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GREKERE
OG ROMERE
FORURENSET

Rester etter flere tusen ar garn-
nei hlyforurensning er funnet i

dcii grociandske innlandsisen.
Forurensningen er Iufttranspor

tert og stammer fra grekere og
roinere som smeltet bly i apne
ovner for o utvinne selv.
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ARALSJØEN
SKAL REDDES
\‘eiderishinken har tatt initijtiv til

i lilti I .Isi( )Ilai redningsjian kr

Ariisjueii, i( irteller bladet MiljüAk—
ialt .\i.ilsjoen ‘ar verdens fjerde

stilisk’ itnsa k)r rkn ble rigtilert.

FREDRIK
FLAGGET IKKE UT
Beliona har flyttet inn i nye
lokaler pa Grünerlokka melder
ovisa Lokka Tidende. Sa ble det
ikke Finland allikevel...

på Normans vis

Jeg (atter ikke dette maset om at vi ødelegger urskog.
Vi pkinter da nye trær igjen med en gang

i rastjalet motorsagen sin av en
bjorn. Det var den vegetahilske
kjedeoljen som fristet bainse, og
etter a ha shkket kjedet rent,
forsøkte den inrgjeves å få npp
lukket pa oljetankeit. Vegetabilsk
v:ipenoije ligger kanskje et stykke
inn i fremtiden etter dette?

ULVEN FÅR
SLEKTSTAVLE NIX NOX
Gjennom analyser av samtlige
ulver som har dødd i Skandinavia
i den senere tid, skal det Sven
ske Naturvardsverket bygge opp
en «slektstavle’ for den gjenle
vende bestanden. Hensikten er a
tilbakevise ryktene om at det er
satt ut ulv i Norge og Sverige,
melder bladet Jaktmarker &
Fiskevatten.

Kinesiske myndigheter planleg
ger en 1 5-dobling av bilparken
innen år 2010, skriver avisa Ny

Tid. Miljoproblemer i forbindelse
med en slik økning er ikke nevnt i
planene. Etter år 2010 tar kine

serne sikte på en dobling av

bilparken hvert femte ar.

NATURVERN
FORBUNDET

leder

Et naturvernår

‘° Natur

innhold

Opplev de unike naturområdene i Pasvik

Lofoten skal få fastlandsforbindelse. En konsekvens

Norge må godta en rekke miljøregler fra ECI,
uten å ha innflytelse over beslutningene

48 Våren

E Naturvernet i Norge trenger en innsprovting av adrenalin
Miljobevegelsen taper medlemmer, og det gar ttegt å fa opp
merksomhet og gjennomslag for naturverdiene. Det er økono
mien som stjeler mesteparten av fokuset.

Vi har ikke noe imot en sunn økonomi. Problemet er bare at
en ensidig fokuse’ring av økonomien kan få fatale konsekvenser
for naturen.

Naturen er ikke som økonomien. Kortsiktige fall i økonomi
en kan justeres med politiske vedtak. Feil kurs i forholdet til
naturen kan derimot være skjebnesvangert. Det kart ta hundre
vis’ ir i gjenskape en ødelagt urskog, hvis det i det hele tatt
lar seg gjøre. l<ortsiktig økonomisk gevinst kan dessuten gi
langstktig forringelse av naturen.

økonomiens overtak pa okologien symholiseres best med
den i skrivende stund pagående striden mellom Miljovernde
partementet og Statskog om utvidelse av barskogplanen. Siden
i o)93 har Statskog fått beskjed av Stortinget om å drive hedrifts
økonomisk. Konsekvensen er at den bebudede utvidelsen av
barskogplanen er i fare, fordi Statskog krever en høy erstatning
fra staten. Statskog må ha solide stottespillere i enkelte departe

ment i denne saken, siden bedriften kan bremse en sa viktig
vernesak — en sak som miljovenministeren har satt hele sin
tyngde bak.

Naturvernet trenger et puff bak, og det kan komme fra det
inneværende Naturvernåret. I seg selv har det null betydning å
kalle et ar for det ene eller andre. Men vi har likevel tro pa at
Naturvernaret kan bety noe for naturvernet. Media får en grunn
til å ta opp naturvernsaker i storre gi ad enn na, og staten sproy
ter betydelige summer inn i miljobevegelsen. Dette kan føre til
økt oppmerksomhet og flere medlemmer.

Men et Naturvernår vil bli fanyttes hvis det ikke fører til økt
vern. Det er tross alt det som må være målet. Nar året er omme,
bor barskogplanen være utvidet, de vernede vassdragene må
vernes bedre enn i dag, og det ma komme en skikkelig verne-
plan for vatmarkomrader — for a nevne noe.

I .t godt straks-tiltak er a gi samfem’dselsminister Kjell Opseth
et kurs i nytten av naturvern. Det å legge en vei gjennom (len
planlagte nasjonalparken i Lofoten, er et par hakk for l)ro’’
rende i et naturvernår.

Redigert av Jens Petter Toldnæs
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SLUTT MED WC
Tanum kommune i Sverige har forbudt vannkiosetter i nye boli
ger, skriver bladet NaFo-nytt. Vannkiosettene skal erstattes av
biologiske toaletter. Men hva med de gode, gamle utedassene?

20 VEI

kan være at en vedtatt nasjonalpark ikke blir noe av.
28 OKOLOGISK

Danmark opplever en eksplosjon i et
terspørselen etter Økologiske matvarer

REGNSKOG 30
Svensken 1Vatias Klumm har tatt fantastiske bilder fra regnskogen

36 KLIMA
Norsk klimapolitikk blir uglesett i utlandet

42 EOS.
i
i
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BAMSE-MOMS
Visste vi det ikke? Rovdyt’a blir
bare mer og mer utspekuierme.

Nvn oi’sk I ‘ressek att ol mel der om
en finsk skogsarbeider som ble

SNILLE BILISTER
De er ikke slemme alle snin
kjorer litt eldre biler, niuldni

bladet Samferdsel. So vet vi

Når kommer våren? Bli med på en
omfattende undersøkelse

FASTE SPALTER: Grønn hverdag 8 • nwrhildet 26 • Naturfotogrufen 30 • Liv tiga 46 • Min natur 50
Bøker 52 • Pd klingen 54 • Blekkulfs miIjodetiktiver 58 • Lesemes galleri 62 Forsidfoto: Bjrd Løken
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“pr.tltisk talt svovelfri, og nt’stt’jI

uten Nox utslipp». Vi år . vi
f.ir se...

KINEERNE VIL
OGSA KJØRE BIL

ULVEN STADIG
UPOPULÆR

I ett spørreundersokelse gjennom—

fort av Norsk institutt for natur—
forvaltning (NINA) sier 51 pt’o

sent av (le sptnie at det er for mye

ulv i Norge. 14 mener at
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N&M: Signy Svendsen

Ved hjelp av folere plassert rundt om i byg
get, vil dalamaskinen sørge har lavere
siromforbruk. P( en slår av de ulike appa
ratene i bygget med jevne inellomrom nar
strømforbruket overstiger et visst maksi
inalnivå.

I dag brukes PC-systemet i 140 bygg her
i landet. Programmet har oppnådd både en
enok-pris og 530 000 kroner fra Norges
li irskningsrad for videreutvikling.

I orste rekke har vi rettet oppmersom—
I wien 11101 næringsbygg, fordi de økono—
niske besparelsene er større for bedrifter

enn tor vanlige husstander. Vi garanterer at
fntlriltenes investeringer spares innen tre år,
forteller inarkedssjefOdd Larsen i EB-sys
leiner A/S, som har utviklet dataprograin—
nei. Som eksempel nevner han Fyilingsda—

len videregående skole som i løpet av vel
et år sparte inn sine investeringer på
tOO 000 kroner. Lnkelte bedrifter kan vise
til LI 0 prosent kutt i strømforbmket
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l)et er i hovedsak vaktmesteren og ikke
en dataspesialist i bedriften som har fått
ansvaret for programmet i bedriftene.

Enøk
Bergen Lysverker har gått inn som hoved
leverandor av systemet. Som landets nest
største energiverk er lysverket vel så liter

essert i effektokonomisering som av ener
giokonomiseri ng.

På samme måte som det er besparende
å regulere veitrafikken jevnere utover hele
døgnet, er det penger å spare for et el-verk
ved å unngå de stQre belastningene på flet
tet som oppstår På spesielle tidspunkt i
døgnet. Aggregatene må bygges ut for å kla
re toppene i stromforbruket.

— Klarer våre kunder å kutte disse top
pene, betyr det at vi slipper store investe
ringer i nettet. Investeringer i denne type
PC-systemer fører som regel også til redu
sert energi forbruk slik at vi slipper ny ut
bygging av vassdrag, sier seksjonsjefArn
stein Flaskerud i Bergen Lysverker. Li

Bil
Bølle
Bestevenn
Byplanlegger
N&M: Jens Petter Toldnæs

En rød vegg med hull i. Du oppfordres til
å stikke hånden inn for å «føle bilens
skjønnhet». Bortenfor ligger blodige barne
klær på gulvet. En god diskusjon om hilis
men må kanskje romme bilens frigjørende
og fascinei’ende sider, samtidig som den må
ta skyggesidene dypt alvorlig. Dette er bak
grunnen for utstillingen «i lellige hjul» som
Norsk Form nylig arrangerte i Oslo.

— Visjonen om et bilfritt samfunn er ure
alistisk, men nødvendig. Poenget er å få
folk til å tenke selv. Tenke på hvord,ui de er
med på å gjøre bilen til vår fremste sa in

funnsarkilekt. Mange av våre viktigste livs
prosesser foregår i bilen, sier leder Ioi Lit

stillingen, Johan Tonnesson. Il ai i pelui fl
eksempel på samtaler mellom fl reldi og

barn. Barn blir kjørt, ikke bare til H,ill>tt og
fotballtrening, men også mellom loieldie
1w som 01k’ bor på hvert sitt sted. M.nige
viktige samtaler foregår — samtaler «oil Si

i’er veiutbygging!
Bilen samnmrnlignes med ulven. ) > liii Le

ligluneftill og farlig. Ftterhvert har fl’n slut
tet å ule mot månen og begynt å gi libl>. lit-

stillingen konkluderer med at i il ii er
vakker og fascinerende. lier skiller ulven i g
bilen lag — kanskje den tiden må vare mi bi
da bilen beskyttes som truet art, Ingen I
kan være hellige i debatten om bilisnien.

Utstillingen befinner seg nå på Norsk
Veimuseurn i Øyer. D

Økt risiko for
skipsulykker
Gamle skip med dårlig
kvalifisert mannskap
er flytende miljøbom
ber.
N&M: Jon K. Berg

N&M (LONDON): Risikoen for skipsulyk
ker vil øke i årene framover, mener gene

C ralsekretær William O’Neill i ENs interna
sjonale skipsfartsorganisasjon (IMO).

I et ekslusivt intervju med N&M Bulletin
sier I MOs generalsekretær at verdensflåten
er inne i en vanskelig periode, med høye
kostnader og lave rater. Dette medfører at
gjennomsnittsalderen på flåten blir høye
re. Den er nå 20 ar. Statistikk viser at gam
le skip er langt oftere involvcrt i ulykker
enn nye.

Et annet problem er ifølge O’Neill at en
stadig mindre del av mannskapet ombord
er utdannet. Årsaken er at flere og flere skip
stammer fra land i den tredje verden, der
mulighetene for utdannelse er små.

— 90 til 95 prosent av skipsulykkene
skyldes menneskelig svikt. Å bedre mann
skapets kvalifikasjoner blir vår viktigste ut
fordring i årene som kommer, sier O’Neill.

b 1-lan holder et foredrag i 1-laugesund oi’n
dette problemet 7. februar.

IMO arbeider na med å forbedre stan—
dardene for sjøfolk. De nye reglene skal
ifølge planen vedtas i IMO i løpet iv aret.

Følger ikke opp
Men hovedproblemet i skipsfårten er ikke
mangel pa regler, men at for få land følger
dem, ifølge gemwralsckretæren. Grunnene
kan være flere: At mange utviklingsland ikke
har en god nok administrasjon, at skipsre
dere flykter unna regler ved å seile under be
kvemmelighetsflagg, og at det internasjona
le samfunnet ikke har mulighet til å reagere
overfor land som bryter reglene.

O’Ncill ønsker at IMO far utvidede full-
makter, slik at flere regler blir gjennomført
i praksis. Organisasjonen kunne for ek
sempel få i oppgave å overvåke gjennom
føringen av konvensjoner, eller undersøke
om havnestatene utfører skikkelig inspek

sjon av skipene. Men det er opp til med
lernsstatene å foreslå at IMO får slike full-
makter, og foreløpig har det ikke kommet
noe initiativ i den retningen, sier O’NeilI.

— Det er ikke rettferdig at et land som
biyter konvensjonen skal slippe unna slik
som de gjør i dag, sier han.

1-lan understreker imidlertid at IMO ikke
bor være et internasjonalt politi, og at (le
enkelte aktørene i skipsfarten i større grad!
enn i dag må påta seg ansvaret for sikker
heten. l’lan nevner for eksempel at de som
leier inn skip, må avvise fartøy som ikke
følger internasjonale standarder.

Overser miljøkrav
Miljobevegelsen slutter seg til advarslene
fra IMOs generalsekretær:

— Situasjonen for skipsfarten er svært al
vorlig. Det er for mange skipsredere som
overser kravene til sikkerhet og miljø for å
tjene raske penger. For eksempel oppfyfler

20 prosent av verdens oljetankere ikke min
stemålene for sikkerhet, sier nederlenderen
Gerard Peet, som er en meget velrenom
mert ekspert på skipsfart og miljø. Peet har
representert den internasjonale miljøorga
nisasjonen l:riends ofthe Earth (F0E) i ENs
skipsfartsorganisasjon (IMO) i over ti år.

— Situasjonen for skipsfarten blir stadig
verre. Rapportene fra havnestatskontrolle
ne viser at stadig færre skip oppfyller mil
jøkriteriene, kriterier som vi mener ikke er
strenge nok.

Peet i’nener at det bør innføres .strenge
re straffer for skip som bryter reglene.

— I dag betaler et skip som foretar ulov
lige utslipp til sjøen 1500 til 2000 dollar i
bot. Det er en latterlig lav sum, og bøtene
burde vært mangedoblet, sier han.

Dårlig reparasjon

Flan sier videre at det er et stort problem
at mange skip får seile videre fra en havn et
ter en rask og dårlig reparasjon.

— Dårlige skip burde bli tatt i arrest, og
ikke bli løslatt før det har gjennomgått en
grundig reparasjon. l’lvis ikke, bør skipet
skrapes, sier han.

Men om miljøverneren frykter utvik
lingen i skipsfarten, minner han om at
sammenlignet med andre transportformer,
er skipsfarten bra for miljøet. Li
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SPARING: Ved hjelp av et enkelt dataprogram kan næringslivet spare
store summer i lavere stromregninger. Foto:AsIe»j . kk .Lrfot»

Bruk PC - spar strøm
Takket være et enkelt dataprogram, har eiere
av næringsbygg kuttet strømutgiftene med opp
til 40 prosent.

Generalsek
retær William
ONeill i FNs
internasjon
ale skips
fa rtsorgani
sasjon.

I

Dårlig kvalifisert mannskap var en
av årsakene til at Braer gikk på
grunn på Shetlandsoyene i 1993.

Fot» Jo» K. Bey

1/A
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N&M: Bjarn Sletto

I snart ett ILisen år har nederlenderne kjem
pt mot havet og elvene, og vunnet. I-leie
40 prosent av areakt stod tidligere under
vann. Takket ‘ære et enestående netiverk
av diker og kanaler har nederlendeme om-
gjort et ubrukelig sumpområde til et av ver
dens rikeste, og europas mest folketette na
sjo ner.

Men det har kostet. Mesteparten av sko
gen forsvant innen midten av 1800-tallet. På

30 ar, fra 1930 til 1980, ftjrsvmnt 55 prosent
av våtnmrkene, for det meste under plogen.
Bare mellom 1979 og 1963 ble 29 kvadrat
kilometer våtmarker drenert. Og med våt
markene forsvant ogsa fuglene og dyrene.

Siden 1930 har en tredjedel av de fast
boende fugleartene blitt redusert i antall.
En fjerdedel av pattedyrene står nå på ran-
den av utryddelse. Samtidig har stikkpro
ver vist at 70 prosent av overfiatevannet har

losfatinrihold over faregrensen, og ti pro
sent ligger over grensen for n eller tlere
I ti ngrnetal ler.

— Det ble etter hvert så ille at noe matte
gjore noe, sier jieles van ltaalen ved Land
bruks- og mniljoverndepartementet i Den

Kuvending
Den nye politikken som nå utmeisles er en
kuvending for et folk som tidligere har sett
pa våtmarker og heier som hindre, og ikke
som noe verdifullt i seg selv. Den nye pla
nen, som allerede er vedtatt i nasjonalfor
samlingen, tar sikte på å skape 250 000
hektar med nye våtmarker, skoger og hei
er innen 2020. Da skal etter planen
750 000 hektar bli såkalte naturlige kjer- Q
neområder.

Det aller meste av disse nye naturreser
vatene er i dag jordbmksområder, og staten
og provinsene vil sammen bruke $00 oil
lioner gylden i året til a kjøpe ni ndt
150 000 hektar land. De restel ende
100 000 hektar vil bestå av gårdsluni der
innehaveren eller forpakteren inngår en mv—
tale med staten der han får okonoinisk

stotte og veiledning til å drie okologisk
jordbruk. Det innebærer å beskyne ti gi på
reir, la hekker vokse uforstyrret, og li de
ler av jorden gå tilbake til våt oma I lei

— Det er på boy tid at dette skjei sier
landskapsarkitekten jan Corier, Mliii LI an-
sitt som rådgiver for Nederlands sitlisie ni
turvernorganisasjon, Natuurmonmi i ei i men.
—Det tok oss bare en generasjon hovi i len
sivt jordbruk og drenering til å gjøre Ne- Gderland til et okologisk katastrofti i liii .iiie.
Det kommer til å ta over hundre år å repa
rere disse skadene, ikke 30 ar sonm regje
ringen regner med.

Bøndene mot

Bøndene har vært mest skeptiske til den nye
nasjonale satsingen. Mange av dem ser det
som et forsøk fra bybefolkningen til a
tvinge fra dem land og gnimm .Me mm andre
ser økonomiske muligheter i naturvernpla
nen. Jorden blir kjøpt til markedspris, og
den vil i enkelte omrader være meget høy.

— Vi har forsåvidt vært heldige pa (len
maten at krisen i landbruket og miljøet
skjedde samtidig, sier nattmrverneren Corter.
— Det er i statens interesse å redusere jord
bruksproduksjonen, samtidig som folk flest
ønsker mer natur. Dette betyr at flere mid
ler plutselig har blitt tilgjengelig for innkjøp
av jord til naturreservater, sier han. D

Gro >vlari l-laaland
Theresesgt 7a
0358 OSLO

KONKURRANSER ri fl For oss som er blitt femti,

er det ikke sa lang tid siden en

ti mils reise med for eksempel

toget var noe man planla

grundig. gledet oss til et halvt

ar og husket med vemodsblan

det fryd resten av livet. Det var

egg med ansjos pa smorbrode

ne vi hentet opp av nistekurven

midtveis, omtrent ved Kambo.

Hvis det var Oslo vi skulle til,

tok vi pa slottet og sinnataggen

og fortalte begeistret om det

da vi kom hjem.

À reise ti mil i dag, er noe vi

bare gjør. Først pusser vi

tennene, og sa reiser vi ti mil.

Og hundre mil med fly gar

akkurat like greit. Uten niste

kurv kommer vi fram, svitsj —

tilsmilt og bespist — dit vi skal,

og snakker med de vi skal

snakke med, og sa svisj hjem

til Dagsrevyen.

Mens vare barn — ha, hvor

er vare vellykkede barn? Vel,

Kristin har hovedkontor i

Geneve og filial i Marrakech,

men akkurat na kjører hun

slalam et sted i Dolomittene

(tror jeg), mens Hakon har

kjøpt leilighet i Paris, jobber

p.t. mest i Tokyo og skal ha

helga hos svigermor i Buenos

Aires. Hvis det passer, kan vi

høre ham spille fløyte i Køben

havn neste torsdag.

Nei, en ti mils tur er ikke

lenger noe a lagre pa hylla for

livsopplevelser. Na bor en nok

helst ta en sving innom Oua

gadougou før det er verdt a

nevne i selskapslivet.

Og midt oppi reiseselska

pet registrerer jeg roster som

med et visst ettertrykk hevder

at «vi ma redusere transport-

behovet.., vi ma reise mindre,

frakte mindre, ellers kommer

det til a ga for varmt for seg pa

denne planeten. Lærde men

nesker med adresse New York

flyr i 10 000 meters høyde for

a kunne forelese om slike ting

i Beirut, Tokyo og Oslo. Kan

skje de rekker a hilse pa

Naturvernforbundets leder-

skap ogsa, hvis representante

ne for dette på sin side rekker

15-flyet fra konferansen i Alta.

I sa fall — hva kommer de til

å drøfte den timen de har til

radighet? Blir det noe om det

moderne menneskets frykt for

tid og rom? Om hvorfor det

plutselig ble galt a bruke tid?

Om hvorfor det ble sidrumpa å
være en smule bofast? Om
hvorfor det plutselig ble galt a

bruke tid? Om hvorfor vi

plutselig ansa det å skulle

være til stede overalt, helst

samtidig, som en dyd? Om

hvorfor vare fysiske liv skal

likne en Dagsrevy hvor vi

spretter som kulelyn mellom

begivenheter og steder og

derfor kan framstå som orien

terte mennesker i en eller

annen god saks fremste front-

linje? Og vil de komme til a
lure et sekund pa hvorfor

ansvarsbevisste folk ikke

oppdrar sine barn til heimfo

dinger og anbefaler dem

bakerste benk i en verden hvor

det meste er gatt i sta og

ingen gidder tyre av hundre

tonn bensin for a kunne delta

pa et møte eller en klatretur i

Andes?

Av en eller annen grunn er

jeg i tvil, slike temaer har

liksom ikke hatt noen opplagt

plass pa Naturvernforbundets

bord. Sa det blir nok heller

ikke noen nye krav til myndig

hetene, der de flyr over hode

ne vare, om sterkere reduk

sjon avC02-utslippene innen

ar totusen og ditt&datt. — Kjør

mer buss, vil de nok si før de

løper til flybussen.

Arild Ädnem
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Nederland tilbake til naturen
Ti prosent av Nederlands hardt tilkjempede
jordbruksareal skal gis tilbake til naturen. I- laag.

Bli «årets profet» — vinn kikkert
Bli med på N&Ms profetkonkurranse’ Svar på hva du tror vil skje

i Naturvernåret 1995.

Vinneren trenger ingen krystallkule og viii stedet motta en flott
kikkert til å studere naturen med. Svaret mä vi ha innen i. mars.
Løsning og vinner kommer i Natur & Miljø nr. 1/1996.

Send svarene til Natur & Miljø, Postboks 2113 Grünerlokka,
0505 OSLO.

1. l-lvem er norsk miljøvernminister ved utgangen av 1995?

2. Vil antall passasjerer med NSB øke i løpet av året?

3. Lr barskogplanen blitt utvidet?

4. Har Naturvernforbundet flere enn dagens 30 000 medlemmer?

5. I lar generalsekretær Dag 1--lareide solgt sin gamle fomrensende
Volvo?

6. Kommer Paul Watson på hvalsafari til Norge til sommeren?

7. Er Stein Malkenes fortsatt leder av Naturvernforbundet?

8. 1--Ivor mange injuriesoksmål fremmer Kurt Odclekalv i år?

9. Vil nærings- og energiminister Jens Stoltenberg si ja til bygging
av gasskraftverk (av hensyn til barna)?

10. Vil vi oppleve et atomuhell avTsjernohyl-storrelsc?

Løsning på konkurransen i nr 6-94
Det var mange som hadde reist med papir og bivant i julen for å sva
re pa var konkurranse «jorden rundt». Et par av innsenderne papek
te, ganske så riktig, at Fokstumyra er 70, og ikke 60 år. Juryen har god
kjent ,ille svar pa dette punktet i nmten. I)en heldige vinneren er:

som får to lnter—rail billetter i pos—

len — gratulerer!

Løsning: Mardola — Alta — Smuttlutliet — Svalbard — Alaska —Yellows
tone — Amazonas — Rio — Bouvetøya — Madagaskar —Zaire — Kairo —

Maldivene — Armckland — Shanghai — Tsjernobyl —Nikel — Fokstutny
ra — lilieliamnwr — 1-lalden.



grønn hverdag
Du kan rette dine miøspørsmål til vår fagkonsulent Helene
Bank. Skriv til Natur & miØ, postboks 2113 Grünerløkka,
0505 Oslo. Merk konvolutten «Helene svarer»

Kompost om
vinteren
Hlir kvaliteten 1i kom
posten darligere hvis
jeg krtsetter å kom
postere om vinteren,
og hvilke forholdsre
gler hør jeg eventuelt ta
for å få hest mulig re
sultat?

Hans Eliassen

Nokkeli’n til a holde pro

sesst’n i gang, era ta vare
z’armen. 1-Ivis ikke,

/ r)’S ‘r ko nposten. Det er
ingen skade skjedd om
det fryser til i kotnpos ibe—
holdi’n’n, for den kan startes opp
igjen til våren. Men dafrirdu ikke
brukt beholderen i ,nellomtida.

Om vinteren er det spesielt vik
tig at kompostbeholdi’ren får re—
gt’lmi’ssig t iljorsel av nytt matav—
la il. Sinakryperu’ som laget
i’armen, ma ha noe å leve av.

lirik innerlokk. Da blir rom—
utet som skal varmes opp, minst
in i dig. 1 ‘ass pa at alle skjoter i iso—
lasjoni’n er tette. I spesielt kalde
stmk anbefales JO ein isolasjon.

Va’r for ovrig rask med påfrll
av (i v_ja il og st ro om vinteren. Mye
‘anne gtr tapt når lokket er av.

Kv nipost beholi len’n ma være
plassert slik at det kommer luft til
/ra bunnen ogsa om vinteren. 1)en
kan J.eks. plasseres på noen mur—
st i’ in er.

En frosset kompostbeholder kan
sirles opp igjen med varmeflas
?a’r. Fyll en eller to store plastflas—
ki’r med varmt vann og grav dem

Betaler for spesialavfall

I den statlige kampanjen na i
høst har det vært annonsert at
innlevering av spesialavfall er
gratis. Det stemmer ikke i min
kommune. I )a jeg skulle leve
re rester med maling og lim et
ter Oppussing, ble jeg bedt om
å betale.

‘MiIjøheimeverner». Lakselv

Det s temn mer nok at noen kom —

muner fortsatt tar betalt. Fram til
• juli 1995 er det frivillig for

kommunene a ha innsamling av
spesialavfall fra husholdningene,
og det erJårtsatt noen som krever
betaling ved innlevering.

Fra l juli neste år blir det plikt
for kommunene å ha en mottaks

ordning fra husholdningene. Da
blir kommunen eier av avfallet.
1)a skal det ikke koste å levere.
Kommunene må regne ut avjalls—
gebyret slik at det også dekker .spe
sialaojåll.

Na’ringsdrivendi’ betaler for
inn levering av spesia la vJa lli’t,
bade fin og et ter I juli 1995.

Resirkulert farlig?

Jeg driver en liten bedrift, og er
blitt kontaktet av papirprodu
senter som hevder at resirkulert
papir tørker ut huden, at det er
allergifremkallende og at det
inneholder mer bakterier enn
nytt papir. Er disse pastandene
riktige

Selvstendig næringsdrivende

Ivlykpapirprodusentene driver en

kamnp om tnarkedsandeler, og da
er det dessverre ikke saklig infor

mnasjon somn alltid står i
lioysetm’t.

J?es irku len papir har
oni to’nt sain mm’s ugeei’ne
som nytt papim, ineti det
res irku lerte pap irL’l si i,ger
opp /uktighet litt raskere,
not’ som bor være ei i /i

del i toalet tpapir og ti rke—
ruller.

Ifålge 1”.Jorges astnit og
allergiforbund fin nes i/et
ingen kjente tilfeller der
noen har hatt allt’v_gian—
tåll eller uttorkingspi i ble—
mer på gi—tinn t i’ res irku—
lert papir.

NJov_ges astnii og itiler—
giforbund stot ter Na In ri’ern/or—

bundet i onsket om okt bo il,’ av re—
sirkulert papir.

Ifolge de kildene vi liai tilsi’a— oren bakter/einnltoldet i ti ypn ii lit —

sort resirkulert papir il’t sii
finnes i et stenilt glass et ter ni’n
ni inn tter i /rilu/t. I ‘a /nrprcl li iksji in
fori’ga i ut n ler tempm’ra tit rei snn

tar knekken ptt de Jieste bakterie—
ni’, og i tillegg tilsettes sto/Jer som
tar knekken p11 det som ei’entitelt
skulle vært’ igjen.

Det finnes ikke grunnlag for
noen av pastandene over, og ni’sir—
kulert papir er det IIL’Ste a lterni lii—

vet pa tilli’ om rådei bortsett j ni til
in npakning av mat varer. Det to
skyldes at det kan finnes litt foru—

rt’nsning i papiret som kan over—
jores til mati’ari’ne. Grått papir i
ka/jefiltre betyr ikke at papiret er
resirkulert, men at det ikke er
brukt klor til å bleke papiret.

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

Det kan nemlig gi uts/ag på farvene.

For eksempel er bildene i denne annonsen 100% identiske, men fremkalt 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

li/la, med et stygt farvestikk — særlig på de lyse og nøytrale delene av motivet

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

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

Forskjellen er at vi aldri gir maskinene ansvaret alene. Hvert eneste bilde kontrolleres av mennesker —

vår bransjes dyktigste fagfolk. Dc 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 mncdPreus Farvebilder neste gang.

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

Bildene dine blir bedre i Preus Fotolaboratorium

du synes

dette bildet
ble ålreit.

Er resirkulert
papir farlig?

ned i rna.ssen. Varm sukkerlake og
urin er også godsaker for kompims
ten. Det setter raskt fort på pro—
sessen.

kunne
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Er du tilhenger av dramatisk landskap

med høye, forrevne fjell og ville fosser,

er Pasvik neppe noe for deg.

Vn liii kile som presser seg vei sor()ver fra Kirkenes mellom I in—
land og Russhmd, er nesten kjedelig hatt nwd sine lange, glisne fu—
rLiSk( ;ger og tL15(’fl Slfl.i, l)liflkende vann og vidstrakte niyrer. I Ivis
du derimot bar sansen for urort natur — villmark med stor V, er
Dyre Pasvik iiasjonalpark midt i blinken.

Pasvik er fakiisl det eneste omradet i Norge med ekte urskog,
i følge forsker I larald Korsmo ved Norsk institutt bor naturlorsk
ning (NINA). Ekte urskog vil si at det ikke har foregatt mennes
kelige inngrep, I Pasvik finnes det totalt 100 kvadratkilometer med
ekte urskog. 60 av disse finner vi innenfor nasjonalparkomradet.

I lvis du tror du har vandret i uberort urskog i Stabbursdalen,
Anderdalen, Rajo og og Gutulia nasjonalparker, må du tro om
igjen. Til og med disse villrnarksolnLidene har opplevd inngrep
i forii av hogst.

Ekte villmark

Bortsett fra en del vann, er hele nasjonalparken dekket av flyr og
furuslog.

Og hvilken skog! Her er det nesten like mye liggende som stå
ende trevirke. En tur inn til Ødevaimet en inidnattstime i juli er
som å komme til en annen verden. l)et er stille bare myggen sur
er rundt ørene pa deg. Skogen star eier som et Inonument — like

mye død som levende. For å komme fram, er du nødt til å gå i
siksak mellom et virvar av døde tra’r som ligger hulter til bulier på
bakken.

l)en som matte tro at det døde trevirket skyldes forurensning fra
Nikkel i Russland, ma tro om igjen. Forsker l)an Aamlid ved Norsk
institutt for skogforskning kan berolige med at urskogen i øvre
Pasvik sa langt er upavirket av forurensningen fra Nikkel. Lenger
nord i dalen — i en tynn stnpe mot Russland — har forskerne der
imot pavist bnmsvidde furunaler. Det er sviskader på grunn av
svoveldioksyd. Utslippene fra Nikkel er imidlertid redusert noe de
senere u’ene, og Aamlid tror ikke at Pasviks urskoger vil bli ram
met av skogdod.

Mer vern

Det soni gjenstår nå, er en utvidelse av øvre Pasvik nasjonalpark
ned ytterligere 40 kvadratkilometer for å sikre all urskogsnatur i

oinradet. Steinar Schanche hos fylkesmannen i l’innniaik tror at
denne utvidelsen vil finne sted innen et par års tid, men det vil
neppe skje uten konflikter.

[)a utvidelsen ble lansert, sto hogstinaskinene klare pa gren
sen til urskogen Mc n takket være at del forela grundig doku
Inentasjon av oinradets verneverdi, ble eie planlagte inngrepene
stoppet i siste liten.

I )et er ogsa et sterkt lokalt ønske om rnellomriksvei til Finland,
noe som vil punktere villmarksnaturen i øvre Pasvik. Flere inter
nasjonale selskaper driver dessuten skjerping etter malm langs
grensene til nasjonalparken. Det er neppe tvil om at dci finnes nik—
kel-forekomster i omradet sporsmalet er om eie er drivverdige.

Schanche er likevel optimistisk og tror det er mulig a styre unna
de l’oreslatte inngrepene.
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Over: Norges eneste ekte urskog finnes i øvre Pas.
vik nasjonalpark og omkringliggende områder. Helt til
venstre: Myrene i Pasvik.skogene er et funn for vade.
fugler. En av de vanligste artene i området er grønn
stilken. Til venstre: Midnattstemning over Pasviks
taigalandskap.
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Fakta om Pasvik:
BeIIgL’ttIte1: Sør-Varanger kommune i Ost-Finnmark. Ligger

like langt sør som Iromso og like langt øst som Istanbul i
TVrkia. Dalen er 120 km lang, 35 km bred.

Biolugis!: ntangJold ltiglcr: 212 fuglcarter er registrert i
dalen. Av disse er 68 vanlige hekkefugler, mens 54cr

sporadiske hekkefugler. Mange østlige arter finnes i Norge
utelukkende i Pasvik og omkringliggende otnrider.

Pattedyr: smågnagere, hisamrotte, hare, ekorn, iir, rev,
mink, elg og bjorn. Ulv og jerv forekommer sporadisk.

[ainrcin finnes om vinteren.
Fisk: Pasvikelva er svært fiskerik med østlige fiskeslag som

stk, harr, abbor, gjedde, lake, samt orret.
Plantei: 100 plantcartcr. Sibirske arter er tiitnrnarkspors,

ikerhær og hrinntnyrull. Skogen domineres av furu, men
det finnes innslag av sihirgran og lavlandshjørk.

‘‘rneo,nrtider: Øvre Ptsvik nasjonalpark — 63 kvadratkilo
meter. Pasvik naturrescrvat — 19 kvadratkilometer (Totalt

Norge-Russland 166 kvadratkilometer).
Atku,nst: Fly til Kirkenes, Buss til l’asvik (Vaggetem), hvor

sykkel kan 1des. Overnatting i telt. Enkelte koier i Øvre
Pasvik nasjonalpark står åpne. Jakt og fiske etter vanlige

regler i parken.

4 & MILJO i ‘i’

— Klarer vi det, vLl vi kunne hevare et systetn nwd vatmar
ker og urskog sotu er uttikt hade i norsk og nordisk satnmi’nlwng.
Ved a satnarheidi’ med bade russere og finner, haper vi å sikre et
satntnenhengetidi’ hi-Ite med vilitnark fra Russland, via Norge til
l:naresj()i’n — selve hjertet på Nordkalotten, sier Steinar Schanc—
1w hos fvlki’stnan ni’n i li nu mark.

Samarbeid med russerne
Øvre Pasvik nasjonalpark er ikke det eneste verneomradet i dalen.
1 i 092—93 ble tiet f’lles norsk—rttssiske Pasvik naturreserval opp
rettet som et resultat av miljovernavtalen mellom Norge og Rrtss—
lantl. Den russiske delen er størst — hele 147 kvadratkilometer,
mens den norske delen rttgjor 19 kvadratkilometer, I lovedfor—
tnalet med det nye t)atI,trreservat’t er ovurvakning og vert av den
sarhari’ arktiske furuskogen og de itnike vattnarksomradeiw langs
Pasvikelva. I )et nye resutvatut har ogsä fått sin egen bok skrevet
av Steittar ‘vVikan, ()lga Makarova og ‘Irond Aarseth,

Best på bjorn— Vi har Norges tt’tteste hjornehestand, sier Steinar Wikan som har
studert Pasvik—hjornen siden 1966. Mens den totale norske hjor—
tiebr’standi’ts attslas til 15—50 dyr, ble minst 11 forskjellige dyr re
gistrert i dalen sist sottimner, Hjornebinna «Itrita» med sine to sjarm—
troll av tttmger gjorde stor lykke i riksavisene da hun fredelig heitet
pi jordi’ni’. Ogsa hantibjrtrnen Rudolftok godt for seg av hontlens
vinti’rfor. Ikke nok tited at folk fikk se bjørner på kloss hold — det
te var ogsa den forste foiodokuinentasjonen av binne trted ung—
er på norsk jord i nyere tid (si’ Natur og Miljø nr .5_94).

212 fuglearter

Den første som undersøkte fugk’livet i Pasvik—dalen, var ji’gercn og
ornitologen 1-lans li, L. Suhaanning som senere ble konservator
ved Stavanger Museitm.

Schaanning lwskrivi’r I :),vmv,inn(.t som den «fortrinnligstc an
declam og gasesti» og forteller at de mest tallrike endene var brutt—
tiakki-, stjertand, krtkkand, lappfiskand og kvinand. DessLtten var
dverggas og sa’dgas vanlige. Mangi’avartene Suhaanning obser
vi’rte var Ltkj(’t’Lte i Skandinavia, I lan påvisti’ blant annet hekke—
pltsscni’ til sihirskc fugler sotn kvartbekkasin, sotsnipe, dverg—
snipe, lappugle og lappsartger.

Situasjonen er ikke T]lye endret i dag. Riktignok er dverggasa
borte, men satlgsvanemle motes fortsatt var og høst i rakene i Pas
viki’lva. Sa.’dgasflokken er et sikkert vartegn i april, og de mange
sjeldne vadefugli’ne liekker kwtsatt pa tnvrene i dalen. Til og med
(len sjeldne lapptigla kan patreffes i gode smagnagerar.

Til samineti er det talt opp 212 fuglearter i Pasvik, som er in—
ti’rnasjonalt kjent som en spennende fuglelokalitet.

Nykomlingen bisamrotta
Bisamrotta kotmimnr’r opprinnelig fra Øst—Asia, men er blitt satt ut
som pelsdyr i Vest—Russland og har siden spredt seg til Pasvik-da—
li’n. Na finnes den tallrik i de fleste vegi’tasjonsrike vann og vass
drag over det toeste av dalen. Bade titseende og .ttlerd minner om
bi’ver. Di’n bygger stna hytter, lever av vannvt-gi’tasjon og er der
med med paa hindre gjengt’otng av vannene. lasvik—lwhoerne ser

derfor positivt pt det nye ti lskuddet til kiunaen. EI

Bisamrottas beverliknende hytter er i dag et
karakteristisk innslag i Pasvik-naturen.

NY PRIVAT NÆRING
FOR DISTRIKTS-NORGE

MILJØVENNLIG TEKNOLOGISK LANDEVINNING

Privat-
produsert
vannkraft
til halve

.

pnsen
Ny teknologi har fori’mtkh’t instinlaspgu’nt’ pa snta jn a:
vanmtkrattvr’rk. Antall hev’gelige deler er n’dutm’i sitmmttidig

Som ilekstbiliti’f fl og drifisikkerhelt’n er okel
Variahil vannfom-ing ltàndt en’s titt’n dyre ri’gult’m’imig’— ‘ni i li i’.

Kraftverki’t lager st rom av den vanumengden 5( ni i til ett hvit’
tid er ttliengulmg.

Vil km’;if’rterkL’f gi mii’ kt’;tft enn mIn har brIto for mil m’pt’l fot’-

bruk?
Dçtt fivi- m’mtem’ithmt’mt ;tnmo’r mtitmnghetmtm til i smIet um-i’k:ithl»—
kraften til mmdrm’ fcim’ttak gjenn miii St;ilmmetl

RENNENDE VANN
-ENESTE FORUTSETNING

4

Er du eier av il vann ulk’r i’n ht’kk ?
Kraftvtrkm’t gir nvt rmiuligh’ter fot ek’eiitptlvis k’kkt-i’im i’

med st ni forbruk av im’rsk inn. lokalt ek’-i hus,
hvttegt’ei!em- tlh’m’ ‘nrad—;tnhgg m fjm-rin

— htmmtnitlst t’m’k ut ett m’!t-ktnsitt!
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Thor Midteng (54) er fagkonsu
lent i Naturvernforbundet, med
klassisk naturvern som ansvars
område. i lan begynte å arbeide
i forbundet i naturvernåret i
1970.

— l)et forrige naturvernåret
hadde stor betydning. Det var
mange som for første gang stiftet
bekjentskap med natur—og mil jo—
vernsporsmål, og Naturvernfor

bundet fikk stor tilstromning av
medlemmer, minnes han. 1-lan

sier det var et snilt år, med fokus
pa det å holde naturen ren.

Men det skulle vise seg at det
var opptakten til flere harde kam

per om vassdragsuthygging. I de
kampene var det en stor styrke for
Naiumvernforbundet at det hadde
mange medlemmer i lyggen.

N aturvernforbundet benyliet
også anledningen til å presse

myndighetene til å ta større an

svar for nalurvernei. Bare to år et
ter niturvernaret, ble Miljovern

departementet opprettet, med na

avdøde Olav Gjærevoll sum mi

nister.
Magne Miditun var generalsek

retær i Naturvernforbundei under

naturvernåret i 1970.
— Naturvernåret innebar et

stort luft for vernetanken. Gjen

nom den økte medlemsrnassen
ble det dannet et bedre økono
misk fundament for mi Ijøbeve

gelsemi. Det var også et stort en
gasjement fra de organisasjonene
som deltok, sier han.

Kontroverser

Om naturvernåret i 1970 var
snill, ble det etterhvert klart at ar
beidet for økt naturvern hadde
sprengstoff i seg. Bedrilisledere
og kraftprodusenter ble mektig
irriterte på naturvernerne som
hadde fått ny styrke som følge av

naturvernåret.
— Perspektivet ble stadig mer

alvorlig. Det ble åpenbart at na
tu rvern koster penger, sier Thor.

Dermed vil arets naturvernar

skille seg kraftig fra det forrige.
Naturvernerne jobber nå ut ilra

et langt bredere spekter av saker
enn for, og det involverer store
deler av samfunnsmaski neriet.

— Samtidig må vi understreke
gleden ved naturvernet. Det a set

te pris på naturverdiene, er et
nødvendig utgangspunkt for en

personlig erkjennelse av at noe
må gjøres, sier naturvern-veiera

nen.

Kommunalt ansvar
Fokuseringen på det kom ntunale
ansvaret i naturvernet vil være

viktig i Naitirvernforhundets
markering av naturvernaret 1995.
Stadig mer av avgjørelsene dele
geres til kø nt mnunene. Kom mu—
nene har hr eksempel fatt større
ansvar for sern av de vernede
vassdragene og forvaltning av
skogene enn for. Samtidig skorter
det i mange tilfHler på kunnskap
og bevissthet om naturvernet i
mange rådhus. Det betyr at Na

turverniorbundeis lokallag blir
viktige i den kommunale oppfol
gingen av naturvernet.

Kunpaitjeledcr Anne Rita Sø—
derlund hoteller at Naturvernfor—
bundet i løpet av arel vil kare den
beste naturarvkommunen. Kon
kurransen lanseres i ntars, og kå
ringen vil skje i november. Kom
munen med den beste planen for
vern av egen natur vinner.

I til legg vil Naturvernforbun
det markere naturvernåret i for
bindelse med høstens kummu
nevtlg.

På nasjonalt plan vil harskog
planen, vatmarksområdene, lov
skogene pi \‘estltndet, marine
vc-rneornrtder og regjeringens
handlingsplan for biologisk
mangfold være viktige omrider
for Naturvernforbundet.

Ville naboer
«Ville naboer» er en annen akti
vitet som Naturvernforhundet vil
sette ut i livet i vår. Den vil rette
søkelyset mot naturen der vi bor.
Malet er å hjelpe til med å øke
det biologiske rnangfoldet. Del
kan ga ut pa å plante blomster i
hagen som tiltrekker seg som
merfugler, sette opp fugl ekasser
for flaggermus, overvintringsstcd
for piggsvin, og det å avstå fra
bruk av plantegifter. Fn bok om
dette gis ut i mars, i samarbeid
med Miljøheimevernet.

15 organisasjoner samarbeider
om årets naturvernår. Miljøvern—
departementet bidrar med sju
nullioner kroner i ekstra støtte.

Sa gjenstår det å se om Natur
vernaret virkelig bidrar til mer
naturvern, eller om det bare blir
et kamptnje-jippo.

c197O var et snilt år

SKOLEMARKERINGEN 1995
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.

Thor Midteng begynte å jobbe i Natur
vernforbundet for 25 år siden1 samtidig
med det forrige naturvernåret. Ft .<»i--<

THORS ANDRE
NATURVERNAR
Thor Midteng er i år med på
sitt andre naturvernår, 25 år

KIRKE-, UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET
har iverksatt en rekke tiltak før å lremnte mil jøbevissthet og
kunnskaper om miljøsporsmal i skoleverket. I hvert fylke er
det opprettet et tverriaglig kontaktutvalg som skal arbeide for å
fremme miljøunderisning innen sitt fylke. Kontaktperson i
fylket er knyttet til skoleadministrasjonen i det enkelte fylket.
Inlorntasjon om konkrete tiltak innen fylket fas ved henven
delse til statens utdanningssenter.

Skoler tilbys i tillegg å delta i egne landsomfatteitde
programmer der elever gjør konkret miljøvernarheid som ledd i
sin læring. Eksempler pa prosjekter:

Prosjekt VANI)A som er beregnet for videregaende skole.
Skolene undersøker en innsjø og følger opp utviklingen over
flere ar. Dataene som samles inn, legges i en database.
Prosjektet ledes as universitetet i Bergen.

Kontaktadresse: VAN DA
Zoologisk museum
Universitetet i Bergen
Allégt. 41
5007 Bergen

BEKKIS
er et prosjekt for kartlegging av miljøstanden i bekker og
smftvassdrag over hele landet. Malet er a skape engasjement
for natur og miljø, gi kunnskaper om vassdrag som økosystem
og a skape bevissthet om ulike former for menneskelig
påvirkning av bekkene.

Kontaktadresse:

NIVA, Postboks 173, Kjelsås -0411 Oslo - Tlf. 22 185229

KYSTOVERVÅKING/HOVIS
er et prosjekt som gjelder bevaring av kystmiljøet.
Prosjektledelsen er na lagt til Statens utdanningskontor i
Aust-Agder.

Koimtaktadresse:
Statens utdanriingskontor i Aust-Agder
Postboks 462 - 4801 Arendal - TIf. 37 02 50 25

MILJØ OG ENERGI I SKOLEN, MEIS
Vi kan ikke skape en bærekraftig samfunnsutvikling uten at vi
er i stand til å utnytte energiressursene på en bedre mate enn vi
gjør i dag, sier Brundtlandsrapporten. Men hva kan vi gjøre
med dette viktige spørsmålet i skolen?
I MEIS-programmet får du svar på det. For mer informasjon
om programmet. ta kontakt med: Stiftelsen VEKST
Postboks 641, Sentrum - 0160 Oslo - TIl. 2241 30 35

I-c

siden sist.

N&M: Jon K. Berg

VINTERLANDBRUKSSKOLEN I OSLO
gratulerer

og minner om vår spesialitet:

Videregående kurs i Naturbruk
og miljøfag

Pottemakerveien 4. 0954 OSLO
TIf .: 22 25 43 44/22 25 75 67

Fax: 22 166057

Sogn Jord- og Hagebruksskule
5745 Aurland, tif. 57 63 32 05

Økologisk Landbruksskule
2-årig linje i økologisk landbruk

(VKI + VKII m/sommarkurs)

VANLEG KOST OG VEGETARKOST
Plan og søknadsskjema Irå skulen.

Søknadsfrist 1. april

I 6 NATUR 5 MILJØ I 95



S T U D I E T I L B U D

Hogskolen i Østfold
Remmen
1783 Halden
TI!.. 69180711, laks: 69184445

Hogskolen i Østfold har as dtIinger i I lalck’n. Frtclrikstad og Sarpsborg.
du kan vr’Igr’ nsllom studier av I til 4 Irs trighet • godt studentmiljo og

rike muligheter for lriluHsIi • stiidenlitt (‘ksling innen Norden og Europa

Videreutdanning og påbygningsstudier I tøgskolen tilbyr videre
itclattttingsstudier (1/2—1 ar) innenlor de nevnte I.igumradene. Cand.—ma
ttidier innen språk. samhinnsiag og inform.itikk tekniske lag.

____________

seminar, haIvrs- og arsstudier k>r lærere.

Viktig å vite • anlig soknadsfrist for alle grunnsttidier. 1.5. april. opptak
vi særskilte vilkar og 6 rltand.slofte: 1. utots • de fleSte videre— og pâbygnings

studier: I 5juni • k 6t.Ikt hogkden for flutlnere irdonuojon: I lttkden i Øitld.
tt’intitr’n. 183 I takk’n, til.: 69 1807 11. fak.s: 50 15 H iS

Opptaksprøvene er delt i to,
en hjemmeoppgave og en
skoleoppgave. Hjemmeopp
gaven blir bedømt av hog
skolens opptakskomité og
ca. 70 kandidater får anled
ning til å delta ved prøvens
andre del som foregår på
Arkitekthøgskolen.

Opptatt av økologo - Miljøvern - Hndtverk og Kultur

lese,, I’olheh,ç’kol, ha,’ linjer I:

• Sjbruk • lfathsrin • ‘leOfll e kn.td • I )kot ok
jordbruk — fIrst ss urheidshrst • I )koto st haebruk

• I :ltins • Fritutttis pa ldturtotks 55
• t’j,ikts i tsiiiirtt:isr

zx*zjl2insefondet
Finsefondet skal dele ut et miljøstzendium

på 100.000 kroner i mai 1995!
Finse’b mdvi er v’n u:l\ lk’nglg stiftelse e’i:il )le’t’t i 1955. Gjennom uidc’Iing IV :Irligv’ stipunclie’r (Inskel’
k nele’t a stimulere :ti’lx’idet htt’ et bedre’ miljo. Fondsmidk’m’ er basert p1 e’tl priv:It gave og utgjor
idag ca. -i,5 millioner kionei’. I .I99 har styi’et besluttet at det skal utdeks et. stipendium p
100.000 kroner. fondt’ts styre loretar e’valueringe’n, men etter behov vil e’ksterrt kompetanse
trekkes inn. Styret he’siat’ av Georg Carlbe’rg (Senter lbi’ Industriforskning), Karl Ilagelund (World
Vs ateh Tnslilute’ Noi’den ), Knut Norman (give’i’ne’) og Torhjorn P:iule’ (Norge’s Naturvernlot’hund).
tjtclelinL4e’n ;I kndets stipendium finner sted i mai hvert ar.

linselondet er ;lj)e’nt Ol’ alle’ privatpet-sonei’. organisasjoner eÏle:i’ bedrifter med konkrete’ idi’ei’,
ttltalc elle’i’ pr tsjekte’r ti faller inn under fondets lOrm:lI. l’onde’t er spesielt opptatt ax a oppfot’di’e’
til lokale initiativ hvor sunn fornuft og pr:ikliske’ losninge’r p:ire’s med ns, tenkning og elristighet.
]:ii.fsv.Ionde,t sk:il priln;ert dekke’ omi’:ick’r hvor aticire’ stotte’midle’r normalt ikke’ kan plre’gne’s.

Eget 5( )knad.’5skjelna Lie’s ved henvendelse’ til fondets sekretariat S iknacislriste’n er satt til I. tnat’s

109. Fondet betinger seg i’:IpJX)rt om resultatene’ :1v prosje’kte’t,/tilt:iket, eventuelt i form av en
pt’v’se’1t:Isjon ved en senere eitelelin.

1-’in.s-cfondct v/Naturvernforbu;adel, BoI,’s 21 J,a’ c;rü;wrlokka, 0505 Oslo - 7[: 22 - 71 55 20 - Fax: 22 - 71 5640

FANA
FOLKE HØGSKULE

Vi du studere ved
Hogskolen i Lillehammer?

Heltidstiidier
(sok nadsi fl st I 5. april)

• Altntenn iii —ex, phit.
• Bedri I tstikitnnm i izi’utili tata
• I 1111k Ull nskap gru IlfltaC
• Ff1111 kunnskap mel 10111 big
• (iengrali grutllltae

• Helse— og sosialarheiderutdanningc’ne
-— Barnevernspedaeog
— Snstonniri

Vernepleier
• Kunsthistorie grunnlag
• Pedagilgikk grullnfag
• Pedagoizikk hovedtag
• Personalutvikling og ledelse
• Samt unnspotitikk og offentlig forvaltning
• Nni’sk og Illternasjolial politikk (pabygriitig)
• Prograntlngenifil’

• RegI
• Reisetiv
• Samlunnsplanlegging
• Santtidshistorie grunnlag
• Sanl(idshistorie rriel lorni ag

• Spesialpedagogikk hovedtag
• økonomi og administrasjon — 2 hr

Søknadsskjema og i ni orin asjon (1111 stuel ier:
Tll 61 28 82 11/12 eller 61 28 80 00

Du kan ogsa skrive til:
Høgskolen i Lillehammer

pi, 1004, 2601 Lillehammer

5067 STOItË MILI)L, B1RCFN
TIL 55991603
Telefaks 55 99 il 95

Hogskolen i Hedmark
I flvester i

er organisert i 5 av

framtidsrettet
for lærerutdanning utdanning

med to srudusreder

Hamar og Elverum. Hçgskolens nang’ avdelinger tilbyr ei
- Avd. fot sykepleier- bredt spekter :i flerarige uidanninger og

fri(istaendL 1aestudiv’r. Vi utelanner blant
utdanning, Elverum,

iIf neI sykepteiei’e. la’iere. fdrskoleherere,

AVd. for skog-og laglierere i kroppsçiving, revisorer,

urmarksfag pâ Evenstarj, 1111 ormastorlsarhe’ld’re, tiiniarkstiirvaltere.

f tandhruksieknikerc, lløgskittekIlldidaler
Avd. for okonom,, innen økonomi og administrasjon, intor—

samfunnsfag og iliat i kk, hiotcknolog I og ni il jøle k llolog i.

i1formatikkpå Rena,
Du kan ngsh velge i rittstaende [igsltielier
i f. eks. norsk, engelsk, samlunnsfag,

Avd for! bru inf’orlnaiikk eller miediekunnskap.

og narurfag pâ Blæs tilbyr deg:
Høgskolens felles- Ta Variert fhgtilhud

4,

LÆRING GJENNOM OPPLEVING OG
UTFORDRINGAR I FELLESSKAP MED ANDRE

1:ellesfag: Etikk, filosofi, folkemusikk og folkeelans,
kullurfag, ku nst og samfunn, seminar, skole’kitr,

Linjer: Frilufiliv og ()ko]ogi — Kunst og Litfera tur Me’dia
— Psvkologi og Samfunn — Teater og Musikk.

Valfag: Stort ut at av spe’nne’nde’ valfag.

Felles skoletur i to veker til EstlØnd og Russland.

i’n la;ra i’lkt’høgskoli’ kan du n1),;letti’ t’it aktivt og
annleis skolen,’ i vakre onigivnadt’r na’i’

Be 0111 il skoleplaii!

administrasjon ligger

lElverum.

Høgskolen har 3500

studenter og ca 300

tilsatte.

0 FOSEN
FOLKE H OG S 1<0 LE

100 ki55.\ — TIt. 71 55 250
Ia 73 552255

• lit dyktig og ser iceinnsti Il personale
• Levende stuetlenlitiç(
• Vetni siVile og moderne av del i nger
• Las e studiekosi tider
• Aktive lokal sarn ti itn

Ta kontakt for mer informasjon om vi’ire:
14 tlerhrige grunnulelanni ngst itbud
25 ettårige grunn—/videreutdanningsti hud

Hogskolen i Hedmark
240)1 SIv erulil

‘I’

Landbrukspraksis i USA og Australia

OPPLEVELSER — UTFORDRINGER -

VENNSKAP — KUNNSKAP:

ke,ikssIrse ‘i’s Is Ioit TstsOs
Lwicrsk, k’alicen t (i 2 430(1 00 (2 4.1)1(1(1

Hogskolea i OstfoId

OPPTAKSPRØVER
TIL

ARIKTEKTSTUDIET

Har du lyst til å lære språk, reise ut i verden
og samtidig få arbeidserfaring fra gård?

v” For deg med landbrukserfaring mellom 19 og 28 år
V Opphold fra 6-12 måneder
V Avreise vår og sommer

Kontakt Atlantis, tlf: 22 67 00 43

En opplevelse av en annen verden!
Atlantis er en stiftelse opprettet av LNU og støttes av
Barne- og familiedepartementet.

Grunnstudier 95/96

Påmeldingsfrist
til opptaksprøvene ved
ARKITEKTHØGSKOLEN
I OSLO
er 15. april.

PÅ KARMØY
I ROGALAND, KAN DU LÆRE MER OM:

• Musikk
• Nordsjøen og Norge
• Reiseliv - språk - service
• Tekstilforming
• Mediefag
• Friluftsliv - kystkultur
• Kokk- og konditorfag
• Sosial - helse - samfunn
• Amatørteaterarbeid
Fellesfag — valgtag — studietur.

UTGARDEN
FOLKEHØGSKULE

Skriv
eller ring etter
informativ plan:

Nye venner, k’tivt
miljø og spennne
fg som:

Opptakskriterier er foruten
beståtte opptaksprøver,
generell studiekompetanse
med innsending av vitnemål
senest 1juli.

9

Media/Foto

Boks 264 - 4251 Kopervik - Ttf, 52 85 50 50 - Fax 52 85 50 40

Teater

Musikk

Friluftsliv/idrett
. Kunst

• Norsk (fr. språk)

king etter skolepln
tlf. 71 19 22

Påmeldingsskjema og opp
lysninger fås ved skriftlig
henvendelse til:

Arkitekthøgskolen i Oslo
St. Olavs gi. 4
Posthoks 6768 Si. Olavs plass
0130 Oslo

77/

il/ORD ØRE
I(LJLE

DRI’VHUS FOR KOMMUNIKASJON

6650 Sumadal • Tlf. 71 66 1922



En foreslått
nasjonalpark i
Lofoten kan gå i
vasken på grunn
av veibygging.
Nå håper
naturvernerne
på hjelp fra
Thorbjørn
Berntsen. >
N&M: Jens Petter Toldnæs

Området hvor den plan
lagte traseen vil krysse
Oksfjorden.
r i Bird Lrrkrr
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Foreslatt vei
gjennom fremtidq
nasjonolperk.

slik vegsjefen i Nordland

ønsker, er (lei kroken pa dora

for (1(’11 foreslalte iiasjonalpar—

ken i omradet.
I en stortingsiiieldi ng fra

gg foreslås C)ksfjord/lndre—
fjord—omradet utlagt til flaSjo—

nalpark. Parken er loresl att for
a beskytte et oinrade med høy
naSjonal verneverd i. I yl kes
mannens miljovernavdeling i
Nordland beskriver området
som (<det største gjenværende,
tilnærmet uberorte omridet i
Lofi)ten—Vesieralen.» I-ler er det
næringsfattige fjeliftirmasjo
ner,rned store kontraster og

linJe og botnstruktur. Indre—
fjord—øksfjord beskrives som et
interessant naturområde for
Lofoten når det gjelder vegeta
sjon, og som et umrade med
betydelige opplevelseskval ite
ter.

Dårlig signal

I sin vurdering av Lofast legger
l:vlkesmannem] vekt på at en ut
bygging vil være et darlig signal
i l:uroparadets naturvernar. I yl—
kesrnannens miljovernavdel ing
mener det vil Se rart Lit a bygge
vei gjennom en planlagt lasjo—
nalpark i et slikt ar. Avdelingen

går i stedet inn for tunnel under
1-I adsel fjorden.

Saksbehandler Ansgar Ohio
dahi, ved Fylkesmannens mil
jovernavdeling i Noi-dland, lar
bort ethvert håp hos dem som
matte mene at en vei i
Øksfjordomnrådet ikke vil ha
noe å si for naSj( naf parken

— De krimeriene som kreves
for a betegne el område som
nasjonalpark, fensvi n ner ved en
veiuthyggmg. I )a vil det i høy—
den være aktuelt å legge ut In
dre Oksfjod som lmdskaps
vernomrade, sier han til
Verneforinen «landskapsvern—

område» er langt iuildcre enn
vernegraden «nasjunalpark>’

Mens nasjonalparker stort
sett er vernet mot Inngrep som
kan endre naturforholdene, gis
det i landskapsverriomrader an—
ledn ing til tradisjonell nærings
utnyttelse.

Truede fuglearter

l-n egen fauna-undersokelse

slår fast at det finnes 16 truede
fuglearter i Lofast-området. Ved
at disse områdene blir gjort til
gjengelige, øker faren for i.ilov
I ig jakt og reirplyndring. De vik
tigste artene er kongeorn,
havorn, fjeilvåk, jaktfalk, van
dreùlk, tårnfalk og clvergfalk.
Ifølge avisen Vesterålen korn
mer veien også i konflikt med
reindriftsnæring og kulturmin
ner i området.

Tilbake til Stortinget
Na er det mulig at Lofast igjen

kan havne pa Stortinget som

sak. Det kan skje hvis Miljø
verndepartementet gjør en
dringei noe det har rett til iføl
ge plan- og bvgningsloven.

Ordføreren i Vågan, Steinar
Molvik er fryktet og respektert

blant sine motstandere, for så
vel makt som metoder.

For 30 år siden fant Steinar
Molvik veien fra Sarpsborg til
Vågan. I dag er han ordforer i

kommunen, og har funnet en
annen vei — Lofotens fastlands
forbindelse. I tillegg til å være
ordfører, er han sentral i om
trent det som er av råd og ut
valg i Nordland. Alt fra hånd
ball til l-lålogalandsrådet. han
benekter imidlertid at han er en
sterk mann.

— Jeg er uhyre sterk, sier han.

På farten

Steinar Molvik står på ltrten og
har egentlig ikke tid til noe in
tervju da N&M ringer. Flyet går
om halvannen time. Men det
får ikke hjelpe. Når saken er Lo-
fast, ja så har ordforeren i Vå
gan tid likevel.

Steinar Molvik vil at Nordre
trase skal gå til Gullesfjordbotn
— basta. I)e som foreslår noe
annet, har ikke helt skjønt hva
det dreier seg om.

Det ville være feil å si at han
gloder for saken. 1-lan brenner.
Brenner med en iver og et en
gasjement som det er van-

Øksfjord/lndrefjord-området består av såkalt kystalpinriatur som er svakt representert i våre nasjonalparker

22 NATUf&MIL,JØI.95 NATUR&MILJØ 19523

Hvis Lofotens fastlandsforbindelse,

Lofast, blir lagt gjennom Øksfjord/In

drefjord-området

DetLe er kullkaste planen om ny

saken nasjonalpark.

15. februar tar fylkes
Fastlandsforbindelsen i tinget stilling til veival
Lofoten, ..Lofast.., ble get, for miljovernminis
vedtatt av Stortinget i ter Thorbjorn Berntsen
1989. Første trinn er kommer med det avgjo
allerede påbegynt. Nå rende ordet. Saken har
står trinn to for tur. Her vakt stor strid i regio
er det i i alternative nen, med kommunene i
veitraseer. Vegsjefen Vesterålen som fremste
går inn for en vei som vil motstandere.

Eksisterende veier

Lofotens sterke mann:

Skal lage
vei i veffinga
— Det man har tro på, får man til —

særlig innen samferdsel.

Alternativ rute.

(Stiplet linje er vei i tunnel)

Ingen skal fortelle at
ordføreren i Sortland er
mer interessert i natur
vern enn meg, slår ord
føreren i Vågan Steinar
Molvik, fast.

F,,t, Jen, P,-” Toi,In.



lig å finne blant motstan
dere av store utbyggingssaker.

— Hvorfor slikt enormt enga
sjement i en sak som halve re
gionen er sterkt uenig i og som
i tillegg vil stanse en planlagt
nasjonalpark?

— Ingen skal fortelle meg at
ordføreren i Sortiand er mer in
teressert i naturvern enn meg,
slår Molvik fast. Ordfører Ro
nald Steen i Sortiand er kanskje
Molviks hardeste motstander i
Lofast-saken.

— Når det gjelder engasje
mentet, så strekker denne saken
seg tilbake til 1930 og jeg hand
ler etter kommunestyrets ved-

— I Iva med lnnerfjord/Øks
f]ord nasjonalpark — det er vei
eller vern det er snakk om her?

— Nei, det er ikke riktig å set
te veien og nasjonalparken opp
mot hverandre. For det første
kan nasjonalparken gjøres min
dre. For det andre er det jo ikke
uberørt natur der inne. Det er
både strømforende linjer og
plantefeh i området.

Utidig av Vesterålen

Striden om Lofast har sådd dyp
splid mellom Lofoten og \1es-

terålen. Dette er Molvik enig i,
men samtidig er han snar til å
presisere alle eksisterende sam
arbeidsområder, slik som idrett,
kultur og næringsliv, I lva synes
han om Vesterålens kritikk?

— Selvsagt er Vesterålen redd
for å havne i en hakevje. Sam
tidig synes jeg det er utidig av
Vesterålen å hindre OSS få
fastlandsforhindelsen nå. Da de
fikk sine broer, SPUrte ingen i
Vesterålen oss om det. Dette vet
jeg for jeg er formann i «Lofot
broene» som har bygget en rek
ke broer og tunneller slik at Lo
foten nå er fergefritt internt.

— Vesterålen vil likevel gjerne
ha tunnel under l-ladselfjor
den?

— Ja, men (lette må komme i
tillegg til Nordre trasr, ikke iste
denfor.

— Tror du (lette er realistisk i
overskuelig framtid?

- Nei, ikke hvis du med
overskuelig mener under ti år.

regionen.

Naturvernforhundet i Nord
land går sterkt imot vegsjefens
forslag om å bygge Lofotens
fastlandsforbindel.se etter det
såkalte «alternativ c». Av de i alt
11 alternativene som er utredet,
er det bare ett som i konse—
kvensutredningen blir betegnet
som mer konfliktfylt.

Miljofaglige mangler

Naturvernforhundet onsker Jo-
fast tilbake til Stortinget.

— De mi Ijøfaglige utredning
ene for Lofast mener at Stor
tinget i 1989 fattet vedtak om
bygging etter Nordre tras på
mangelfullt grunnlag, sier in
formasjonsleder Arne I arup

Naturvernforbundet i Nord
land. Grunnen er at veiforbin
delsen ble fastlagt uten at ho
vedplan forelå. Farup legger til
at Stortinget hør få anledning til
å ta stilling til en plan for en
helhetl ig sainferdselslosning
for regionen, der den foreslåtte
nasjonalparken inngår som et
viktig element.

Dårlig økonomi

Naturvernforbundet viser også
til i’ransportøkonomisk insti
tutts (101) rapport om (len
økonomiske nytteri ved pro
sjektet. Rapporten konkluderer
med at nordre trasé innebærer
en dårlig anvendelse av sarn—
fttnnets ressurser.

— Med et så tniljøskadelig og
samfunnsokonornisk ulønn
somt forslag, er det uforståelig at
vegsjefen hevder at han ved valg
av trase har lagt mest vekt på
samfunnskostnader og miljø-
konsekvenser, avslutter Fanip.

RONALD STEEN
ORTIFØREI1, :-
S0ErLANI)

:

— —

- —

I—

CC)

=
Ic

•_ li finner
OSS zkhe i 1)4
fremstilt som
fbrbiytere
bare på gran
av at vi har e
mening.

Naturvernforbundet:

Lofast tilbake
til Stortinget
Naturvernforbundet i Nordland me
ner at valg av trasé for Lofast bør
utsettes i påvente av en helhetlig
plan for samferdsel og naturvern i

-Berg Lofoten
Stopp Lofast

— Stormannsgalskap!

Høy temperatur
E i debatten
© Bare kU har kunnet konkurrere med Lofast-saken i lo

kalpressen i den senere tid. Når det gjaldt tilknyt

E ningen til Brüssel, var de fleste i regionen enige. I Lo-
fast-saken står meningene steilt mot hverandre. N&M
har vært i kontakt med personer som ikke lenger tor
engasjere seg i saken etter gjentatte telefontrusler. I
pressen er ordbntken hard.

.—
•• ••

‘.?!INI ramme 1,idrejjordcn:

i Katastrofe for naturen
- Lofast er et
GIGANTISK
PENGESLUK
Folkernpte om
Nordre trosé

Lofast lite lonnsom
Utregninger foretatt av Transportokonomisk

institutt (TOl) viser at utgiftene til Lofast

kan blisvært høye.
Nå er trinn én, fra Fiskebol over Raftsun

det, påbegynt. Prislapp: 500 millioner kro.

ner. Det knytter seg stor spenning til trinn

to. Dersom vegsjefens forslag om trasé fra

Raftsundet til Gullesfjordbotn går igjennom.

krever dette i tillegg en tunnel under Had

selfjorden. Prislapp: 850 millioner kroner

pluss en nasjonalpark.

Litt avhengig av trasévalg, vil Lofast kos

te omlag 1100 millioner kroner. Nytten er

beregnet til omlag 300 millioner kroner, noe
som gir et nytte/kostnadsforhold på 0,3.
Det er lavt. Ved å se på kostnadene ved en

Hadselfjord-tunnel i tillegg, synker nyttever

dien til 0,04 hvilket vil si at det bare blir

fire ore igjen av hver investert krone.

OSLO •ISII,1IL.ITJ OSLOT• 5
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Tif. 22 64 70 70
Fax 22647112

Rio!,’ oss om pris!

Aktietrykkeriet
ditt

miljovennlige
alternativ når

det gjelder
trykksaker

24 NATUR & MILJØ 1.95

Aktietrijkkeriet a.s
Postboks 40, økern, 0508 Oslo

n. 16, 058t Oslo

‘I,

i.

KYSTVERKET SOM MILJØETAT,
ARBEIDER AKTIVT FOR Å OPPNÅ
HØY MILJØSIKKERHET I HAVNER,

FARLEDER OG FARVANN.

1.5.95 fårNorge
et helhetlig lospliktsystem

for ytterligere å styrke
sjøtrafikk- og

miljøsikkerhet
langs en utfordrende

og sårbar kyst.
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Med kuer
som favorittdyr

N&M: Jon Berg (tekst)
og Bard Løken (foto)

I oler du et Jori’en in ii gspr ‘ et terJolkeavstein n ing’n?
Jeg føler en forventning 0111 at vi skal bidra til å
gjore Norge til et foregangsland. I Ivis vi skal føre
samme politikken som ED, er det tross alt bedre

å være med og ha innflytelse.
Ali’n nei—partiene har ikke flertall pa Stort ing’i
Na er det ikke lenger nødvendig for regjeringen
a foreta en 11.1-tilpasning foi å foregripe et 11.1—
medlemskap. Da bør det være gode muligheter
for å få ogsa AF med pa ikke a tilpasse seg til en
politikk som er direkte skadelig for miljøet.
1-Iva har e,.n’t deg mest /51 mniljoomnnulet i det siste?
Det ma være hvordan det er mulig for Jens Stol
tenberg i ga fra å ha vært statssekretær i Miljø
verndepartementet, og til mi nar han er blitt na’
ringsminister å feie bort alt som har med miljø
a gjøre. Samtidig gir han sine standpunkter, enten
det er gasskrafïverk i Norge eller oki oljeutvin—
ning, en miljopolitisk begrunnelse. 1)et er sa hin
sides enhver form fbr ærlighet i politikken.
Hm’a v d ‘t l:j di ‘lgsti’ innen in iIji vi’rnet
Alt det som har med kjemi a gjøre. I r a være helt
ærlig er det ikke noe jeg kan dårligere enn det. Jeg
tror også at all fokuseringen pa teknikk i miljø
veinet er med på å kvele interessen, fom iii det er sa
knusk tort.

Hva er din st> ‘rk(’ste naturopplevelse
Da jeg var i regnskogen i Brasil i forkant av Rio-

konferansen. Jeg tenker pa det totale mørket, og

den stjernehimLuelen som du aldri ser i Norge.

Vissheten om at du kan gå hundrr’talls mil i alle

retninger uten å treffe et menneske. I Norge er det

vart faste ti Iho ldssted i Cudbra ndsdalen. I )et er

ikke noe spesielt ved akkurat det fjellet, annet enn

at det er vart (latter).
Ilva er ditt frivorit t>lyr:’
Kuer. Fordi jeg vokste opp med dem pa fjøset pa
setra. Jeg hadde en favorittku som jeg koste meg
med hele sommeren.
Det er vel darlig med ku—kan takten na
Det er hver sommer, det. Der hvor vi har hytte,
er det stedet i Norge der det er flest setrer i drift.
Er det noe dyr il/er planter du kunne ønske var ut —

ri’ddet
In del inennesketyper, kanskje (latter). Nei, nar
du har dratt en del einer, far du av og til lyst til å
ritrydde dem. Ellers så hadde vi plen da vi bod

de i rekkehus, og da naboen begynte å sende søn
nen over gjerdet for a luke lovetann og klippe ple—

nærbildet

gi’’

Jeg er veldig fascinert av de store elvene. Jeg kun
ne godt tenkt meg 200 mil langs Kongo-floden.
Ellers er ifølge kona Stromstad det eneste stedet
jeg ikke er interessert i å reise til. Der har jeg da
heller aldri vart...
Hva er det in>’d disse eli’ene:’
Det er det uendelige. De har gatt sann i millio
ner av år. Det er det uforanderlige, det stikk mot
satte av politikken l) det verste, der det bare drr’i

er seg om det som skjer i dag.
i (ender det at du blir fåna i is!:?
Ja, nar det blir snakk om vanvittige veiprosjekt
som ødelegger naturperler for alltid, og det ikke
koster vesentlig mer å legge veien i en annen tra
sk. Det er bare...

for (i provosere >lii’
Jeg tror nok at Opsetll gjerne vil provosere meg,

men jeg tror ikke det er beveggrunn nummer n.

I (vis en bi hist ikke stopper v ‘il /ot,g)engerom ‘er,g> ingen,
hva bro/er du (la?
Jeg begynte nesten a slass med en fyr en gang, fi)r
di jeg dunka i panseret. Det gikk bra. Men had

de det ikke vært frdi jeg var så kjent, ville jeg slatt

igjen i dag. Jeg er ikke pasilist, så jeg ville slå igjen.

Det kan jeg love.
Nar valgte du tog fratnforJly sist’
Jeg ma innrømme at jeg ofte tar tog fordi jeg vet

at det krste sporsmalet jeg far nam jeg kommer
fram, er «hvordan kom så Solheini hit?». Men jeg
bruker ogsa mye fly, grovt sett alltid nar avstan
den er større enn 40 mil.

1-i’vilket forhold har dii til sparedusjeri
Det ordner borettslaget. Vi bor i øverste etasje, slik

at vi aldri far nok varmtvann.
Driver du mmie> I en> ik i hiji ‘in mnet
Ja, foi savidt. \1j driver og snylter pa naboen ved at
vi alltid holder to gi ader lavere i var egen leilighet.
Resultatet er at naboen betaler fyringa.
}k’h til de leser (11111’..

Ja!E

Yrke: Leder SV.
Alder: 40 år

nr’n var, skjønte jeg at jeg burde gjøre noe.
I (vis du Iiitt lainni’ velge et Jeriemnal, hva vil/i’ du vel—

J.
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Større areal Bekymret

N&M: Jon K. Berg

En tur i de store matvarebutikkene i København, viser hvor langt
danskene er kommet i det okologiske landbruket. 1-lyllene for oko
logisk inelk står tomme. Alt er utsolgt, og etterspørselen er øken
de, I gronnsaksdisken er det l)arc okologiske gulrøttcr i oppdri
ve, til rundt femten kroner kiloet. Det bugner av okologiske
poteter, bk, ptirrelok og hvitlok. Prikkfrie varer, som ser like fris
tende ut som de vanlige gronnsakene.

I butikken føres også okologisk vin, og Carlsberg kommer snart
med sitt første okologiske øl, forteller ryktene.

I butikk-kjeden Dansk Supermarked bestar fem prosent av om

setningen av landhruksproduktcr av okologiske varer. Ti prosent

av melkesalget er okologisk, og halvparten av eggene er enten øko
logiske eller kommer fra frittgaende hons, ifølge avisen Politiken.

En ny meningsmåling viser at annenhver danske sier de ønsker
å kjøpe økologiske matvarer.

I det økologiske landbruket brukes det ikke kunstgjodsel eller
sproytemidler, og dyrene behandles på en skinsoin måte.

Toppmøte

Nylig ble det arrangert et toppmøte i København mellom fore

ningen for økologisk landbruk og de vanlige landhniksorganisa

sjonene. Bakgrunnen var det sterke forbrukerprcsset, og ikke minst
store niedieoppslag om okologisk landbruk den siste tiden. øko
logisk landbruk er blitt forstesidestoff i de toneangivende avise
ne i I)anmark.

På dette møtet aksepterte de etablerte landbruksorganisasjo
nene for brste gang det okologiske landbruket fullt ut. land
brugsradets pn’sident, 1-I. 0. A. l<jeldsen konkluderte med at <(det
okologiske landbruket er en del av dansk landbruk, og okologis
ke og tradisjonelle bønder er likeverdige parter.» 1-lan uttalte at ti
prosent av landbruket i Danmark vil være okologisk innen ar
2000.

SI ik kommenterte de okologiske bondenes formann, Torben
Stjernholm, utspillet fra Kjr’ldsen:

— Vi okologiske bønder har litt en klapp på skulderen. Vi er ikke
lenger noen underlige, halvreligiose flilk, bare krdi vi dyrker oko—
logiske varer, I )et har også forbrukerne fortalt OSS ved å tomme hyl
lene for okologisk melk, sa Stjernholm, iftlge avisen lnformatioii.

Plantedirektoratet i I )anmark forventer nå en kraftig økning
av antall bønder som vil legge om til okologisk drift i år. Direk
toratet sender nå ut ti ganger så mye informasjonsmateriell som
for ett år siden.

;\ntallet bønder som driver økologtsk i Danmark har ligget stabilt
pa rundt 65t) siden 1991, men arealet har okt fra 10 000 hektar til
nesten I 7 000 hektar i dag. I tillegg kommer 4 ‘00 hektar som nå
er i ferd med å bli okologisk.

Forskningssjef Jesper Bo Jensen ved Instittitt for Fremtidsforsk—
ning i Danmark mener at interessen for økologiske landbruksva
rer er kommet ft)r å bli.

— I )et vi ser na, er at danske forbrukere er i ferd med i bli po

litiske frbrukere. De er pa vei bort fra miljobevegelser, partier

og foreninger. I stedet forsøker de å pavirke utviklingen gjennom

sitt private k)rbruk. En av metodene er å kjøpe de sunneste mat—
varen, sier han til lierlingske ‘I’idende.

I lan tror ikke at interessen fhr oko—varer forsvinner hvis oko—
notnien blir darl igere.

— Den økonomiske oppgangen vil vare i seks til åtte ar. Innen
den tid er okologiske matvarer blitt en selvflge, sier han.

Høye kostnader

Problemet ftr det okologiske landbruket, er at kostnadene er høy
f( ( ere enn i det vanlige. Men dette kompenseres delvis av staten, I

Danmark får de okologiske brukene et spesielt hektartilskudd på
550 kroner og et midlertidig pristilskudd på melken på 20 prosent.
Dette gjør at oko-bøndene faktisk kan tjene mer enn de vanlige
jordbrnkerne.

For samftinnet totalt sett vil det sanynligvis være lonnsomt å
satse på okologisk bruk. lt landbruk uten kjernikalier, kan spare
samfunnet for milliardutgifter til beskyttelse av drikkevammet, iføl
ge en fersk undersøkelse fra det danske forurensningstilsynei, Mil
jostyrelsen.

I Ivis drikkevimnet i Danmark i fremtiden skal renses for rester
av sproytemidler, vil det koste samfunnet rundt 20 milliarder kro
ner i året. T)et vil koste bare halvparten å støtte alle bøndene slik
at det blir en total overgang til okologisk landbruk. Med en slik
overgang, ville rensing av drikkevannet være overflødig.

Krisen grunnvannet

En av grunnene til den sterke økningen i interessen for okologis
1w varer i I )anmark, er krisen i gnmlmnvannet. Det mener Lone Al

(. brektsen i ()ko Vandspeijlet — en organisasjon som (inansieres av
Miljoverndepartementet fr a overvake kUs regler om landbruk
og miljø. En rekke skandaler om grunnvannet ble avdekket i fjor.

Tidligere ble det antatt at sproytemidlene ble filtrert bort i san
den. Danmarks Geologiske Undersøkelser (DGU) undersøkte
skjebnen til atte typer sprøytemidler. ‘Til sin stole overraskelse fant
DGU rester av samtlige av (le undersøkte sproytemidlene i grunn—

vannet.
Det antydes nå at hele 15 prosent av drikkevannet inneholder

rester av sprøytemidler. Det viser at sproytemidlene siver direkte
ned i grunnvannet, uten å bli vasket bort. Na skal DCLI utvide sine
undersøkelser.

Misfoster

I tillegg ble det i sommer avdekket ekstremt høye konsentrasjoner
av sprøytegiften atrazin i grunnvannet nær Vejle. Det ble fiidt seks
mnisfostre i Vejle på 50—tallet, og det er mistanke om at arsaken var
sproyteiniddelbruken, forteller Albrektsen.

lå resultat av disse skandalene har vært økningen i etterspor
.selen etter okologiske landbrtmksvarer, mener hun.

— Danskene har alltid vært stolte av det rene gnmnnvanneL Der—
for har de nye opplysningene rystet befolkningen, sier hun.

Albrektsen og andre miljovernere i Danmark er bekymret for det
kommende direktivet for drikkevann i ED. Sporsmalet er hvor
mye rester fra sprøytemidler som kan aksepteres? Kommisjonen
foreslo 4. januar i ar a fjerne rnaksimumsgrensen for hvor mye
rester av sproytemidler det kan være i drikkevann totalt sett. Men
for hvert enkelt stoff har kommisjonen foreløpig fastholdt den na
værende grenseverdien. Grensene skal imidlertid vtirderes etter
hvert som nye vitenskapelige utredninger foreligger om effekten
pa mennesker. Problemet er at effekten pa miljøet ikke blir un
dersøkt i disse titredningene.

— Dette betyr at iniløbeskvttelsen er blitt svekket, og jeg er al
vorlig bekymret for gmnnvannet, sier Albrektsen.

Kjeniikalieprodusentene fører en hard kamp for å få grensene
så høye som mulig. På den andre siden er det vanskelig for nul
jovermierne å føre bevis for at akkurat det og det stoffet er helse-

For samfunnet totalt sett vil
det sanynligvis være lonnsomt
å satse på okologisk bruk.

farlig. Men (le mener at det er overveiende sannsynlig at enkelte
sproytemidler er kreftframkallende.

En gruppe miljoopptatte leger i Europa har kastet seg inn i kam
pen mot direktivet. De mener at EDs drikkevannsdirektiv kan set
te kommende generasjoners sunnhet på spill. De viser til ameri
kanske undersøkelser som tyder på at 90 prosent av

sprøytemidlene sannsynligvis er kreftframkallende eller kreftut
losende, og at sprøytemidlenes samspill med andre stoffer er
uoversiktelige, skriver Politiken. D

Potet-suksess i Bergen
I Norge er det 550 bmk sonm sor

terer under det økologiske landbru
ket, mot bare 200 t 990 Økologisk

melk ble nylig introdusert på mar
kedet i Norge. Den ble tilgjengelig
for 140 000 forbrukere i l<ong
svinger-regionen t 6. januar i år.

Kort avstand

Representanter for mikologisk land
bruk i Norge torklarer den relativt
hi ye ko—a n delen i t) an mark in ed
en annen meieristrukmur og korte
re avstand mellom produsent og
forbruker enn i Norge.

— lorniidlimtg av kunnskap til de
vanlige bøndene er det viktigste til
taket for å få mer fart p.t det okolo
giske landbruket i Norge. Dessuten
må omnsetni ngskanalene bygges ut,
sier konsulent Vigd is Kaland i
Norsk økologisk Landbrukslag.

h.(’
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Deokiogiske mèlkebøndene i•
Daimar.k klararkke à dekke ‘ -

Foto M- -I Ooogoord/2.

Danmark opplever nå en eksplosjon i etterspør
selen etter økologiske matvarer

50 prosent av potetene som selges i

dagligvimebutikkeis Bikuben i Sand—

vikeim i Bergen er okologiske. Bevis

ste kunder og lav pris er stikkorde—
ne for 01(0—suksessen.

Butikken fører i tillegg okologisk

kitrot, kaI, bk, brokkoli, tomat og
agurk.

— Vi selger stadig mer okologis—

ke matvarer, forteller fruktansvarlig
Vibeke Mobcrg i Itikubeis.

ltikmmlwn er en stor butikk-kjede
i Bergen, men det er bare fmlialen i
Sandviken som selger okologiske
matvarer.

Lor øvrig er andelen okologiske
landbruk i Norge fortsatt lav, selv
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OVER 100 STANDARD
GARASJER

Har du andre ønsker,
ordner vi det

Selvsagt skal du stille
strenge krav til din nye
garasjc. Du skal velge
akkurat den garasjen du
og din familie har behrn kr.
I gjennomlørt kvalitet, og i
en stil med et eksteriør som

harmonerer med huset og
omgivelsene.

Skaff deg vår nye brosjyre,
full av idéer og gode eksempler.

Bergmoen Vest, 4890 GRIMSTAD.

GRIMSTAD
GARASJE N E

i i%I c3 r.J i i 1=1 1i F%1

LJL .J I%J
ORMEN LANGES VEI 12. 7041 TRONDHEIM TELEFON: 7351 5353

X Miljøovervking.

X Priftskontroll av varinforsyning.

X Priftskontroll av avløpspumpestasjoner og renseanlegg.

X Mer enn 400 anlegg levert; siden 1978’.

X Utviklet og produsert Norge for norske forhold.

til. 37040100 fax. 37040383

VELKOMMEN TIL SKØIEN PÅ HADELAND
Hos oss far du ho enkelt rom.

Peiskos og dans i engelsk hcrskapshus
70 rom og gode kurslokaler.

Til Dere som Ønsker et opphold
i et jordmert, gammeldags og
personlig sted med god serice
uten å matte reise jorda rundt.

Stedet har i’n hmstoric’ vi ‘rmii for v/hr hull’ 010.’

S GJESTEGARI)K.1EN&xuR8aE?rrER Tif. 61 32 10 00

BdtsJjord 2-Cotett a.s

LILLEHAMMER

24 rom m/bad, dusj, toalett, TV.
Restaurant - Bar - Pub - Diskotek

Alle rettigheter
Moterom 12/60 personer - TV/Peisestue.

Vinteraktiviteter:
Scootersafari. flott skiterreng, ski/scooterutflukter,

nattskirenn, isfiske, “Uværsopplevelser” m.m.

Sommeropplevelser:
Laksefiske, fiske elv og fjellvann, havfiske,

turløyper, tur til fuglefjell og Makkaur Fyr,
Dykking i Nordishavet, div. utflukter, rideturer,

midnattsopplevelser, bedriftsbeso k hos
Norges største fiskebedrifter.

Velkommen til Båtsfjord - stedet
med de mange muligheter!

Postboks 164, Valen 2, 9990 BÀTSFJORD
Telefon: 78 98 31 00 • Telefax: 78 98 39 18

Norskprodusert
FJELLBEKLEDNING

FOR ALLE
ALDERS
GRUPPER

100% Bomull oq
Polyester/BomJIl

Kontakt din
Sports
forretning.

Produ sent

Lillehammer
Produkter A/S
TIf. 61254030
Fax6l 250333
Adr. Smestadveien
2600 Lillehammer



BAKGRUNN

N&M: Ole P. Pedersen og Jon K. Berg

Bytterin.en skal sikre at Norge kan fortset

te a øke sine utslipp av karhondioksyd
(CO,), dcii viktigste klimagassen. økt ut
vinning av olje og gass gjør nemlig at vare

utslipp kommer til a øke i arene framover.
Det er i strid med den internasjonale avta
len om å stabilisere utslippene av CO2 fra
1989 til 2000. Foreløpig ser det ut til at

Norge vil øke utslippene med 12 prosent
i denne pei ioden.

Forslaget om en byttering for kliinagas
ser kommer opp pa det internasjonale kli—
mamotet i Berlin i april i ar. Problemet for
Norge er at en (lei i-land, de fleste u-iande
iw og hele miljohevegelsen gar mot bytte-
ringen, fordi den kan føre til at rike land
kjøper seg fri fra det å redusere utslippene.

Danmark skuffet

Danmarks energi- og miljovernminister
Svend Auken, sier i et intervju med NM at
han er skuffet over Norges holdning i kli
mapolitikken. i (an synes Norge burde støt
tet Danmarks forslag om ytterligere a re
dusere utslippene av CO2.

Samtidig uttrykker han forstaelse for at
Norges olje- og gassproduksjon gjør det
vanskelig å fa ned CO,-utslippene.

— Men mitt inntrykk er at nordmennene
ikke utnytter de teknologiske mulighetene
for a redusere (O2—utslippene off-shore,
sier han.

Danmarks forhandlingsleder i klima
sporsmal, Ole Plougiuan, sier til N&M at
Danmark i prinsippet kan stolte forslaget
om bvttering, men det ma knyttes til redu
serte utslipp også i i—landene. l’.llers vil i
I i ndene slippe unna, mener danskene.
Men det vil ikke Norge være med pa. Nor

ge vil øke sine egne utslipp, og redusere
dem i andre land.

Pilotprosjekt

Pa Berlin—møtet i april skal landene (lisku—
tere hvilke regler som skal gjelde for en
eventuell byttering. Det er svært liten mu
lighet for at partene blir enige pi møtet.
Norge driver i dag noen begrensede pilot—
prosjektet, blant annet satnnien med Me
xico og Polen. Blant andre Greenpeace har
tidligere kritisert prosjektene, fordi organi
sasjonen frykter at de not ske prosjektene
skal legge føringer for forhandlingene.

1 avtalen om å beskytte oi.onlaget er det
ogsi Ipnet for en hytteordn ing. l-.rfaringe
ne er nedslaende. Det har vært vanskelig a
finne egnede prosjektei i u—ii nd for a få
ned ozonutsli pene.

Danmarks miljovernminister Sven
Auken mener at Norge ikke gjør
nok for å redusere CO utslippe
ne i Nordsjøen.

Grådige
Jeremy Leggett, ansvarlig for klimaarbeidet
ved Greenpeace i London og medlem av en
av IPC( s undei gi upper, er også meget
skuffet over Norges politikk i de siste for
handl ingsmndene.

— Noi-ge, og en del indre vestlige land, er
gradige. 1 )e aksepterer ikke at i-landene ma
gjennomføre ieduksjoner i egne land, i til
legg til i hjelpe ti-land.

Pa Berlin-møtet blir det ingen enighet om
a redusere Co .—utslippene. I lete stillehavs
øyer har fnrnmet et forslag om å redusere
utslippene med 20 prosent innen 2005, et
forslag som hele miljobevegelsen støtter.
Norge kommer ikke til a gå inn for forslaget,
i motsetning til blant andre Danmark.

— Urealistisk å redusere

— A hape at verden vil gå med 13.1 for ek
seinpel 20 prosents reduksjon av CO,-ut
slippene, er urealistisk, sier ekspedisjons
sjef Kare Bryn i Utenriksdepartementet til
N&M. I lan er leder av den norske delega
sjorlen i klimaforhandlingene. Bryn mener
det norske malet om å stabilisere utslippe
ne av CO er ambisiost, i forhold til stnik
turen i norsk økonomi og energiforsy
ningen, og vil ikke ta det tungt om Norge
ikke oppfyller malet.

— Nar vi har ambisiøse maI, risikerer vi at
vi ikke klarer å oppMle dem, sier Bryn. I lan
innrømmer at olje— og gassproduksjonen
gjør det vanskelig å sette i verk drastiske til
tak for andre land ogsa gjør noe mer, og sltr
fast at det koster mer a redusere klimaut
slipp i Norge enn de fleste andre steder.

Lederen i energi- og miljokomiteen,
Ragnhild Queseth I laarstad (Sp), tror ikke
det blir gjennomslag pi Stortinget for å
skjerpe Norges maI for CO ,-utslipp. Bade
Sp og SV varsler at (le vil ta saken opp før
Berlin—møtet. Li

Dette er bytteringen
Bytteringen finnes i to varionter’

Den første går ut po at hvert land far tildelt kvotor for
sine utslipp av kaihondiok.yd Landene kan sa bytte

kvotei seg imellom Hvis Noige bidrar til a legge ned

et kullkraftverk i Polen. kan vi bruke den CO,-recluk
sjonen til å øke vare utslpp tilsvarende.

Den andre gar ut pa at flere land (for eksempel alle

OECD landene) får tildelt en felles CO-kvote, og at

denne kan fordeles forskjellig landene i mellom. For ek

sempel kan Norge la være å gjennomfore klimatiltak

hvis det finnes billigere tiltak i en annen del av OECD

For a være med pa byteringen, ‘-r det ifølge Nei ges

for—lag ;kke nødvendig å redusere utlppene i i-landene.

leinperaturøkningen gjør at den okologis
ke balansen i havet forrykkes. Korallrevene
dør, fisken foisvinnei og turistattraksjone
mw blekner. Dermed forsvinner nærings
grunnlaget for en rekke øysamfunn i Stil
lehavet. Skjebnen til øysamfunn som
Tuvaltt, Vest-Samoa og Kiribati er beseglet
hvis drivhusefTekten kommer til å fa så dra
matiske konsekvenser som mange forskere
tror. Temperaturen på jorda og i havet
komnwr til a stige, og havnivået vil øke. Tu
vakt og flere andre oysamfunn kan først
miste sitt næringsgrunnlag, deretter kom
mer øyene til å synke i havet.

I februar i fjor kom den hittil kraftigste
antydn ingen omti at (len menneskeskapte
klimaendringen er pa gang. På grunn av var
mere hav, bleknet korallene nier enn noen
gang. Nar korallene mister fargen, forsvin
ner fiskens næringsgrunnlag i området.

Pene l.efale, klimaforsker fra Vest Sarnoa,
og na mnedarbeider for Greenpeace, sier

KLIMA BLIR
HANDELSVARE

Norge vil lage verdens største byttering — for ut
slipp av klimagasser. Danmarks miljøvernmi
nister er skuffet over Norges holdning.

Befolkningen på enkelte stillehavsøyer er redde for at de må flykte som følge av drivhuseffekten.

c
Fot ScooFtn

KLIMA
FLYKTNINGEN

KOMMER
På Stillehavsøyene forbereder folk seg på å
flykte fra klimaendringene.

N&M: Ole P. Pedersen

E
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REPORTASJE

til N,StVI at øystatene i Stillehavet har

bedt om forhandlinger nwd .\ustral ia og
New Zealand. Statene ønsker a ha en plan

for evakuering av øybeboerne hvis klima—
endringene fortsetter. Men verken statsnhi

nister Puil iKeating i Australia eller hans kol
lega I itu Bolger ønsker forhandlinger na.

Bekrefter teoriene

Odeleggelsen av koralirevene kan 1)11 den
første dramatiske konsekvensen av klima—
endringene. Revene er blant de mest arts
rike naturtypene pa jorden, og er svært sar
bare for sma temperaturendringer.

FNs klimapanel (I PC( ) la fram sin for—
ste rapport om drivhuselfekten i i 990. I ler
regner forskerne med en global tempera
turokning pi mellom to og fire grader i nes—
te arhundre. I lavniviet kan stige si mye
som en meter. Det kan bli store regionale

forskjeller, men utviklingen pi l’uvalu,
Vest—Sarnoa og de andre stillehavsøyene
kan bli den første bekreftelsen at for
skerne har rett.

kn oppdatert rapport fra I PCC er ventet
TI pcturr I ry

i slutten av 1995. D

°1tunflet
NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

- Nasjonalt tensenter for geologiske ni Ijodata

Geologisk informasjon når det gjelder
målrettet forvaltning av naturressurser,

drikkevannsfoisyning, avfallsbehandling etc.

-Økogeokjemi-ptosjektpå Kola og Rnnmatk
-Maiingeologiske miljøundetsøkelser

-Geologiske ka,1ogpublikasjoner

TeI:73914011 Fax:7390 1620

Forskere tar prøver av ødelagt korallrev.

Norsk institutt for vannforskning

NJ I ‘A . utfrrer forskning, undersøke!ser,
utviklingsarbeid og utredninger,
og formidler informasjon.

NIVA utfører oppdrag rettet mot blant annet:

* kommunale forurensninger:
systemanalyser, kjemisk og bilologisk rensing

* miljogifter, sur nedbør og industriforurensninger
* landbruksforurensninger
* overgjodsling av sjøvann og algeoppblomstringer
* kystsone- og vannbruksplanlegging

NIVA har i samarbeid med andre norske og russiske
institusjoner undersøkt effektene av sur nedbør og
tungmentaller fra smelteverkene i Nikel og Zapoljarnij
pa vannmiljøet i de norsk-russiske grenseomradene.
Rapporter om Pasvikelva (Niva-rapport nr. 3118),
tälegrenser og overvåking i grenseområdene (rapport
nr. 2862 og 3074) kan bestilles ved vårt rapportarkiv.

NIVA Postboks 173 Kjelsås, 0411 Oslo
Telefon: 22 18 51 00 - Fax: 22 18 52 00

SDttcns
srcUevrn

Bercdskapscnhetcn Svitnhovd
Stahta Suonjrdansuodjalus

Heahtcossodat Svan.hovd

I( )stU(lr(’s.s(/1i( ) S(LkUjUhLIS: 0025 SvUnvik.
Til. 0) Si 70 - l’LE\: 7 90 51 0

P,svik Ki’afi DA
— miljøvennlig energiproduksjon —

I(jøp og saig til konkur,ï’rendc
,nurkedsj)risf’r

Iii. I4 I
l4IlIK,ls -lOS
9901 k[lKL\lS
Til.: 78 99 IS (0)178 99 !6 57

78 4)9 2—I SI
l(),4tIl,Ii i.:

FYLKESMANNEN I FINNMARK
LANDBRUKSAVDELINGEN

FINNMÅRKKU FYLKKÅNNI
EANADOALLOOSSODAT

DAMSVithN I - 0800 VADSØ

TLF. 78 05 (0 00/75 05 05 7( - TILttAX 78 05 28 80

Vårt mål er et landbruk som spiller på lag med
naturen og tar vare på miljøet, nå og i framtida.
Landbruksavdelingen arheider for et godt miljø
i Finnmark på Ilgende områder:

• Informasjon om og forvaltning av tilskudd til
bevarin oe utviklin av kulturlandskapet og
restaurering av freda og verneverdige bygninger i
landbruket.

• Informasjon om, og planlegging og forvaltning
av tilskudd til miljoplanting.

• Informasjon om ttltak mot Iorutrensning fra
landbruket.

• Planlegging og forvaltning av tilskudd til tiltak
mot forurensning fra landbruket.

• Registrering og kontroll av

forurensningssituasjonen i landbruket.

5 kol Or—r— kii lt rik:

5
‘)925 S E\ 1k
iii.: 78 90 5—I I I-I

78 99 56 05

FLYTTING MED
TRYGGHETSGARANTI!

LAGRING.

BE OM GRATIS FLYTTE ABC.

RiNG 67 15 70 70!

Majortrans
FLYTTER HELE NORGE

DET KONGELIGE LANDBRUKSDEPARTEMENT

Landbruksdepartcmcntcts virksomhctside: Styrke grønn
verdiskapning i et samfunn i endring.
Departementets 5 virksomhctsområdcr er:
1. Landbruksbasert næringsutvikiing
2. Matvarekvalitet. dyre- og piantehelse
3. Miljø- og arealforvaltning
4. Utdanning og forskning
5. Landbruksadministrasjon

Miljobasert næringsutvikling
Bevaring og vcrn kombinert med økonomisk virksomhet
kan utlose verdiskapning og sysselsetting. Derfor vil
Landbruksdepartementet i samarbeid mcd
Miljødepartementet legge til rette for okt vekt på

miljobasert næringsutvikling.

Det vii bli fokusert på økonomisk virksomhet i bygdene
som er avhengig av høy kvalitet pâ natumiiljoct og
kulturlandskapet.

Landbruks- og miljovernmyndighetene hos fylkesmannen
er åpen for innspill pà gode tiltak.

Fiskeridepartementet og
Naturvernforbundet har felles interesse
— I vern og utnyttelse av havets

ressurser for all framtid og i å trygge
arbeidsplasser og bosetting.

— i utviklingen av et havbruk i pakt med
naturen.

— i trygg sjøtransport og i innsats for å
hindre forurensning til sjøs. Dette er
en hovedsak i de nye losmeldingene,
og er det området
Fiskeridepartementet vil legge særlig
vekt på i Naturvernåret 1995:

Høy sjøtralikksikkerhet gir god
miljøsikkerhet

l-Yl DET KONGELIGE
FISKERIDEPARTEMENT

Postboks 8118 Dep., 0032 Oslo
Telefon 22 34 90 90
Telefax 22 34 95 85
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Svanhovd Miljøsenter
Mennesker og natur i Barentsregionen

Senter for miljø- og naturressursforvaltning, sentralt
plassert ved den norsk-russiske grensen.

lnformasjons- og dokumentasjonssenter

• Fullt utstyrt konferanseanlegg

.- Forskningsbase med overnatting og laboratorie

og kontortjenester

SVARSENDlNC
Avtale nr. 109 000/5

Natur & Miljø
UUlletjn
Norges Naturvernforbund
Grünerløkka Postkontor
0505 Oslo

Steinar Wikan,OIga Makarova, Trond Aarseth

PASVIK
Norsk-russisk naturreseri’at

En grundig pre
sentasjon av et av
Nordens rikeste
våtmarksområder.

Rikt illustrert.
Russisk parallell-
tekst.
Kr278ç$

IIK
rio *€

i

i1li*WH Imot,) .111111%SØR VARANGER
KOMMUNE

I Sør-Varanger finnes ennå
store områder med

fortsatt ren og frisk natur.
Østlige plante- og

dyrearter,
intakte stammer av store
rovviltarter, vernede og
verneverdige arealer og

usedvanlige gode
muligheter for

jakt, fiske og friluftsliv
er noe av hva kommunen

kan by på.

i /
‘4,

((Jeg niå
V;,, lese Natur

__

& Miljø

r
or a holde
meg
orientert!»

GRONDAHL DREYER

Norges ledende miljoavis for bare kr. 95,- ut 1995!

Natur & Miljø Bulletin er Norges ledende
miljøavis. Hver 14. dag får du de siste nyhe
tene på miljøfronten. Vi følger utviklingen,
enten det dreier seg om Naturvernåret,
drivhuseffekten, veibygging eller sur nedbør.
I korte og nøyaktige artikler vil vi holde deg
bedre informert om hele miljøspekteret enn
noen andre!

0

Ta kontakt om du har behov for assistanse i ditt
arbeid i Nord-Vest Russland.

Natur & Miljø Bulletin utgis av Norges Natur
vernforbund, og redigeres av en fri redaksjon
som evner à sette kritisk søkelys pà forvalt
ning, næringsliv, politikere og miljøbevegelse.
Hvis du benytter deg av dette spesialtilbudet,
får du Natur & Miljø Bulletin til HALV PRIS
UT 1995!

NATURVERN I GRENSELAND

SVANVIK FOLKEHØGSKOLE
- for deg som vil langt hjemmefra

N-9925 Svanvik, Telefon 78 99 50 92

HELSESPORT MEDIA MILJØ

bonnév flne 1. marsog V*. me trekningen om flotte pennesett i tre!

Navn:

— — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Adresse:

0

c
0
M

4
G
N

SVANHOVD MILJØSENTER
9925 SVANVIK, TIf.: 78 99 50 37 fax: 78 99 51 22
E-mail: Svanhovd.miljosenter@svanhovd.no

Kan sendes
ufranke i

Norge.
Adressaten

betaler
pOrtoen

Bli abonnent innen i. marsvær med i trekr,ing om pennesetti



N&M: Jon K. Berg

lØS—avtalen innebærer at l*ls regler om

det indre markedet med visse unntak ogsa
skal gjelde i Norge. Avtalen er meget om
fattende rniljøoinradet. Den inkluderer
faktisk alle miljosporsmal, bortsett fra mil—
jnavgifter, ressurslorvalining og vern av dyr

og planter.
Det vil komme rundt ti niiljodirektiver i

aret som vil omfattes av LØS—avtalen, ifol—
e Miljøverndeparternentet. I .ksenipler på
aktuelle direkliver ur krav om gjenvinning
av ernbal]tsje, krav om iniljoutredning ved
større uthyggingsprosjekter, genteknologi

og nye tilsutningsstoffer i mat.
Norges nei til lU-medletuskap har fra—

øvet Norge nye av den fdrmelle innllytel
sen over iniljøbeslutningene i kU. \‘i er
eksempel utestengt fra de halvarige møte
ne blant miljovernministrene. Nå ma Nor

ge i stor grad ta i bruk ukirmelle kanaler hr

pavirke utformingen av l iver og regler.
Mi Iji iraden i den norske delegasjonen i

Brussel er seisti-al i denne sammenhengen.
Ila n el ler hun skal pa ulike mater forsøke a

ivareta norske interesser i miljosaker som

verserer i beslutningssysternet i kU.

Som søkerland mottok Norge en strøm
av inkrmasjøn not planlagte miljotiltak i
kU. Denne strømmen stilnet av etter at fler—
iallet sa nei. Nå må norske diplomater
forsøke å ta ut informasjonen gjennom
uformelle kanaler, far vi opplyst i Miljø—
verndeparlei nentet.

I )ette innebærer at norske myndigheter
nærmest opptrer som lobbyister, der kor
ndorpolitikken erstatter kirmelle kanaler.

Eks pertg rupper

Nar kommisjonen i III fremmer et forslag
nverlor Radet som ogsa berører tUS—avta—
len, vil det bli sendt ut pa høring til berør
te etater og organisasjoner i Norge. I )eret
ter vil norske myndigheter ta kontakt med
IL I fdr a fremme de norske svnspunktemie.

Så skal forslaget gjenm)nI en politisk be—
slutningsprosess i I LI som Norge ikke kan
delta i direkte. Men her kan vi bruke Dan—

—Imark og Sveriges representanter for apa
virke utfallet.

Norge har imidlertid også en del for
melle kanaler som kan brukes for a pavir—
ke miljovedtakene. Vi vil fortsatt delta i for
skjellige eksperigrupper som assisterur

kommisjonen i miljosporsmal. Disse ek
spertgruppene har stor makt, fdrdi deres ut
redninger danner basis for det videre ar
beidet i kommisjonen. Det er eksperter fra
statsadministrasjonen som sitter i disse
gruppene. Det er for eksempel flere ek
spertgrupper innen kjentikalieomradet.

Vetorett?

Feoretisk sett har Stortinget mett til a ned-
legge veto mot d irekt ivene som kommer

gjennom I )S-avtalemi. Men skjer det for
ofte, kan lii konimne med mottiltak, som a
nekte å være med pa videre samarbeid pa
det aktuelle omumadet. lii vil neppe godta at
Norge bare plukker godbitene i samarbei
det, og fdrkaster det ubehagelige, I lvis det
skjer, kan hele avtalen kommer i fare, me
ner vare kilder.

Det er ventet at det vil bli mo i Storting
et omkring enkelte direktiver I US—avta
len. Det gjelder blant annet spørsiiialet om
pitemit pa liv, og ti lsetnimtgsstnfTer i hat.
Men mest sannsynlig er det kanskje at Stor—
tingsflertillet sørger for a de nye I US—lo—
vene blir gjeldende i Norge, uten unntak.

- Vanskelig for Norge

Danmarks miljø— og eneigiminister
Svend Auken bekreher i et intervju med
NM at det vil bli vanskelig for Norge å få
noen inn flytelse over beslutninger vi nia
god ta innenfor I ( )S—avtaleri.

— Vi i I )anniark har en interesse av a
snakke med nordniemtimemie i forbindelse
med saker som blir en del av I OS—avtalen.

Men det er samtidig klart at Norges
innflytelse ItI ir meget liten, sier han.

Svend Auken har vært niiljovernminis
ter i Danmark siden 19’)3. Ifjor fikk han i
tillegg ansvaret fir enemgisektoren. Flan er
kjent som en Irittalende miljovernministei
som ofte hoster applaus fra in i Ijovernerne.

Vil gjore mye

Auken er villig til å gjøre mye fdr å sikre
Norge en viss innflytelse over I OS-saker.

— Det pahviler oss i de nordiske landene
et særlig ansvar a ha tett kontakt med nor
ske myndighetem og politiske partiem holde
dem orientert og lytte til deres synspunkter.
Danniark har jo i mange år krsokt a for
svare norske interesser i Lii, og det vil ogsa
skje i framtiden.

I lan mener at Norge og Danmark kan
samarbeide gjennom den norske anibas—
siden i København, og gjen nomn organer
innemmfdr sosialdemnokratiet og fagbevegel—
sen Il an sier at hatt i tillegg haper at de
nordiske nalurvermiorganisasjonene er ak
tive i europeisk sammenheng.

Ikke nordisk front
I et intervju med Natur & Miljø sier Sosia
listisk Folkepartis parlantentariske leder i
Danmark, Svend Gade, at hans parti vil ta
initiativ til at det dannes et miljopolitisk
samarbeid i Norden, inkludert Norge, der
målet skal være å samlet ga lenger enn FUs
in i nstekrav pa miljoomradet. l’å denne
milaten kart Norden bli et fyrtarn i I uropa
som kan dra de andre landene med seg,
mener hatt

Auken har ingen tro pa en slik nordisk
løsning, I lan sier av vi mm erkjenne at ho—
vedsaniambeidm’t blir melloni Sverige, Fin
land og Danmark, fordi det er sa mange
ting som skal tas stilling til innenfbr Lii.

Skuffet Hareide

— Ltter folkeavstemnningen, hørte vi ikke
lenger ordet miljø fra statsministerens lep—
p’’ Fra Nei—siden ble miljø mest nevnt
som slagord.

Generalsekretær Dag i lareide i Norges
Naturvernkrbund er noe skufÏ’t over den
politiske mnarkeringen av miljosaken et— >

Norge må som følge av EØS-avtalen godta EUs miljøregler, nesten uten muligheter til påvirkning.

Det vil komme rundt ti miljodirektiver
i året som vil omfattes av EØS-avtalen
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> ter folkeavstemningen om LI I. I lan
sier at kortsiktige næringslivsinteresser nå ser
Lit til å være høyest prioritert blant partiene.

Likevel mener han at li-debatten for

ut for avstemningen var positiv for miljø—
vernet, I lan tenker spesielt pa debatten om

hvilket samfunn vi ønsker oss.
— Jeg har merket meg m’eaksjoricn fra en

fågforeningsleder som I inn [rik lioresen
i Norsk (rafisk Forbund, som nå mener at
en uhemmet industriell vekst er en økolo
gisk iin’iulighei.

Forplikter

Ikide ja- og nei-siden snakket mye om mil

jø i lii -debatten.
— .Na er det Naturvernforhundets opp

gave å forplikte alle partiene pa rniljoom
rådet. Vi har vært gjennom en samtale med
samtlige partiledere. Mange partier star

overfor viktige veivalg i forbindelse med
nye prinsipp—program.

— Er det ikke nå mulig at Norge blir et
[ti-likt samfunn, uten innflytelse over be
slutningene?

— Det kan virke som NFIO og regjering
en ønsker seg en slik utvikling. Men ja-si
den må ikke føre en «hva var det vi sa»-po

lilikk som skader
naturen. På den an
nen side var det vik
tigste for mange av
dem som stemte

nei, bade å Lmnnga

en iorverrmg av
miljøet og ressurs
forvaltningen, og å
sikre nærhei og de
mokrati i framtidige
beslutnger.

Følger med
i EOS

1 lareide sier videre
at Naturvernftir

bundet kommer til «i flge nøye med i mil
josakene som kommer gjennom LØS-av
talen. Organisasjonen vil styrke sin
representasjon i Brussel, særlig gjennom
Friends of the Larth International, og andre
en keltsaksorganisasjoner.

— Vi vil ta for oss LØS-avtalen sak for

sak. Blant annet koinnwr det viktige mil
josaker som godkjennelse av genmanipu
lerte planter, og spørsmalet om P’1 pa

liv. Vi håper å kunne få et flertall i Stor-

tinget mnot slike lnvbrslag. I )et vil være et
verdifullt bidrag ogsa til den mniljokampen
som foregar innenfor [ti.

I 0 øvrig vil Natti rvemnforbundet arbei
de for at at Norge igjen skal bli et føre
gangsland pa rniljoomradet.

Medlemsflukt

Naturvemnforbundets nei til l,U førte til en
viss mnedleinsflukt. Ingen vet noe sikkert,

men ledelsen antyder at minst tusen med
leinmer meldte seg ut som ftlge av stand-
punktet.

— Var det riktig av Naturvernforbundet å
ta stilling i [ti—saken?

— [ti-saken har vært vanskelig fir Na(LLr

vemnfjrbunclei, som fbr mange andre Orga

nisasjoner i Norge. Noen har meldt seg ut,
og ja-folk i ledelsen har sikkert ikke hatt det
lett. Men sporsmalel er om det hadde vært

bedre ikke å ta standpunkt? l)et er vel van
skelig å la vare i en sak som har så mange

miljokonsekvenser. Våre medlemmer krev
de at vi la fram en konklusjon. Jeg mener ar.
Naiurvernft)rhundet har prøvd å kre en sak

lig og faktaorientert [ti-debatt, selv om jeg
ved et par anledninger ble feilsitert av media
og kalt en bloffer og rasist. LI

Generalsekretær
Dag Hareide i
Naturvernforbun
det ble oppmun
tret av debatten
for EU-avstem
ningen.

((‘I

EI
Aspen 2.taktsbensin

- helsetilpasset for deg!
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Ikke noe bly,aromater, toluen eller bensen.
Aspen 2-taksbensin er fri fra disse stoffene som
er ekstremt farlige for deg og miljøet.

Med Aspen 2-taktsbensin âr
motor- og ryddesagen,
gresstrimmeren og
mopeden dessuten enda
bedre og holder lengre.

,.. ‘\A-m It
..L

r
G

0

Aspen har en tilsvarende helse- og
miljetilpasset 4-takisbensin for gress
klippere og jord- og snefresere.

Nar et distrikt samordner kalkingsoppdragene, kan ogsa mindre
oppdragsgivere/grunneiere benytte helikopter uten at budsjetter
og tilskuddsmidler overskrides. Ved a bruke «tunglofterne» til
NS Lufttransport far dere mest mulig miljovern ut av hver krone:
• Ingen transportskader i skog og mark • Effektiv transport- og
spredningssystem Vi har helikopter i mange størrelser; derfor
kan vi utføre ethvert oppdrag til konkurransedyktige priser
• Fast pris pr. tonn basert på kalkmengde pr. lasteplass og
avstand til kalkeomrade • Vi har avtale med kalk- og skjellsand
leverandorer som kan gi totalentreprise pa kalk, transport og
spredning e Vi har stor eksptertise og lang erfaring.

For Elkem er miljøbevissthet et overordnet mål,
nedfelt i vår policy.

Aspens helse• og miljøtilpassede
c fl r bensiner finner du hos din
3 r L nærmeste motorsagforhandler.

ASPEN PETROLEUM AB, Nils Hansens vei 6, 0667 OSLO. Tel 22630740. Fax 22641 02.
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A.S LUETTRANSPORT
A HELIKOPTER SERVICE COMPANY
N-5700 VOSS - NORWAY
TEL.: 56 51 52 05 - FAX: 56 51 31 96



liv i laga nytt fra Naturvernforbundet

Myndighetene har gitt konse

sjon til okt kraliutveksling mel—
loin l’vskland og Nederland, og
Statnett skal legge to nye sjoka
bler I ra fastlandet. I ur a la nok
kapasitet, mi det bygges nye
lmvspentlinjer. Selv om noen
av forslagene følger eksisteren
de kraftgater, er (lei ogsa planer
Om t bygge nye gjennom uhe
rune naturomrader.

Frykter det verste
— Vi frykter det verste, og vi vil
kreve skikkelige konsekvenstit

red ni nger Det ma vurderes ti I—
tak lor a avdempe de negative
virkningene utbyggingen katt la
for miljoet, sier Ivlkessekretær
\ rne Otto iversen i Naturvern—
forbu fl det i \ust—. \gder. Nat LI r
vern forbu ndet har enna ikke
titt endelig stilling til om (lei
vil ga iitiot helt’ utbyggingen.
Ante Otto Iversen tror det skal
bli svart vanskelig 5 stanse pla
nene, som har bakgrunn i et
sto rti ngsvedta k.

lt av trasealternativene g5r

tvers gjennom et vernet har-

skogoinrade i \‘ennesla kom
rnune. Det er (‘fl ren pruvoka
sjon, ifølge NNV i Aust-Agder.

— Dette er friluftsomrader av

nasjonal betydning. A furtsI 5

dette utbygget, l5r oss til a se
rødt, sier Arne Otto Iversen
1-la n er ogsa fortornet over
Statnett vil ha kraftledn i nger
tvers gjennom vestheiene i Se—
tesdal, et omrade som er fare—

slatt vernet, I ler har blant an
net I uropas sorl igste

villreinstarritne tilholdssted.

Naturvernlorbundet er redd

for hva som kan skje med den

lii le stam men pa 2—5000 dyr
hvis det bygges kraftgater i kaI-
vi ngsomradet.

Går mot krafteksport

Okt kraltekspurt lra Norge vil
ikke nodvendiivis redusere for
urensilingen i importiandet.
1.1 tbyggerne overser altern,it iver
som ville gitt langt storre mil
jogevi nsl, hevder Naturvern for
bundet.

Da Stortinget vedtok okt
kraftutveksling mellom Norge
og kontinentet, var en av fomt—
setningene at det skulle gi mil
jogevinst totalt sett. Mottaker—
landene skulle bli mindre
avheiigige av kull— og oljekratt—

noe som igjen ville gi min—
dre sur nedbør over Sørlandet.
Men det argtlmentel kjøper ikke
Naturvernfdrbundet.

Det er ikke sikkert at okt
krafteksport I ra Norge vil kire
til redusert titslipp fra varme-
kraftverk i mottakerlandene.

— Det er mulig at den norske
elektrisiteten bare bidrar til økt
energi forbruk, sier fagkonsu
lent Tore itrænd i Naturvern—
forbundet. I lan mener at det
kan oppnas langt større miljø-
gevinst hvis landene selv satser
pa energisparing og utvikling til
alternative energikilder.

— Vj har l5ktisk sett at norsk
kraftekspori til kontinentet
tvert imot har hatt negative mil—
jokonsekvenser. Ft kraftselskap

i Nord—Tyskland hadde kott—
krete planer om utvikling av
vindkraftverk. Itter at import—
avtalen med Norge var i boks,
skrinla de hele prosjektet, sier

‘lure lira’nd.

Folkereisning
mot vei
Naturvern forbundet pS Ja-ren
kan innkassere en stor seier.
Satnnwn med en lokal aksjons—
giuppe, samlet det inn 1740 on
dersk ri It er i t )t mi lj fiend ti ige
veiplaner p5 Klepp. Som en (li—
rekte lolge av aksjonen, vil lo
kalpolitikenie na vurdere en al
ternativ tunnel—løsning. Den
planlagte veien gar tvers gjen—
noin et rikt jordbruksomrade i
Klepp, og ville lagt beslag p.t
150—200 mai joi-d. Oniradet har

dessuten stor verdi som rekrea—
sjonsomrade tor Kleppbuen.

kringsjå

Det er naturvernar i ar.

Det europeiske naturvern

aret. Fokus skal settast pa

livsgrunnlaget vart. Pa

naturarven. Sist dette
skjedde var i 970. Den

gang var naturvernet noko

nytt i debatten, og ikkje

akseptert som politisk

tema.

No ser vi inn i eit nytt

hundrear, med store

miljoproblem og utfor
dringar, og vi er pa etter
skot med løysingane. Det

politiske leiarskap, og

kanskje særleg i Arbeider

partiet, gjev uttrykk for ein

politisk kvardag der

arbeidsramma er kortsik

tig. og det politiske innhol

det er prega av ein kurs

der liberalismen gar fram-

om og skapar miljopro

blem, medan sosialdemo

kratiets solidaritetstanke

kjem etterpa for a reparera

skadene.

Slikt gar ikkje lenger.

Det ma kunne krevjast av

politiske Ieiarskap uansett

parti, at dei gar føre i ei lei

som miljøet kan tale, og at

dei forklarar folk flest

kvifor dei gjen det. og at

det er naudsynt.

Vi, folket, skjønar

nemleg slike ting. Vi er

ikkje dummare her i Norge

enn at vi er villige til a ta

eit tak nar det trengs. EU

saka viste dette, og under

sokingar viser dette.

Miljororsla har arbeidd

med dette i snart tre

generasjonar. Fagrorsla

kjem etter: Norsk Grafisk

har skjøna alvoret og vil ta

eit tak. Kommuneforbun

det er pa bana. og Lærar

laget og Smabrukarlaget,

for a nemne nokre. fører

framsynte debattar om

strategiar for ein ny øko

nomisk politikk innafor

okologiske rammer.

Men kva for kurs held

regjeringa og Stortinget i

det europeiske naturvern

aret? Far Kjell Opseth færre

milliardar til ti asfaltere

naturarven med? Struper

Jens Stoltenberg oljekrana

na noko for a stimulere til

energisparing og nye

alternativ? Er Gro i stand til

a tenke nytt og fra msynt?

Nei. Det er ingen teikn

som tyder pa det. Tvert om

vil økonomien i Norge i

naturvernaret 1995 vere

den mest ekspansive og

naturøydeleggande sidan

jappetida, og heile ordfø

rarkorpset i Inadet vil

nikke fornøgde og legge ut

nye naturomrtider for a fti

sin vesle del av den salige

og heilage veksten som

Gro forkynner fra regje

ringskvartalet, og som

Stortinget velsignar litt

lenger nede i gata.

Men det held ikkje

lenger. Det er for gamal

dags politikk. No far de gje

oss eit alternativ, og ga

inn for det. No far de

bruke naturvernaret som

ei start pa ei anna utvik

ling, forbi orda og inn i

handlingane.

HØYSPENT
TRUSSEL

MOT
NATUREN

Statnett har planer om minst to nye
høyspentlinjer på Sørlandet. Det
bekymrer Naturvernforbundet.

Stein Malkenes
leiar i Naturvernforbundet

Norges Naturvernforbund
Postboks 2113 Grünerlokka,
0505 Oslo, Norge.
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NJar k nunrr staren? Nar kommer li nerla?
Når spirer de lorste hestehovene og nar flyr
de første sommerfuglene? Kort og godt;

Nar kommer varen? Natur og Miljø mvi—
terer deg med på en aldri si liten var—regis
trering — så hold øyne og ører apne.

Undersøkelsen inngår som et element i
Det europeiske naturvernåret 1995 og er et
samarbeid mellom de fire store nattir- og
friluftslivsorganisasjonene — Norges Natur
vernft)rbuiid, Norges Jeger- og I iskerfor
bund, I )en Norske luristiorening og WXVF

‘v’erdeiis Naturfiind. Organisasjonene skal
bruke undersolelsen til å kartlegge nar vi-
ren kom mer i til ike (leier av la ndet. Resu I -

tatene fra ondersi ikelsene vil blant annet bli
preil i Nattr og Miljø.

Dype frierrop

lor noen betyr varen overgang fra tunge
vinterstovier til lette varsko — for andre at
‘interga rderoben kan henges i inollposen.

Barn som hopper paradis i gata, er ei annet

våriegn — likesa skinnende blanke veteran—

biler pa tørre bvgdeveier.
For naturinleresserle er det likevel andre

vartegn som teller mer. Kjottmeisas pro—
vende sangstrofcr en solrik januardag — el

ler kattuglas dype I rierrop en kald ft’bmar—

dag. Joda, noe er i ferd med å skje: Allerede
i januar påvirkes små og store friere av den
økte lysmengden.

Likevel; ft)r (le fleste av oss er dette «151-
ske» vårtegn — i hvert fall inntil den ftrste
sanglerka eller stæren dukker opp. Da be
gvnner det å bli alvor, selv om også disse
artene kan lure oss. Det er slett ikke sikkert
at varen har kommet — selv om vi hører ler—

kesang og stærfløviing fra busnmnet. Varen
er lu nei til 1, og K ing Vinter slar ofte li ardt
tilbake.

I orst nar vi kommer til april, blir det et
virkelig sus av var over landet vart — selv
om deler av Norge ftirtsatt ligger der nok—
sa hvitt og vinterlig. Om bm ikh nken er et av

de flrste vartegn i Oslo i mars/april — er

snospurven et av de første vartegn langs
kysten av Nord-Norge P1 Samme tid.

De forskjellige vartegnene dukker altsa

°PP til høyst forskjellig tid a de ulike ste
dene i vart langstrakte land. Jo lenger mot Ç

nord, jo høyere over havet, jo lenger fra ha

vet, desto senere var. Dessuten varierer vå

ren fra år til år

Fenologi

Årets biologiske forløp kalles med et fint
ord for «fenologi» — og det er nettopp en
«fenologi-undersokelse» du iriviteres med
på nå.

Vi ber deg bruke skjemaet som følger

denne artikkelen. Du skal føre datoene for
ohservasjonene inn i rubrikkene. Skjernaet
skal leses automatisk av en datamaskin, og

da er det helt nødvendig at du skriver lese
lige tall (se anvisnimig pa skjema). Klipp ut
skjeinael og heng det opp på kjokkentavla.
I )errned kan du straks skrive inn på skje
mnaet nar du ser den første bokfinken, maI
Irosten — eller registrerer dagpafimgloye el
ler livitveis. 1

Originalskjemaet sendes til:
WWF Verdens Naturfond
Postboks 6784, St. Olavs plass
0130 Oslo. TIf.: 22203 777

R

o KOMMER

VAREN.)

Bli med på en undersøkelse om når våren kommer!

)

I.
•.

‘- r

Tjelden er et kjent og kjært vårtegn i
Kyst-Norge. De første kommer tilbake
allerede i februar, men hovedtyngden
dukker opp i mars-april. Fet,,: T e

Når spirer den første hestehoven? I
denne undersøkelsen ber vi om din
hjelp til å registrere våren. Fc Ter S

Fenologiaksjonen ‘95

Målet med Fenologiaksjonen ‘95 er å registrere når vårtegnene melder seg i de forskjellige delene
av landet. Observasjonene må gjøres i tilknytning til ditt hjemsted. Observasjoner fra andre steder
føres på eget skjema (kontakt WWF). Maskinell lesing fordrer at du sender inn originalskjemaei.

For de fleste trær og busker noterer du dato for blomstring. For hjork registreres dato for lovsprett

(= museører). For blomsterplantene noterer du dato for første gang arten sees i blomst. For
trekkende fuglearter fører du opp første ankomstdato. Overvintrende fugl er ikke et vårtegn og skal
ikke med i skjernaet. For insekter, pattedyr og krypdyr noterer du dato for første observasjon.

(( lnnsenders navn

____________________________________________

Adresse

_____________________________________________________

Postnummer

____________ ________________

Poststed

Datoene skrives: 0 0 6 = 2. juni. lallene skrives slik:

________________________________

Trær og busker: Stemorsblomst

Selje Skogfioi

Osp Rypebær

Bjørk Tyttebær

Hassel Blåbær

Rogn Kusymre

Hegg Marianøkleblom

Slåpetorn Hestehov

lønn Liljekonvall

Tysbast Maiblom

Blomsterplanter: Fugler:

Ballblom Grågås

Bekkeblom Gravand

Vårkål Fjellvåk

Blåveis Trane

Gulveis Tjeld

_______

Hvitveis Heilo

_______

Mogop Vipe

______

Lerkespore Småspove

Vårpengeurt Storspove

Rødsildre Strandsnipe

Reinrose Tyvjo

Jordhær Hettemåke

Molte Terner

Gaukesyre Ringdue

rblTi2.13 6 2J i
Gjøk —

Sanglerke —

Låvesvale

Sandsvale

Ta ksva le

Linerle

Rødstrupe — —

Gråtrost

Måltrost

Løvsanger —

Svarthvit fluesnapper — —

Stær

Bokfink

Snøspurv —

Insekter, pattedyr

og krypdyr:

______

Sørgekåpe

______

I)agpåfugløye

_______I

Sitronsommerfugi L.
Neslesommerfugi

Humler

Marihøner

Hoggorm

Piggsvin

Grevling

4$ NATUH MILJS) i 95



min natur

Tre hoststemninger

AUCUSF

Manens speilhilde
n fisk v,ikr

Midt i

sEv1iMBl:R

Tett granskog ved v,mnkanten
Bjerkene
I nsI ige hvite lyn

0

TV
PATENTERT

Lett å legge - lett ivekt...

OIUX)131R

Bare regnet i bevegelse
Elgen urorlig
Urtidsskygge

Gene Dalby er født i 1957 i Oslo. Han debuterte med diktsamlingen Linedanser pa piggtrad i 1979. Han har befestet sin

posisjon som lyriker og kortprosafor[atter med en rekke bøker. Den ferskeste er Ra, som kom i fjor.

Dalby har bedt om a fà slippe illustrasjon til diktet. Vitsen med poesi er jo ä la leseren danne seg sitt eget bilde,» skriver

han til oss. Herved er ønsket oppfylt.

Ren torv i nettingsekker
Legges direkte på taket

Lett å legge
Lett i vekt

Sikrer jevn tykkelse
Ferdig armert

Såes direkte i sekken
Ligger stabilt

Blåser ikke vekk
Ferdig gjødsiet og kalket

NITTEDAL TORVINDUSTRI A.S
1482 Nittedal

TIf.: 67 07 11 30. Fax: 67 07 28 83.

1
Hva kan
fag bevegelseneike. qIo6ciIf-kaic1Ie Iokcil+

“v’

gjøre med miljøet?

i

NKF har som første fagforbund i landet
laget en egen miljøhandlingsplan.

En av fagbevegelsens viktigste oppgaver i
1990-årene, er å bidra til å forene syssel
setting, miljø og utvikling i en praktisk og
helhetlig politikk.
Vil du vite mer om hva landets største fag
forbund med over 214.000 medlemmer

-‘

:.,

J%./li Ijokcuid li
Norsk Kommuneforbund

mener om mil jøproblernene — ta kontakt!
Vi sender deg mer enn gjerne vår miljø-
handlingsplan.

(Tif.: 22 36 47 10)

Norsk Kommuneforbund
50 NATUR & MILJØ 1.95



bøker

Med glede frå
elvane
OLAF HEITKØTFER
Vemetankei vassdreg»natur
Snøhetta forlag
144 sider
kr 28E-

Kjenner vi verdiane i elvenatureit? I

landskapet med fossar, vant og ein

rikdom av liv? Med kulturminrie,

dikt, lonar og soger?

Er vi litt usikre, kan vi korn mc

saka nærare gjennom boka »Verne-

tanker i vassdragsnatur» av Olav

1-Icitkøtter. i lan har fotgått fleire av

katedralane i norsk vassdragsnatur,

fra Vefsna og sørover: Rauma, Øvre

Glomina, Sjoa, elvane i Stryn og

Gaularvassdraget. Ilivar som er ver

na, og vassdrag der kampen held

fram — Gjengedal, Tovdal, Jora og

altså Vefsna.

1-leitkøtter fortel med kunnska

par og med innleving. 1-lan refere

rer rapportane og skildrar stern

ningane. 1-Jan har snakka med folk

som kjenner elvane frå cii langt liv,

og vi får mange historier om kor

viktig vatnet har vore lor folk og

bygder gjennom alle år. lin stad

sier I leitkotrer det slik: « Lldgamle

kulturtradisjoner, brusende elver

og blanende vann var saminenvevd

i en ukrenkelig naturh,lelse.» I or

kvart vassdrag far vi ei reiseskil

dring, skapt av ein mann som har

litt nok ålei ne i skog og fjell til a

få fram kor enkelt det ekte er.

Boka er godt illustrert med nye

og historiske hilete, men her er ing

enting av «fikse» foto. Vi far plassi—

ne og landskapet som vi ser (lei,

ofte i ed lys som gneistar.

I debatten om fo rva I tn i nga av

vassdragsnaturen, har det ikkje all

tid komme fram kor viktige elvane

er for mange menneske, og ikkje

herre materiell. «Det var jo så rare

på at vi med skylapper av lokkeitde

gull foran øynene hadde rasert en

natur— og kttlturarv soiii for andre

var hellig,» skriv I leitkotter ont

ltauma. Men akkurat (lette forklarer

kanskje kvifor sa niange lokalt kas—

ta det meste og glekk inn i kampen

for vern når det gjaldt som niest.

I leitkotter strekar opp nokre

viktige lirter t denne striden og fra

det po1 itiske spelet, men mest

hamtdlir det om sjolve grunnlaget

Li r in irsat sen.

Olaf I leitki lIter skriv godt. I nkelt

og velsigitt fritt for den fagsjargon

gett Snill vi ser så ofte, og som k)rtel

så lite. Det ligg eit sterkt engasjement

under den milde fornta. I lan set

som ntmnstekrav at vi prøver a «vur

dere oss selv og våre medskapning

ers sanseverden». Og då blir framti

da for vare vassdrtg eit eksistensielt

spørsmål. Så fumidamentalt er det.

Slik sett er boka alvorlig, men det er

eit alvor i glede over (len enkle rik

dommen i naturen.

Alle gode ting
er tre
RAGNAR FRISLID
Treet
J.W.Cuppelirns Forlag a.s 1994
11 9 side,
Kr 33O

låter å ha lest og studert bildene i

Ragnar Frislids bok «Treet>’, får le

seren respekt — bide for forfatteren

og for «hovedpersonen» i boka —

nemlig treet. Det siste er nok ogsa

litt av hensikten, for selv 0111 boka

har et kapittel sunt tar for seg ireet

hade som venn og som hende, er

det liten tvil om at Ragnar I rislid er

trarnes venn. Fn venn som har

valgt emt kulturhistorisk preseitta—

sjon lv de storste og eldste orga—

nismflene pr jorda, framfor en rent

biologisk opprtmsing av arter og

utbredelse.

Irislid trekker en parallell fra

menneskehetens harndont til var

egen oppvekst. Når trangen til et liv

i I rant e hr re blir st )r ni k, bygger

det unge iriennesket en hytte i tre-

et, fast bestemt på å bli der i all

evighet, eller i alle fall til middag.

Cit 110111 sa ut ti ige ptsl ag i bo—

kemt, fi mtiter vi forfatterens egne fo—

tografier, og i den grad det er mulig

å portrettfotografere et tre, sa gjør

i i si id det. Trarne hI jr i ild ivider en—

tett det er verdens ttti isle tre, iruu—

seige, eller kjempecika «Den garn-

le mester».

opp igjennom historien. Det er

mcd på å gjøre «Treet» til en kom

plett prakthok — en bok leseren al

dri vil bli helt ferdig med fordi den

vil kunne tas frem igjen og igjen.

Jens Petter Toldnæs

Lærerikt om
etikk
ARNEGHR STRYKEN
Er fjellene vare?
Valdres forlag
157 sider 1994
kr. 250,-

I boken I r fjellene vare? tar sosio—

logen Arne Chr. Strykeit opp den

etiske siden ved vårt forhold til na

turen. I-latt skriver om naturens

egenverdi, og om dens verdi for

mennesket. Denne forståelsen Itur

enn a ikke hatt 11( uen avgjørende be—

tydni utg når standpunkt til itattir

inngrep skal foretas. l-åina er det

ikke tilstrekkelig politisk forstaelse

og tyngde bak kravet (ull .0 også ila—

turen bør ha visse rettigheter — pâ

liitje med menneskeiettigltetene.

I )et ti er fi )t’ts’ i lei, k mmd det gli sha I

h,tster iøed å erktenite og praktise

re denne forstaelse, Itevder Stryken.

1-Ivordan er så frimtidsittuliglte—

lene? I Ivordun vil mennesket her

etter ivareta sitt glohale og lok,tle

forval teransvar?

For å kunne gi leseren en anel

se om det, trekker forfatteren opp et

bredt perspektiv bakover i tid, der

han beskriver og .tnalyserer for

skjellige retninger og utviklings

trekk av etisk, potitisk og historisk 0
karakter i men neskests forhold til

naturen.

Boka er meget lærerik og nyttig

fordi den beskriver og forklarer på

ett tillitvekkende male hvorfor vi

tenker slik vi gjør i (lag.

Boka er spesielt tankevekkende

fordi den avslører utviklingen både

av menneskets anerkjennelse av nr

turens egenverdi og, for sin egen

materielle skyld, avhengighet iv ta—

turen. De to synene er i dag i frd

med å smelte sammen i en felles er

kjennelse som må bli grunnleggen

de for naturforvaltni ngen framover.

Stryken hinder sammen kapitle—

ni og det til dels tunge la:restoffet

med hesku ivelser av diverse fjclltu

rer. Jeg synes denne sammenkoh

ingen er noe kunstig. Jeg ville heller

hatt, en separat bok om disse turene

hvor det ogsa hadde blitt plass til

mer steinningsbeskrivelser Sli Is det

er nr, blir det vel mye faktabeskri

velse i in litt for knapp form.

Thor Midteng

Norge
i breddeformat
PAL HERMANSEN
Rinorama Norge
Natur og Kulturforfaqet 1994
144 sider
Kr. 395 -

Norge som natur— og kulturnisjott

er teotaet for en rekke bøker som

k In mc r på ota rkedet . Fn stadig

okem mdc t u ristsi mmm I tar sørget for at

markedet er stort, og dette har bk-

ket fram produkter av yntse kvalitet.

Pål l-lermansens 1)0k «Panoramna

Norge» glir inn i rekkett av bøker

som oinltandler det norske land—

skipet. Mci i lit ( itset ni mtg til (le

fleste andre utgivelsene i denne gen

ren, frarnstår I termansens bok sont

et eksent pel tå gi dt fl ttograhsk

handverk og personlig innlevelse.

Selv (titt ni ange av fl i Ideite 1)1(1—

tivntessig brItutserer farlig nær det

tr.idisjonelle postkortet, blir vi tatt

med pr en f iii ugra fisk ru itd reist,

sonu gir oss mange nye inntrykk og

opplevelser. Vi blir tati med til ste

der hvor vi ikke har vært tidligere,

og det til tidt-r av døgnet da de

fleste tv oss sover. De fleste bildene

er as’Iittge panorantaer sont viser

landet pr sitt pimeste eller mest

tlr,ini,itiske, og på denne måten

- fungerer boka som en hyllest til

vare i Il usj ( mer (mitt hvordan landet

vi bor i ser ut — og selvfolgelig

ltvoi (1111 turistene tror det ser ut

her. 11okt er i tillegg krydrem med en

mengde speititende fmigle— og dyre-

bilder og outurdettljer.

Bildene bærer bud iurtt at foto

grafi_il behersker lys og hilledkomo

is i sj( in til det full kont ni-. LI tgiven

av 1)1) ka er N at ti r og Ku li urfirl agei

AS i Sirdal. All frouinor til forlaget

fitr å gå utye veier i repro— og tuykk

a rhei det. Med i tye tekit i kker blir

hi Ideite stort sett gjengitt på en

glimrentde måte. Sylskarpe bilder

med briljrmtte farger gir OSS følelsen

av å være til stede, og p (lettute tttt—

len blir totografemts arbeid ivaretatt.

Jeg er derimot ikke så fornøyd

med disposisjonett av sidene: Smna

bil der ovenl apper su trre h i kl en, i ig

det hele gir et urolig iitnmrykk.

Mange bilder ville tjeitt på å få statt

al emte.
Pål Il erun,r utsei I 1)1 r skrevet Iti e

veddelen ty teksten selv, og hait
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AU EIPO’95
For community — serving

professional people.

TAUEXPO ‘95
A major fair for a major projeci: environmental

and human protection and safely.

Solutions and ideas for a beffer environment.

5) INTERNATIONAL EXHIBITION OF TECHNOLOGIES
AND SER VICES FOR ENVIRONMENTAL

AND HUMAN PROTECTION
5) FIRE — FIGHTING AND CI VIL DEFENCE EXHIBITION

S(JPPORTFO BY:

MINISTRY OF
ENVIRONMENT

STRY OF INTERIOR
MINISTRY OF EDUCATION
MINISTRY OF INDUSTRY

[‘BOMOT[[) BY

ANIMA
Federa/lone delle Associazfoni Nazionah
dcli Industr is Meccanica Varia e Affine

ORGAN//TO BY

E.F.A. Enle Fiere A.N.I.M.A.

IN COLLABORATION W/JH

CISPEL
ENTE AUTONOMO FIERA MILANO
UNI

Vern av
trua rovdyr
\irn as ale In_ii rovilyr in til oleoito—

misk siiorsiiial som Noigt har oko

mliii 1)1111’ (liii nokoii nasjon ti å

lovsi. [)et er hevdi fra nuljttvernkret—

sir II vent av ulv hjorn, jerv og glupe

el-di loR’Iltrti[i4sSp[OsIn(l. Det er det

illsje. S,itielmoiitleoe har ritt og slett 1k—

kje olsoi)OOlisk forulsetomg for å lo

p1 dii. .\ titIt,tli’ iist,lliiIiii for kvart

(I r Soiii blir (Ilepe, hold r ikkje.

Det er ingen siuehotide eller rein—

eigar som er for at desse rovclyra skal

uuyddast. Men dersom ikkje Miljø—

veritdepirtemen tet helt ler det det

kostIr a fo pa desse rovil5ra, blir del

utrydda om kort tid iv krypsks tilt1 og

aiidre metoder \ SpriimgI i fjell og fj—

re til sttdiglmeit for i flstsla dcids,irsa—

ki til hortkoitine dvi, for i ii utbeta—

li nger, er ei umin neskeleg slit for

ilesse h itidene- Det er hei li uholdbart

i I engd a. Og (lei ‘ek lej er h i rnie hos

hit Il( li iii

\ ru at sau ein ga i skog og fjell

ned desse rovd r, 01,111 stole til), er

det samme som å (ro p1 juleoisseu.

Det er her ogsa (Il i rs I itil om dy

renn i sli,tti dli og pa stuen so ni desse

i ovdyrt piforer dei. l)itie er det for—

valtarttme av rovdyrt sttoi mi sta til

ilissir lot. Dette sekkjer lii lege kjens

ler hos sititImi mmhov. Miljos erotle -
partementit har gjort lor dirlig jobb

l),lde f i r desse ri vd ri og for sitie—

Inmitdene. Del sit for h.irdt p jitge—

sekkeim.

Det er ingen problem h)n l,oimdent

a leva og driva gaiilshruk i rovds cmi

rada, dersom staten vil heitle (fet det

k(istir akt det leselig der igjen. Det er

lier herre dit sporstitil 0111 pengtr til

å leggja om gardshruk,i til andre

driftslormar. Sa kati iovdvra gå i fjell

og skog slik del gjorde for folk kom

der.

Å leggji 010 dit g.trdslirttl til nye

dni fisk [liter er eilt lisihin afl.vre. Det

er litVIlsOllil smiikl och iii ll in—litves—

lei iligar pa dei fleste s,Itiel)lUlsa. Slike

irtitivesieringererdet s tterst la himtider

soirt tar cikommomtusk fortitsetililig km å

greit. Ba laudsh,msis er det snakk om

leire moilli,mrdar krotter i itivesterimig—

ar p1 mlii hnmki. Dette er umidler soni

111 t,mk,mst fra stmtskasseim, dersom lov—

dvii skal hev.mmtsi.

il c hegvnna med oi,i sitmelirukt

i clii verste i ovdvroiiuad,m li (mnmlerrg—

i ogsi ni die i. Og etter kvart som rov—

dvt i hrer seg til nye omlirider, 11,1

leire og leire Ita (fet. Med amtdre ord

51 Ut s.iueholdet ut til kysten, og in

dre tlriftsfot tIer mna til mmlindet.

AIf Furseth,
gamal sauebonde, Hovdebygda

Uforsvarlig
lakseeksport
I iskeridepirtenieotet hevilger mange

inilli(inmer kroner til l’R—Irainistot for i

få i gi og igje ti eksporten iv oj

dreusl;mks til IiS.\. For fem år simlen

gikk arlig opp til 13 000 tonn laks

0)1(1 liv iver Atl,mntem cli.

For hvert tonti frosseo laks som

ble Iltivet til (SA, gikk del nmed nei—

lomit 000 og 1000 liter flyhensiim. I til

legg kotn transpoten til og ri flyplis—

S(’flt’.

Deitite transporten ga enorme ut-

—

si il) SV 1)111)1 annet klilntg,issin

CO . For .11 norske lakse oppd netimre

sEil li solgt 110(11 eksi ri fisk og vel—

staende ,titieri kmneie skal få meskl seg

i enda en lekkerbisken, ofrer mm

gjerne lons net til iniljciet. M,nktils—

I ihe al snieti koster ds rt.

\I atpo )du ksjon er nmenneskets vi k—

I igste gesljef i i\ 1it iL mnsj mi rt av fllit er

1(1(1 alltid fornuftig, I [ilfelle flyliks til

( lS\ Ir det filllstelidig idioti.

Min ojipfot’dniitg lii niyiidighetene

og I iskei ippd rei teni le en å 11)1 le bli ket

en tanke forbi eg 1 nesettpp. Stopp

arheidet 01(11 gjeno)plettelsemm IV lik—

se—eksporten kl ( SA tiociddelhani li

hiveiii liii’ vil rett iii et slikt fortimlda—

hell elielglfl)mi)ruk. hare for 1111<1 smIl

egen piiifttl

Arne Gravanes
parti sekretær i Miljopartiet De Gronne

på klingen
denne spalten kan alle si sin mening om aktuelle

natur- og miljospørsmal. Skriv kort og under fullt

navn. Redaksjonen forbeholder seg retten til a

forkorte. Innsendte manus blir ikke returnert.

Skriv til Natur & Miljø, Postboks 2113,

Grdnerlokka, 0505 Oslo.

Rein energi
for kommende
generasjoner

reneste, clii i ikreste og det nest olilji Is ellnhigc ss alli’ natur

ressurser — i Hnnei. \ir unelgikllde i inlluilllrer. lå uendelig krerslllp I

nIllillen 5011 ti Ilhiltoeslser Skiillsuiiil 11.111 IIH\ Ite oss til.
Niitulefl i Il 111111101 nemlig Ilgs1i (Il kiiflhiiicntl(’ :teneLisillner

FIERA
MILANO

F Varanger Kraft

(:)gsù vi c r v ba ii cii!

ORGAN//ING SECRETARIAI
m *4’ si

Via Soderini, 25
20146 Milano
Tel (02) 42.34.258
Telefax (02) 42.36.919

BEVAR
OZONLA GET!

R’f il /71B/I ‘I!L t L’/ t’t lands
O1)llte,ticl’ inothii n brii!st’

KF K_a,*’r [jlC iiiil ‘sikkt’r
i’llr(,!;lj,l L) dL’hI1ks//l.

KTET

(ru ‘OViiI’fl Til.: (2 7(1 1)2 1,1)
i (00 FlokLunt I I as: 32 Tfl (12

Gilde
— det kjennes på smaken
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Koselige kort med 4 ulike motiver fra norsk
natur. 4 postkort og 4 doble kort m/konvolut
ter. Resirkulert papir.
Varenr. 2307 kr 59,- Medlemspris kr 45,-

Pakke med 8 doble vinterkort m/konvolutter
(hentet fra naturkort-pakken, se over).
Varenr. 2309 Vinterbrygge kr 59,-
Medlemspris kr 45,-

Vinterfugiplakat
Dekorativ og lærerik plakat med våre vinterfugler.
42 x 65 cm. Trykket på klorfritt papir. Varenr. 1301
Vinterfugiplakat kr 45,- Medlemspris kr 35,-

Andre fugleplakater
Vi har også 3 andre fugleplakater:
Varenr. 1300 Trekkfugler
Varenr. 1307 Rovfugler
Varenr. 1308 Ugler
Pris kr 45,- Medlemspris kr 35,-
Sett:
Varenr. 1306 Vinter- og trekkfugler
Varenr. 1309 Rolfugler og ugler
Pris kr 80,- Medlemspris kr 60,-

Fuglekassett 0
Vil du lære deg å kjenne igjen sangen til 23 av våre
vanligste fugler?
Varenr. 0200 Fuglekassett kr 98,- Medlemspris kr 80,-

i ‘in h’rl;n’vst’tt
25 brevark og 20 konvolutter med vinterstemning av
Egil Tonn Næsheim. Leveres i smakfult omslag.
Resirkulert papir.
Varenr. 2211 Vinterbrevsett kr 65,-

Vi har også mange andre brevsett - be om salgs
katalog.

Lang ullongs til herre og dame
Varenr. 6217 Herrelongs str. 50
Varenr. 6218 Herrelongs str. 52
Varenr. 6219 Herrelongs str. 54
Varenr. 6220 Herrelongs str. 56

Varenr. 6221 Damelongs str. 38
1Y,arenr. 6222 Damelongs str. 40

renr. 6223 Damelongs str. 42
Varenr. 6224 Damelongs str. 44
Pris kr 358,-

NATURKALENDEREN 1/2 PRIS

NÅ KUN KR 47.50 Varenr. 0013

Vi selger også mange andre varer. Kryss av på kupongen
under, så sender vi deg vår salgskatalog.

Porto og eksp.gebyr kr 35,- kommer i tillegg på alle
bestillinger.

Medlemsnr.: Tif.:

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

SVARSENDING
Avtale nr. 109 000/5 Pb.

NORGES
NATURVERNFORBUND

Grünerlokka postkontor
0505 OSLO

VINTERFUGLER

— — — — — — — — — — — — — — — — —

— SALG5 B0DEN — — — — — — — — — — — — — — — — —

—

:!

Ullundertøy
Behagelig ullundertøy i 100% ull fra Devold.
Ulltrøye m/knappestolpe.
Varenr. 6214 Medium (str. 44/50)
Varenr. 6215 Large (str. 46/52)
Varenr. 6216 XLarge (str. 48/54)
Pris kr 358,-

1’JaturkortI
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

(

a
“BESTI LLI NGSKUPONG

Antall Varenr. Varens navn Pris Sum

Kan sendes
ut ran kert

i Norge.
Adressaten

betaler
portoen

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — _ — — — — — — — — — — —

—

_________

Porto/eksp.gebyr 35,-

Adr.:
Navn: I Gave til NNV

I Totalt

Li Send meg salgskatalog

z



Blekkulfs mHjodetektiver
Adresse: Postboks 2113 Grünerløkka, 0505 Oslo • Telefon: 22 71 55 20

:4 —‘

4’.
Blekkulf har fått

Kongelig Æresdetektiv
Hold dere fast, her kommer den, årets store
begivenhet: Prinsesse Märtha Louise er nå blitt
alle Blekkulfs Miljødetektivers Æresdetektiv!

Vi iniljodetekt iver var stolte fra før, og na kan vi med god
grunn være enda stoltere. For nå har vi kongefarniliens
yngste generasjon med på laget. Kong i larald er Natur
vernforbundets høye beskytter, og siden det er vår mnoder
generasjon, så er det ekstra hyggelig at hans datter er blitt
jIresdeteknv kr datterorganisasjonen. «Som kir, så sønn»
har det pleid å hete, men fra nå av forandrer vi uttmykket
til å bli: «Som får, sa datter!»

ltlekkulfs Miljodetektiver har
fått ny daglig leder. Sissel Bug
ge heter mm, og kommer fra

Norges Nattmrvernforbund, der
hun har jobbet som kontorsjef
i fire ar. lllekkulfs Miljodetekti—
ver har i fem år vært en avde
ling i Naiurvernforbundet,
men er na skilt ut som egen en-
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het pa lik linje med Natur og
[Jngdom.

Sissel Bugge har vært med pa
å hyg,ge opp Iilekkulfs Miljode
tektiver som Naturvernforhun
dels selvstendige harneorgani
sasjon, og er allerede i gang
med å danne loka]lag rundt om
i landet. Med Sissel Bmmgges en-

gasjenment for ham og miljø og
kunnskap o in moderorganisa
sjonen Naturvernforhundet,
har Blekkulfs Miljodetektiver
all grunn til å se opti nistisk på

framniiden.
Det er særlig hyggelig a kun

ne krtelle om Naturvernfor
bundets store satsing pa sin

harneorganisasjon, na når vi
nettopp har gått inn i Natur
vernåret 1995. Sissel Bugge øn

sker å fokusere mer på positive

naturopplevelser og naturgle
de. Filosofien er at det barna
har lært seg å bli glad i, vil de
senere ta ansvar for å passe
på. D

Miljøet og naturei e
imidlertid sårbare. ig iii

forvaltes med forsiktigrliai og
klokskap. Dette er forhold ioii

mange er opptatt av — all fr vårt

unge m.ljødetektiver og n li eiria r

ganisasjoner til våre miljevernmyndig
heter. De gjør alle en viktig

i im sats ved å øke vår bevissthet
og ta vare på de kilder og

rikdommer naturen
representerer.

_ __

-

I . (

Ä

4.

-‘ —‘

1

Utdrag fra
Haralds

1995: 4nyttårstale

I

1<

Prinsesse
Märtha
Louise.

NTB

—.--—-..

Kong Harald. Foo NTB
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Meld deg inn nå og spar inntil 955 kroner på velkomstpakken!

Best nr. 2303

Thor Larsen

ISBJØRNEN

Ord. pris kr 332,-

Best nr. 3280

Olaf Heitkøtter

LANGS NÆRE
STIER

Ord. pris kr 278.-

Best nr. 2504

Jonathon Porritt

VI SKAL REDDE

JORDEN

Ord. pris kr 298,-

Best nr. 2302

Norman Kjærvik
BERGTATr

Ord. pris kr 366,-

Best nr. 3281
Norman Kjærvik

DEN TUREN GLEMMER

JEG ALDRI
Ord, pris kr 370,-

Best nr. 3282

Schreiher/Diamond/

Solheim/Schei

REDD FUGLENE

Ord. pris kr 515.-

Bcst nr. 2501

Klaus 1-Iøiland
FINN ET STRÅ OG TRÆ

DOM PÅ
Ord. pris kr 298,-

Best nr. 3301

Johan C. Frostrup

LIV OG RØRE
Ord. pris kr 380,-

Best nr. 3300
Johan C. Frøstrup

DYR I TRO OG
OVERTRO

Ord. pris kr 315,-

Best nr. 3302

Tom G. Bengtson

FRA ØYERS’ ND

TIL RAN1ST.I).

SLO1T

Ord. pris kr 326,-

SAFARI
En praktbok og reiseguide
som presenterer bra og
fauna i verdens fineste
naturomtåder. Ved Magnus
Elander og Staffan
Widstrand.
Ord. pris kr 298,-
Mcdl. pris kr 223,50

Nå relanserer vi Bokkiubben ATatur &

Kultu;; opprinnelig startet som. Bokkiubben

1Vatiii’ & Friluftsliv i 1987, i samarbeid med

Den Norske Turistfbren ing og Noiges Natur

vernforbun6. Meid deg inn nå ogfå to flotte

velkomstbøker og en burtigsz’arpreinie for

kun 98 krone,:

Fire ganger årlig vil du motta ,nedle,nsbla

det ‘7’/atur” med 25% rabaupå bøker om

natui’ mi/0 ogfriluftsliv. Det er enkelt å

avbestilie, og eneste kJapsfoipiiktelse er én

hovedbok i løpet av dcii tiden du er medlem.

iL

Velg 2 bøker for

kun kr 49,- per bok

hans Tar/ei Skaarc Eva Tveraacn

BokL’lubbrcdal,.’tør 1i(’cll(’nlssert’icc

SEND OSS KIJPONGEN I DAG ELLER RING OSS Å MEDLEMSTELEFON 22333085 .1

J
jeg vil gjerne bli medlem i Bokkiubben
Natur & Kultur

Navn:
BniI hlokkhoksLts yr

Adresse-

Postnr./sted

Telefonnr: Sign-

Jeg ønsker meg følgende velkomstboker å kr 49,-

_____

+ I_____

_____

Best, nr. Best, nr.

_________

Dersom den ene boken er utsolgt, ønsker jeg
Best, nr.

Jeg bestiller følgende bøker med 25% rabatt:

i GRØNNE LINJER kr 223,50

SAFARI kr 223,50
I DRONNING MAUD LAND kr 261,-

Kan scndcs”
LIfrankcrt I

NorKe.
Adrrs,.azen
sil betale
pI)FtIXll.

Kjøp med 25% rabatt!
Ç GRØNNE LINJER

Natur- og miljovernets historie i Norge, frem til
høsten 1994. Ved Bredo Berntsen.

Ord. pris kr 298,- Mcdl. pris kr 223,50

HURTIG-

Svarsending
Avtalenr. i i() 000/il Pb.

Bokkiubben Natur & Kultur
Sentrum

0109 OSLO

Fl jeg sender kupongen innen 10 dager og mottar

i hurtii.s;trprernien I FULL BLOMST uten a betale noe.

L

GRATIS!

SVARPREMIE
TRE \‘NN

IENBAT
..t_ ,a..

AVfl4I1’*&

Svar innen 10 dager
ogfd en ekstra bok!

TRE MANN I EN BÅT - historien
om en uforgiemmelig båttur ned
l’hcmsen for 100 år siden, en bok
som har gått sin seiersgang verden
over. Ordinær pris kr 158,-

DRONNING MAUD LAND
Ekspedisjons- og prakihok om vårt mest ugjest
milde kontinent, som likevel virker hesettende
på alle som opplever det. Ved Ivar Erik
Tollefsen.
Ord. pris kr 348.- Mcdl. pris kr 261,-



lesernes galleri

Neste frist for å sende inn bilder til Lesernes galleri er 20. februar. Send
inntil fem lysbilder. Alle bilder må merkes med fotografens navn. Samtli
ge bilder blir returnert. Skriv gjerne en tittel på bildet. De utvalgte foto
grafene får tilsendt en rød Bergans ryggsekk 35 liter.

Bildene sendes til:
Natur & Miljo
Pustboks 2113 GrOnerlokka
0505 Oslo
Merk konvolutteri «Lesernes galleri».

c 0

Perleugle Foto: Audun Solli

Vinterkveld Foto: Arne Hugdal

Jettegryte Foto: Jørn Areklette Omre/NN

Linjespill Foto: Jørn Areklett Omre/NN

62 NATUR&MILJØ1.95
NATURMILJ0 195 63



BLAD Ettersendes ikke ved
varig adresseendring
Rei uradresse:
Natur & Miljø
Boks 2113 Grünerlokka 0505 Oslo

.-‘— .rf.4

/_‘YGODE MIUØVA!
-NJ4’Jz/giene og komfort tell

:L’Pf oq pris ei del vik(iqsl(’/or
bru k(’rfl e og der/or oqså for oss.

Våre produkter har hoy(’st mulig
inn bkin dinq Cii’ ressursbes/)ar(’n (k’

—e(’IlUIOSe lil(’l’l (Il (‘i (ierflle(l (Jår
f) akkord med kvalit eI en.

‘

N( kompritn erinq 01’ produkt ‘r
iar qitt redusert forbruk av

(‘Tfll)allas/(’ og betydelig lavere
iransporivolum.

b

i
Skogen — vår i’ikiigse rål’ar(’ — (‘r en

./oI7lybar ressurs. W plan((’r (‘ !Je (ra’r
Jor hi’ert tre i’i felle,:

- ‘I Mel Vatur ba/et/papir er 1OO
av råi’aren resirkitlert papir

1


