
uteliggere, hører vel ikke matopplevel
sene til de mest minneverdige.

Men fortvil ikke! Nå er den her, cam
ping-kokeboken som er lett nok til at
man kan ha den i ryggsekken, og enkel
nok til at man orker å sette i gang etter
en slitsom dagstur. I tillegg er det tatt
hensyn til at man bruker kort steke- og
koketid, for å begrense forbruket av
rodsprit.

Forfatteren påstår å ha laget alle ret

tene selv på sitt
stormkjokken, og
det er ikke småtterier
hun varter opp med:
Omeletter, fiskeret
ter, Bouef Bourgog
non, Chili con earne,
kalkunbryst, pasta
retter og ulike sup
per. Flere retter er
avhengig av hvor
man befinner seg,
bl.a. er det egne opp-
skrifter for dem som
er på fisketur eller
ved sjøen (tangfiske
suppe, å eks.).

Boken er opprin
nelig dansk, og der
med vil man kanskje

- -

I savne den typiske
— norske ellmaten.

Men samtidig har mange et godt for- 3
hold til det danske kjøkken, og boken
er tilpasset norske forhold.

Ut på tur — med kokebok i sekken!
KNuT Am TVEDT

Miljøbok om
husbygging
• liuau I1ICA MILLE1t/ALICE Rnii

Levende hus — om mil jo- og ressurs
vennlig bygging
TI-forlaget 1993

260 sider

Skal du bygge nytt, restaurere, ta ini
tiativ til miljotiltak i borettslaget eller
rett og slett ha et oppslagsverk i miljø-
vennlig husbygging, ja så er boken «Le
vende hus» nyttig å ha.

Boka er forfattet av Frederica Miller
og Alice Reite — begge tilknyttet arki
tektgruppen GATA. Den er en del av et
kurs om miljovennlig bygging som ar
rangeres•dv Teknologisk institutt. En
egen video er også tilgjengelig.

Bokas utgangspunkt er de miljopro
blemene norsk bygningsindustri forår
saker, og som etter forfatternes mening
kan reduseres betraktelig. «llygging av
en bolig produserer 2,5 tonn avfall. Av
fall fra byggevirksomhet og nedrivning
utgjør 2 700 ooo tonn årlig til tross for
lav boligbygging», heter det i boka.

I boka berores alt fra grontarealer
til solenergi, og fra trafikkplanlegging
til håndtering av vann og avlop. Den in
neholder en rekke eksempler fra inn-

og utland der ulike miljotiltak er satt i
verk. SIGNY Svl:NDSIw

Det særnorske
turlivet
• Toviz NEDRELID:

Ut på tur! — på nordmanns vis.
Cappelen
136 sider 1993, kr. 229,-

Vi innharkede turgjengere har jo
visst det hele tiden, men det er likevel
varmende og betryggende å få det slått
fast gjennom en faglig solid og omfat
tende undersøkelse av de særnorske
turvanene:

«Turmennesker — og de som ellers
bedriver en eller annen form for fri
luftsliv — er mer tilfredse med livet sitt
og har stort sett en sterkere følelse av
velvære enn resten av befolkningen.
Man regner derfor med at de har en
høyere livskvalitet».

Dette skriver Tove Nedrelid, magister
i etnologi, som i flere år har beskjeftiget
seg med nordmenns forhold til naturen.
Som et «biprodukt» av en større inter
vju- og sporreundersokelse over dette te
maet, foreligger nå en 136 siders bok om
det særnorske turlivet -som hun hevder
er «et av de synligste og mest varierte ut
trykkene i kulturen vår».

En svært ivrig, og tydeligvis også
svært så typisk turgjenger som meg, fø
ler seg gang på gang truffet av Tove Ned
relids forklaringer på hvorfor jeg sim
pelthen må til skogs hver hidige helg.

Det er tankevekkende å få forklart
hovedtrekkene i utviklingen av det nor
ske turlivet. Vi oppdager hvordan det
springer ut fra såvel den rent matnytti

ge bruk av naturen som den mer eller
mindre bevisste og uttrykte trivsel i sel
skap med naturelementene. Skillet mel
lom disse to måtene å se på og bruke
naturen på, utviskes imidlertid gradvis.
Ut kommer en stadig mer åpen og util
slørt kjærlighetserklæring til norsk na
tur og vår gode avhengighet av den.

«De som har forsket rundt virkning
en av friluftsliv, mener at tilstanden av
ro og tilfredshet virker ut over den ti
den vi tilbringer på tur, og at vi derfor
både hører og ser bedre en liten stund
etter at vi er kommet hjem igjen . Vi fø
ler oss opplagte på tross av at vi kan
være fysisk slitne — det er ingen tom fra-
se at vi samler krefter ute i naturen. De
skjerpete sansene og et roligere sinn
gjør oss lettere å omgås for de nærmes
te, og energiske og årvåkne i forhold til
det daglige arbeidet.»

Derfor folkens: Fortsatt GOD TUR!
THOR Mm TENG

På
klingen

Naturvern og
«grunneiende
bønder»
SOM MANGEÅRIC medlem av Natur
vernforbundet reagerar eg sterkt p
leiaren i nr. 5/93 av Natur & Miljo.

Eg skal ikkje komnientera skribenten
sin svada om Senterpartiet. Men eg vil
ta sterk avstand til den innstillinga som
kjem fram i siste avsnitt av leiaren.

I arbeidet med vern av norsk natur
og kulturlandskapet vårt er bøndene,
som er spreidde over heile landet, ein
svært viktig samarheidspartnar for mil
jøverninteressene.

I)et er også av avgjerande interesse
for heile samfunnet at mc har «grunn
eigande bønder», og ikkje eit system
med leiglendingar.

Etter mitt syn bor ikkje Norges Na
turvernforbund ha medarheidarar som
finn det ulagleg å samarbeida med nor
ske bønder. Miljovernet treng tenarar,
og også politikarar, som kan sjå saka i
eit breidare perspektiv enn herre «ulv
og barskog».

To1wAs SEKSE, Kinscun’ik

Naturvernfor
bundet må endre
C02-politikk!
DRIVHU5EFrEKTEN er eit av dci mest al
vorlege miljøtrugsmåla vi har i dag. Na
turvernforbundet er sjolvsagt oppteken
av dette, det går mellom anna fram av
at utslepp av C02 er omtala i to artiklar
og ein notis i nL 6/93 av medlemsbladet.

For alle som ser utslepp av CO2 som
eit stort miljoproblem, skulle det vera
rett og naturleg å alliera seg med dci som
kan redusra utsleppa, og det som bidrar
til å trekka CO2 ut av lufta. Dette burde
også gjelde Naturvernforbundet.

Ved å gå over frå fossilt brensel til
elektrisk



Blekkulfs lille
papirfabrikk
Kjempemorsom “gjør det
selv” utstyrseske med alt du
trenger for å lage ditt eget
resirkulerte papir. Noen
gamle aviser og en firget ser
viett gir et overraskende
resultat.
Esken inneholder spesial
rammer for produksjon av
ark i A4-format (en med og
en uten netting), svamp, og
(let aljert bruksanvisning.
Både barn og voksne vil ha
glede av (lenne.

Varenr. 7716 Spesialpris
for medlemmer kr. 175,-
Vanlig pris kr. 249,-

alle niiljødetektiver
Flott og solia l’orstørrelsesglass med
ordentlig glasslinse. Viktig utstyr
for alle medlemmer i Blekkulfs rnil
jødetektiver.
Varenr. 7715 Pris kr. 55,-

Tøvbteier
NorsTprodusert bleie fra Tradisjon og Miljø. På topp i
miljø og forbrukertest. Kan kokes på 95 grader. Fyldig
brukerveiledning ftlger mccl. Selges i pakker a 5 stk.
Varenr. 6600 5 stk. Naturbleien 0 - 7 mnd kr. 650,-
Varenr. 6601 5 stk. Naturbleien 7 - 30 mnd kr. 650,-
Varenr. 6602 Ulibukse 0 - 7 mnd kr. 185,-
Varenr. 6603 Ulibukse 7 - 30 mnd kr. 185,-

Reinskinns
lommebok
Eksldusiv lommel)ok i slitesterkt
reinskinn. God plass til sedler,
mynter, kort og forerkort. Passer
for begge kjønn. Naturvernfor
bundets logo trykt på. Et pro
dukt fra Lapplancl som biir finere
jo mere det brukes.

Varenr. 3003
Kr.315,

;• ‘ .. -- -‘

— ., :.6

Fugleplakater
To dekorat ive og lærerike lugleplakate r.
Varenr. 1307 Rovfugler (50 x 70) kr. 35,-
Varenr. 1308 Ugler (42 x 64) kr. 35,-
Varenr. 1309 Begge plakater kr. 60,-

Ny rød dagstursekk
Bergans Birkehei ner, 35 liter anatomisk
ryggsekk. Vekt i kg. Kan vaskes.
Varenr. 3102
Pris kr. 630,-
(veil. pris kr. 730,-)

Blekkulf
bokpakke
I)e fire forste bøkene i
serien om Blekkulf
- Blekkulf og vennene hans
- Blekkulf på

oppdagelsesferd
— Blekkulf og Haialcl
- Blekkulf lager rokkeband

Varenr. 7484 Kr. 149,-
(Ord. pris kr. 71,- pr. stk)

“ANN

‘)E [
Kalendere
Natu rve rnforbu n
dets kalender til
halv pt.is

Varenr. 0008 Stor
kalender kr. 60,-
Varenr. 0009 Post
kortkalender
kr. 20,-

--

I

Forstørrelsesqlass til

I

i),.
Ro ‘Juglc’r

4--....’

.4,

Dyrebøker
Vår utrolige verden;
Fugler - Frosker - Slanger
Varenr. 5316 Kr. 150,- (Vanl. pris kr. 267,-)

i



N&M BENTE ROESTAD
og JENS PETTER TOLDNÆS 1989

41 000
barn ringte
Det hele begynte etter at NRK hadde
sendt fire Blekkulfprogram på TV der
Terje Strømdahl sitter på bryggekan
ten og leser Blekkulf-bokene. TV-
programmene ble etterfulgt av direk
tesendte radioprogram der barn rundt
om i landet kunne ringe inn. Det
gjorde over 41 000 barn, og selv om vi
ikke på langt nær klarte klarte å snak
ke med alle, så ble alle inngående
telefonoppringningene registrert på
Norsktoppens digitale telefontellema
skin. I tilegg kom det over 2800 brev
og tegninger til barneredaksjonen i

., NRK. Barna skrev at de
ville gjerne hjelpe Blek
kulf med å få et rent
vann, og de spurte om
hva de kunne gjøre.
Blekkulf-programrnene
var laget i samarbeid
med Naturvernforbun
det, som da satte seg ned
for å finne ut hvordan
alle natur- og miljovern
interesserte barn og
ungdom kunne samar
beide om å skape en
bedre framtid. Da kom

ideen om å lage en Blekkulf-klubb.
Det er nå fem år siden, og vi gleder
oss til å feire fem-års jubileumet.
Jippi! Men først skal vi kikke litt på
hva som har skjedd siden vi startet. Vi
kunne ha fylt flere hele bøker hvis vi
skulle ha fått med oss alt, men vi skal
iallfall få med noen av begivenhetene.

1990
Miljodetektivene
kommer
Lokalavisene i hele landet er stadig
krydret med reportasjer om hva mil
jodetektivene foretar seg rundt om i
landet. Klubben består av 600o med
lemmer på ettårsdagen. Blekkulfs
Hovedkvarter lager et undervisnings
opplegg for skolen med et opplag på
20 000 hefter. Heftene fyker ut, og de
blir utsolgt i løpet av en uke.

Norsk Plateproduksjon gir ut pla
te/CI) og kassett med 20 Vann-vittige
Blekkulf-låter. Musikken er laget av
Geir Holmsen, og sangene blir sunget
av Pia Borgli, Maj Britt Andersen,
Terje Strømdahl, Guri Schanke, Paulo
Vinaccia og Jannecke Øynæs.

Det blir laget Blekkulf-forestilling
på Tusenfryd.

Grøndahl og Dreyers forlag gir ut

() to nye Blekkulfboker, og forfatteren
Bente Roestad blir tildelt Karl Evangs
Pris for fortjenestefull helseopplys
ning. Dette understreker hvor nøye
miljø og helse henger sammen.

1991
Blekkulf
verden rundt
Blekkulfs Miljødetektiver passerer
10 000 medlemmer. Hurra!

Ny bok på engelsk «Inky Arms aud
his Eco-dctectives». Nye TV-program
og nye undervisningshefter for skolen.
Blekkulf får venner i l)anmark, Sven-

ge og Tyrkia. Blekkulf blir med vi
j kingskipet GAIA, og setter kursen

mot Amerika. For første gang vinner
et lilla, åttearmet dyr Inforrnasjons—
prisen.

og polsk TV.
Blekkulf lager åtte radio-

programmer for ioo nærradiosta
sjoner finansiert av Kassettavgiftsfon
det. Blekkulf-håten ved kaptein John
William Danenbarger, seiler langs
kysten for å mote mil jodetektiver.

Bergen lager egen Blekkulf-klubb.
Blekkulf blir utnevnt til Æresoffiser

av Milj overndepartementet i Louisiana.
Aftenposten lager BlekkA — Blek

kulfs vann-lige søndagsavis.

net, og alle de
ti bildeboke—
ne får hvert
sitt akt ivi
tetshefte.
Ståle Stiil
lager
I3LÆK-
KULF-låta,
og det blir
en stili
iiiusiklvideo. FLAS
Miljødetekti- KEPOST I FARGER:
vene rundt om 1993 avsluttet med ny
i landet lager medlemsavis — «Flas
stadig egne keposten».
klubber, og
gjør en viktig jobb i lokalmiljøet sitt.
Aftenposten fortsetter å lage BlekkA,
og lokalavisene skriver stadig om de
lokale miljødetektivenes innsats.

1994
Miljodetektivene
står på videre
I år er det som sagt fem-års jubileum,
og dette skal vi feire. Foreløpig er det litt
hemmelig hva som skal skje, men dere
blir de første som får beskjed. Bare følg
med framover...

r
I

Postboks 2113 GrUner
lokka, 0505 Oslo,
telefon: 22 il 55 20 BLEKKULFS MILIØDETEKTI

D

HISTORISK AVTALE: Det
politikerne ikke klarte tok
iniljodetektivene seg av. I
1992 ble historiens første mil
joavtale mellom Norge og
Jlussland undertegnet.

I
Blekkulf-klubben fyllerfem år

TERJE PÅ BRYGGEKANTEN: I
1989 ble mange kjent med Blekkulf
gjennom Terje Strømdahl. Han
beviste at en gul radio kunne være
grønn

0

I BI?i fog vikings pet
Gaia blir loset i land av brasilian
ske barn før miljømøtet i Rio.

1992
Avis o radio

Blekkulf reiser videre med vikingski
pet GAIA inn i Amazonas og videre til
den store miljokonferansen i Rio de
Janeiro.

Miljødetektivene undertegner den
førstemiljoavtalen mellom Norge og
Russland.

1993
Flaskeposten
i farger
Nye TV-program fra Blekkulfs Ho
vedkvarter p NRK-TV. Medlemsavisa
skifter navn til FLASKEPOSTEN og
kommer ut i farger! Nye Blckkulf
bøker om skilpadden Caretta og mc
ternarkene Mankus og Mariken. De
«gamle» Blekkulf-bokene blir nyteg

Kjenner du noen
som vil bli
miljodetektlver?

I Da kan du melde dem inn i Blekkulfs mil
jodetektiver. Barna får åtte aviser med tips

I
om hva de kan gjøre med jorda vår, med
lernskort, klistremerker og noen overras
kelser, Medlemskap koster kr. 125,- per år.

I Navn: Alder:

I Adr.:

Postnr./sted:

I Send regningen til:

Adr.:

I
Sendes til: Blekkulfs hovedkvarter, Boks

13 GrLinenløkka, 0505 Oslo
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i:’aaia•4la din miliobevisste
samarbeidspartner

Det er en urfordring for Ev: 6 rernme bruken

av miløvennige produKter.

Ev: har et ansvar i c oevssgre mcreae til
6 gøre miljøvenge oocn.cIg.

Ev beabeiae’ .evercnazrer til a
frem riktge oroauKre so’ er i
med øen tid v ever i.

M.øvennige procer er mer enn papir. Evo
aroeder med et oreat pocKsDekrer med
everanse til bornehage, sKoe onor,
kommune og stat

DE MILJØVAP
giene og komfort tell

IMO miIjøIinje4j
Evo s, Postboks 40 2013 Sketten

,i’Uhil(’( O(/ pris ‘r (/‘)f ‘ikligstft.r
br(ik(’rn (‘ og (/(‘,:fl)r o(/sâ fl)r 055.

(Ir(’ /)ro(/ukl(’r har hoq(’s( innliq
in !l1)1((fl (/lfl(/ (11’ r(’sslirsb(’spar(’n (/(‘

“‘/JP-c(’lluIos(’ 1il(’fl at vi d’rin’d qar

/)U akkord Ifl(’d kvahitg’t(’!l.

II.
i

— ‘ •

S’ k6oinpriin (‘ring (i V /)ro(/u kl er
UV qitl r(’(/us(’rl /orbruk (u’

(‘,flba!lUSJ(’ 0 l)(’H/(l(’ti(/ 1a(’(’r(’
(rati .sf)orf (‘Ollltfl.

0

0
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for hvert 11(’ vi /(‘llel:

I h(/(’t Aatur toal(”ttpapir er 100%
(fl’ råvar(’n r(’sirkulert papi,:

I,.
t.. - -
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NYTT FRA NATURVERNFORBUNDET

DET SURE REGNET
Nytt informasjonshefte om temaet sur nedbør, hvordan den oppstår, skader på
naturen og på menneskene, og hva vi kan gjøre med problemet. Basert på
erfaringer med et europeisk skoleprosjekt om sur nedbør. Rikt illustrert hefte på
24 sider, med oppgaver og forklaringer. Pris kr. 50,-.

OZONLAGET
- en brosjyre om solskinn, men ingen solskinnshistorie.
En aktuell og informativ liten folder om stoffene
som bryter ned ozonlaget, og de viktigste
utslippskildene. Folderen er for alle de som vil vite
hva man kan gjøre i hverdagen for å stoppe
ozonnedbrytende utslipp. Kr.10,-.

Heftene kan bestilles fra

N NORGES
TT NATURVERNFORBUND
po:tboks 21H (uL:nrløkk, 0’,05 Oslo - TO: 22715520

.% I g g: • s i
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Lesernes 9alleri

Neste fristfor å sende inn
bilder til Lesernes galleri er
20. februar. Send inntilfem
lysbilder. Papirbilder blir
ikke vurdert. Alle bilder må
merkes medfotografens
navn. Samtlige bilder blir
returnert. Skriv gjerne en
tittel på bildet. De utvalgte
fotografene får tilsendt
pute- og dynetrekk i hånd-
plukket bomull, uten aller
giframkallende kjemikalier.

Bildene sendes til:
Natur & Miljø
Postboks 2113 Grünerløkka
0505 Oslo

Merk konvolutten
«Lesernes galleri».

Oter (fra
Vesterålen)
Torbjørn
Tandberg,
Krokstadelva

Kjernebiter.
Ungemating.
Villen
Vedeler,
Mandal

Troliheimen
Trond Are
Berge,
Hovin
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Les Natur&Miljo Bulletin —

Norges ledende miljoavis!
Bare kr. 95,- ut året!
Hver 14. dag får du de siste nyhetene på miljØfronten.
Vi følger utviklingen enten det handler om naturarv,
drivhuseffekt eller økonomisk politikk. Nærings- og
energiminister Jens Stoltenberg leder et lag av
faste spaltister, helt sikkert til glede og ergrelse — i en
ny og bedre Natur&Miljø Bulletin!

Reaksjonene på omleggingen har vært meget positivc
Nå tilbyr vi deg sjansen til å bli med blant de best
informerte om hva som foregår i Norge og verden
forøvrig på miljøfronten!

Send kupongen innen 19.
februar—få en naturkort

Bare kr. 95,- ut 1994!
(Vanlig medlemspris: kr. 180,-)

— — — — — — — — — —

Kan sendes
ii frankert i i

Norge. I
Adressaten

betaler i
portoen.

i
I
I
i

Svarsending i
Avtale nr. 109000/5 i

I
Til: i
Natur&Miljø Bulletin I
Naturvernforbundet I

Grünerløkka :
postkontor i
0505 Oslo i

— — — — — — — — — — _I

I
I
I
I
I

—

Utgis av Norges Naturvernforbund

-I
I I
I_ I

I —

...i
I

FØlg niHjødebatten
pa nært hold!

kalender GRATIS!

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — .

Ja, jeg vil ha IUatur&MiIjØ
i Bulletin hjem i posten!

i: Navn: MedI.nr:

I
I Adresse:

i
I
I
i
i
I
I

_______________________________

i
i

Natur&MiIjø 1/94

Send kupongen innen 19. februar -

få naturkortkalenderen gratis!
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — I


