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ULVETIDER

Det er ikke bare

hatt’ å være ulv

i iar det ikke ei

itlvetitli’i Natur—

Vei naret ei over.

I lei i te gang ko ti

kl’..’ ulven en

gai1t. pa I ri I le li’.c—

ne. I N.ti il t’,’t’Ii l,t—

1 ‘>70 hit den

da i alle fall

verdsatt til 40 itre

og shkket pa

ryggen med J&’VtIt’

titellitinritin.

STEPPE-ULV?

Mange vil ha det til at fjorarets

naturvernar var en vits. Andre

mener dette er en vits

Scenen er en liten hytte

skogen. hvor en blaoyd Rodhette

stirrer bekymret inn i de smale

gluggene til en sengeliggende

Canis lupus i nattserk.

— Sa trett du ser ut bestemor,

sier Rodhette.

— Ja dii skjonner, sier «beste

mor — mens hun gjesper og

forsoker ti skjule de lange tenne

ut — jeg har danset med Kevin

Costner i hele natt.

i NAI UR & MILJØ i air

ULV - ULV!

Svenskene, ved en av dem, hiolo

gen (iinnar Johansson, roper nå

mer tt1. Bakgrunnen er en

nierkel ig jakth istorie som ulspant

seg utenfor Fski]siuna like før jul.

I )en Si —årige Elof Johansson var

pa ntårjakt. I km Sporet et dyr i

itvsnoen og sporene forsvant opp

i et tre. I lan fikk til slutt øye p
dyret og dtindret los. Ned datt lua

til I )av ( roeken. Mannen hadde
skutt en vaskebjorn. l)etie dyret

liorer naturlig hjemme pa det

a ute i i km nske 1<0 n ti nent — og hare

der. Sl( lit isete wlsdyroppdrettere

har i in idlertid sorget for at arten
har et ah lert seg ilyskl a ml og

1 )anmark, og trolig ogsa i Sverige.

Dette er ikke sä bra. Ifolge (unnar

lohansson er disse hygieniske små

rilverne svært så tilpasningsdykti—

ge. I )e har heller ingen naturlige

li endei-.— Kanskje kunne .ilv være en

trussel li r dem, in en så in an i’
tils er I tar vi ikke ser lohanss iii il

• \h i’ tl( )Ste fl.

Aldri sa galt altsa — vaskt’hitti

n en kan ska 1.1 i. oss flere r( ni v i

foten ting er sikkert — de nu i

tier hit. Vasl<ehjorneo liii i liii

it,tvtte( fordi ilett har et siii’v lv

stilv pa hjernen, I lvii 1,1 1,1

hjctrti, med respeki lot ‘. ‘ si-I’. til

siueogskylleeplrt sitt ‘.1 ‘li

lefteajlvensstussi’iig iii i i: i

den norske vårfiommen er i

anntarsj. Kan vi få et par ulv til,

takk?

ELG - ELG!
Alces alces heter den pit Ititli,, oi

hadde det ikke vært for d,,n ‘i

hadde vi ikke hatt elgskilt. Viii

siden av jegere er elgun’. vikliii

ste fiender skapningtit om

beryktede asconaun, titt lill.’

corollaen, den sjtildtt.., iiii’ii

lynraske jaguaroli. Dv Miii

hvorfor er svn,i’,k.’ mim oo,’,k,

elgskilt forskjtillii1.’ til.’,

sarmime a,’tuim. i titt’ pmmhl.i’l,

sormi alla ttitl,tii.’limi li_ti lot I mi,

men ikkt v.tml.’t .1 1111111’ mmml, Itle

bragt til tnim i’tv’’t l..’i fmlu.

den.

li mli mmm i ‘i

hi)lom1 mig mlyi i,’i

Lii tikronone rulle!

1.1 ,,l vi tmnger et skred
min, i — glem ikke å

I Ivurt eneste
mvii I v.p tineste tier
miitiq.m oss nærmere målet

— ti mlii,’ I uropas eneste

Imnyfim’ll..lutte.

Ny nnejonalpark —

nye roNervater

)im,km itig arsskiftet 1970—71

Redigert av Jens Petter Toldnæs

— Hvilken er den riktigste

elgen Viggo Ree?

Ree vil nødig henge ut tegner

kollegaer, men legger ikke skjul

på at han er mest svak for de

norske beina.

— Til gjengjeld er det svenske

geviret riktigere, sier hmn.

Ree forklarer dette med at den

norske tegneren har tegnet sitt

gevir litt nodeofra for ti fa en mer

gjenkjennolig silitett.

STOPP
GALSKAPEN!
li ‘.fiii.iiit

oittt,lliv I ‘‘

ls,i III til

va mi i

lit i(’

‘fl t’gu ing—

er, Il brev

var tok —
sa svi ngte

iii rske

tegnere og

il litstratorer

Sitt vapeis

mot fransk

atotnpolitikk, heter det i forordet 0
til «Stopp galskapen I» I tillegg

kom ner tekster av (åvvind Thor-

sen, Per lnge lbrkelsen, Ole

Koptei tan og Jan li Svse. Boka er

pa 128 sider og fåes hus de fleste

bokhandlere og Narvesen-utsalg.

fikk vi en ny nasjonalpark,

to nye naturreservater og

reservat med edellauvskog.

Det dreier seg om den

omkring 170 kvadratkilome

ter store Rago nasjonalpark

i Nordland, øygruppene

Bliksvær i Nordland og

kjorholmene i Rogaland, og

en lauvskog på Rotlia i

Hedmark.

Fra Norsk Nmittii nr 1 1971

skråbHkk

iQ

lle slikket

Iven på ryg

en i det forri

e naturvern

ret.

Vaskeekte svenske utloser rop på ulv.
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Den nye Napoleon —

sett med Tor Bomann

Larsens øyne.

leder

Farvel naturvernår

Naturvernåret 1995 ligger noen uker bak oss. Året ga oss et par
nye natu rrest’n’atei; not’n kvadratkilonieter storre barskogvi’rttt’omrtitli’
og mindre Jransk rodvin, I\Taturvernorganisasjonene i Norgi’ er i’ni,ge om

at di’t var et tantt naturvernai: Det var flt’re nederlag enn seire for mii—

jobi’vtgelsi’n. Folk som li usker tilbake til 1970 og det Jrrigi’ natun’i’rn—
an ‘t mener at det var mer sus over sakene da. Grunnen t’r vel hi’lst at na—
iuri’i’rntirbi’idt’t la pa et langt lavere n ivci den gangen.

For nu er natur- og in iljot’ern en del av den ofj’n tligi’ forvaltning-

en, og knapt t’t kommunalt vedtak skjer titt’n at nnljokonsi’kvi’nsette .skal
utredi’s. Mangt’ av oss har vei sltitt oss til rO med det, og tenkt at nt’n—

ihgheteni’ ordner opp for oss. Men Stj viser dt’t seg at dt’t ikke alltid er

sd greit.
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Folk flest
i globalt
perspektiv
Nå skal det handle om
Lokal Agenda 21, lokale
handlingsplaner for miljovern
i det kommende århundre. En
LA21 er ikke noen hvilken
som helst handlingspian. Den
skiller seg klart fra gammel
dagse, kommunale miljopla
ner ved at den har et globalt
og langsiktig perspektiv.
Dessuten skal planleggingen
involvere hele lokalsamfun
net. Det er ikke nok om ti
prosent av kommunens be
folkning jobber i grupper og
lager arbeidsbøker som inn-
spill til en lokal miljøplan. Å
engasjere 500 mennesker i en
kommune med 5000 innbyg
gere er et godt stykke fra å
engasjere alle fastslår en
rapport fra Prosjekt Alternativ
Framtid om LA21. Sant nok’

Altså: Folk flest skal -dre
vet fram av langsiktige og
gobale perspektiver» handle
lokalt. Når slikt ennå ikke har
skjedd i Norge, skyldes det at
statlige myndigheter og kom
munale miljøvernledere i for
liten grad har tatt med folk
flest i planprosessen, hevder
AF-rapporten. Det er ikke nok
a involvere gamle travere i
politiske partier og interesse
organisasjoner. Altfor mange
faller utenom dette etablerte
systemet. Dermed gar en
glipp av mange tusen gode
idéer, samt det brede folkeli
ge engasjement som skal til

for å gjøre lokalsamfunnet
mer bærekraftig.

Jeg har i frisk erindring
kampen mot en veiutvidelse
gjennom grenda vår for noen
år siden. Den lokale majoritet
gav meg nokså unisont det
rådet å dra på skauen hvis jeg
ikke likte å se på en skikkelig
asfaltert vei med gul stripe i
midten. Var ikke det en god
idé, og forsto ikke naturver
ner’n at det var på tide med
litt utvikling i bygda? Og vei
ble det, hos oss som ellers i
landet, med overveldende
flertall.

Fra før hadde jeg lært at
kampen for naturvern ofte er
en kamp mot myndigheter og
næringsliv. Etter den lokale
veisaken forsto jeg at miljø
vern også er en møysommelig
kamp for å endre holdninger
blant -folk flest-. Nå lurer jeg
imidlertid på, etter å ha lest
AF-rapporten, om denne siste
kampen faktisk er vunnet?
For her ligger det apenbart
mellom linjene at folk na
putrer av utålmodig miljø-
engasjement. Det eneste som
mangler er et offentlig initiativ
som utløser dette engasje
mentet for lokal handling i
globalt perspektiv. Om bare
den forløsningen skjer, skal vi
nok få se at folk flest gir
blaffen i tippekampen og
vinklubben og starter folkeak
sjon for firedobling av bensin-
prisen og mot ny energikre
vende idrettshall i bygda. Vi
vil oppleve noe helt annet enn
det vanlige engasjementet
hvor man stiller på velfore
ningsdugnad og plukker papir
etter rakkerungene eller
planter husker i rundkjoringa.

Folk flest her i grenda er
koselige mennesker. Men på
meg virker det ærlig talt som
om cio enna er mest opptatt
av slikt som ikke har spesielt
mye ned miljovern i globalt
l)orsPuktiv a gjøre. Så er

l)0n11!JOt a fä med seg alle for
ra sving pa miljovernet, kan

vi fort komme til å vente oss
ihjmrl.

Arild Ådnem

overvåkes nøye i
forsøk i England.
N&M • Jon K. Berg

Ecotron heter senteret, og
her forsøker forskerne å finne
Lit hva som skjer med naturen
under skiftende forhold, ved å
flytte en del av naturen innen

dørs. l)e gjenskaper et biologisk
rnangfold. Så forsøker de å gjø
re vanning, lys og temperatur så
naturtro som mulig, ved hjelp
av et meget omfattende teknisk
system. ‘fo ingeniører er full
tidsansatt bare for å stelle med
den tekniske overvåkningen av
laboratorienaturen.

Vanligvis nar biol oger stude
rer naturen, gjør de det enten
ute i felten, eller (le studerer en
og en art i laboratoriet.

Senteret har eksistert i to ar,
og forskningsleder I lefin Joncs
kan fortelle at forskerne aller
ede har kommet fram til nye re
sultater. De har studert hvor
mye av klirnagassen karbondi
oksid (CO,) som forskjellige
mengder av arter tar opp. lit
mer plantene kan ta opp iv
CO, jo mindre blir den frylsie
de drivhuseffekten.

Forskerne hadde tre forskjtl
lige kammer med forskjellig iii

tall arter, men likt antall 1)111
ter. Det viste seg at i lcaniinti ti

med flest forskjellige armer, rltsa
størst biologisk mangf trld vi
(X)2-bindingen størst — silv ommi
mengden med planter ilisi vii

den samme.
— Det viser oss Il Iti i r el—

sempel rasere i (‘gnlsc itii, som

har det stoi sir Irit It igiske
mangfoldei pr ti lii, kan
være meget i Ivt 111 g ‘ rgs.i ned
tanke pr drivl riistlftlsit’ii, sier
I lefin Joiies.

tJj holdri I ti ski i IL ved lco—
troll 11i OILLI i slIiLlt’iL lrville1l
innvirlii i Iig LII vI ri ist’l kIten
har pr dit ltittltt’isist iIIiI1I’,fOl—

det. Si Inigi liii rlri viii svært
la lorstils LIII frislsemirt Irir sett
1ii Irvi l 1111 lirr IL li i ig’i iIør
miiet.l I itIt Si rifiiiiii is’ iririr. 0
Sunt sitt h,ti foisluiinth.iiistu—

der i vii liii igtn ni ti IL LI’ cii art.

ILtislsiIiiiI’t’ii tror dette er
iniri i si,iitfr’,ii, iittii stil Ico

tittIi liii ftnislstiiit,iIIt’itiIi.Iiiii—
liii iii li nltlitt’Iit’ vokser mer

miii titt I ni i vii i ti t men baie
Lii siiiiid I tel iii viss tid går

vtI,ttii til i tilt, ni dit normale
1,11111 Iii ei at med økt

\‘t’Ist I tI i ti sitirre konkur—
I i I st diii itnie i neI lorri, og
dci huLl gli den totale veksten
lilILuIL’ igjtii.

i sk iii iig(ii li sarrimen—
I oirgti i i el h tiri natur og kl i—
irrindi ingti vii di viktig i kar—

iniiit.ILIst nied de pagaende
ru ti iirst tnile karhaiullingene

i Ii,uls for i begrense driv—
InustIftlsieii, sier I lefin Jones. Li

kkt, [) Di’ og P C IL kan forstyrre repro
duksjonen, er fossekillen og eggene ogsa
blitt analysert for disse stoffene.

— Vi har funnet høye konsentrasjoner av
klororganiske miljogifter i fossekall fra
Sør—Norge, opplyser forsker John-Fri k
I laugen ved Norsk institutt for luftforsk—
ning (Nilu).

Oppsiktsvekkende
for innlandsfugl

Nivaene tilsvarer (le man har funnet i sjo
fugl fra Norge. Dette er oppsiktsvekkende,
siden fossekallen er en innlandsfugl som i
hovedsak I ivnærer seg pi i nsekter.

Det som ogsa er typisk er at vi finner
hoyere konsentrasjoner i eggene enn i le
ver; opp til 20 ganger mer. Det er fri tidli
gere kjent at bunnen kvitter seg med slike
giftstofler ved a skille.clem ut til avkommet,
Det er for tidlig til a kunne gi noen ende
lig konklusjon ia hvilke effekter vi egendig
har å gjøre med i (lette tilfellet, slei I lau
gen. [i

NYHETER

Ugress
og mark
i laboratoriet
Sunningdale (N&M): Et lite utsnitt
av naturens mangfolcl, med mark,
insekter, ugress og viliblomster,

et enestående
0

Fossekallen er en toffing. Overlever arten miljogiftene?

0Nasjonalfuglen
full av miljøgifter
Fossekallen innehôlder oppsiktsvekkende nye
miljøgifter. Hunnene forlater redet før ungene er
klekket ut, og eggeskallene er langt tynnere
enn før. Hvordan det går med den lille hardhau
sen er usikkert.

N&M • Jens P. Toldnæs

Et forskningsprosjekt Ie(let av okotok
sikolog Signe Nybø ved Allforsk i lrond
heim, har tatt for seg reproduksjonspmohle
mene til var nasjonalfugl fossekallen.

Det er pavist langt tynneme eggeskall hos
fossekallhunnene i Sør—Norge enn andre

steder i landet. I tillegg forlater hunriene re
det kar eggene er klekket ut.

Forskningsprosjektel har til hensikt a
undersøke om funnene kan skyldes sum
nedhom. Men siden enkelte typer kloromga—
nisle miljogifter med hormonlignende ei-

I NATUf & MILJØ 1.31,
NATUR 6 MIL 1(5 1.96 5
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Kjølig
farvel
med
problem-
avfall
1150 kuldegrader kan
maling-, lakk- og lim
bokser og bildekk red
des fra søppelhaugen.
N&M • Jens P. Toldnæs

Nordens første sakalte kryo- eller ku!
deanlegg er apnet i I lalmstad i Sverige. An
legget tar hand om skrapmetall fra brukte
maling-, lakk-, og litubokser og brukte ol—
jehiter.

Til na har resirkulering av slikt avfiull
vært nærmest umulig fordi store mengder
maling og oljerester er igjen i bokser og fil—
ter. Dette har gjort dem ubmkelige.

Den nye metoden gar ut pa at metallet
forst kuttes opp, deretter transporteres mc-

Nye, langsiktige avtaler om
eksport av gass bidrar ikke
til å løse problemet med
drivhuseffekten, sier leder for
ENs klimapanel, Bert Bolin.
N&M • Ole P. Pedersen

FNs klimapanel samler over 1000 tor
skere. I or jul leverte panelet sin andre ho—
vedrappori, som forteller om hvordan ver
dens lorskere tror temperaturen pa jorda
vil utvikle seg,, og hvordan det vil pivirke li
vet pi jorda.

Itolin kom selv til Norge like over nyttar,
for a delta pa Mi ljoverndepartementets se-

tallet inn i en trommnel med flytende ni—
irugen. frmnperaturen i trommelen er mi

nus 150 grader celsius. Ved en så lav tem
peratur blir maling-, lim-, og lakkrestene
spro som glass, og kan enkelt skilles fra mi’-
tallet ved hjelp av en kvern. Deretter kan
metallet sendes i retur til stalindustrien.

Anlegget i I talrnstad kan behandle fire
tonn metallavfall i timen. Det arlige ftr—
hruket av emballasjernetall i Sverige er
75 000 tonn. I tilegg kommer seks millio
ner oljefiltre.

Aktuelt Norge
Anlegget i I lalmstad er det første i sitt slag
i Norden, og det tredje i Luropa. Teknikken

minar om klimasporsmal. I tillegg til å av—
vise tabloidavisenes spekulasjoner om at
Golfstromnmcn er i ferd med a snu, slo han
tilbake mot nærings- og energiminisler
Jens Stoltenbergs tese om at norsk gassek
sport har sto[ betydning kr bekjempelsen
av drivhuseffikten.

Klimaeksperten advarte mot langsiktig
satsing pi lossile brensler.

— Vi nia gjøre OSS mindre avhengige av
fossile brensler. Investeringer som varer ut

i siste halvdel av neste arhu ndre bor ikke
gjennomføres, sa Itolin. I lan mener vet det
innen St) ar mna være godt i gang med i il I i

føre nye energisystemem; basert p5 n, li
nybar energi.

er utviklet av AG A i satumt lieid ned Rigri—
Seils SpecialavfalL leder li z\ t i Norge,

Tore Ax, har foreløpig ikke litt i espons fra
interessenter el ler myiul iglutei i Norge,
men regner med at nett idtit er ni nst like
aktuell her.

— Det er enorme tessitrsir i spii e l (let
te, men vi er avhengige iv d tespons fra
myndighetene, sierittn I I Nitiii Miljø.

Kryoteknikken katt ( gst In’nyttes for
kasserte bildekk. ti I.lekkti ie li ‘ses ned og
males til gumtnistov. Stitvel katt innga i
produksjonen iv tive kl k, i ig i til legg bru
kes som tilsetningsstolf i islilt. ,\slSlt tilsatt
gummistov hii lioveie li iksjon, og vil være
mer trahkksikkei. I I

lN—federen si itiserte landene som er
med i ti Iii ml li ngene i )tU en ny kl i miav—
tale — ogsi Noige. Ititlin niiner landene ei
styrt iv siiie tiisponile interesser i for—
hind li ngtiit. I )ei ned irsiti kes arbeidet
lor en ti ti p1 i lstende ivtile ned krav om re—
iltisti ti i ttsl 1111 lii i litit.lene,

ti diii tipelsei tI t nllsttomrnen antake—
lig ieiliiserer lii tett, uten ikke skifter rei—
ting, lil Nt,\l lorklii’er lN—lederen at en

kel ti mo Re lei viser at hasttgheten pa

i )lfsti otmitniti ktit reduseres med 25 til 50

Il (15111 t I )et vil igjen bety at oppvarming—
eii iv N trdit litt teten, og dermed norske
ls’st i i, blir I ivere enn det forskerne har
ti ((lii. [El

\V lvi —data har utviklet en bedri I ty intern
i nlormasjonsløsn ing som baserer seg pa V ett—
teknologien.

I datamaskinen
i stedet for i papirbunken
I oresti Il deg at alle medarbeiderne i ni gan i sa—
sjonen til enhver tid kan ha ti Igang til aktuelle
meldinger, rundskriv, produktopplysninger,

Fakta, ny heter og pressekl i pp, personal hand—
bok, retningslinjer, dokument— og brev maler,
handbøker og opplæringsprogrammer,
databaseopply sninger, medarbeideroversi kter

og teletonkataloger. Det som tidligere ble

samlet i bunker pa skriv ebordet, eller tidkre—

vende arkiv ert av den enkelte medarbeider.
finnes ta lett tilgjengelig pa alle datamaskiner

kl ar til a hentes opp pa skjermen.

Direkte distribusjon
Med en intern Web gjøres i nI ormaslonen
u ni ilde I bart ti Ig jenge li g I nr he le organ i SiL5J (I

nen. Det nye direktivet. reiseregleineniei eller
liv a det na kan tre, blir tilgjengelig for
til i alkontoret like raskt som I nr niedarbe i—

derne pa hos edkonioret.

Integrering med datasystemer
Vv’WW-teknikken kan ogsa integreres nied

utvalgte de ler av andre ad ni i ni strati ve datasy sW—
mer i hedri len. Interessant informasjon fra
cli sse “lottes’’ da tortlØpende over til den interne

Weh en, der den presenteres pa en enkel og
brukervennlig mate.

Sikkerhet
Mellom bedriftens interne nettv erk og Internett
settes det opp en sakalt brannvegg som iv aretai

sikkerheten slik at ikke iv edkoinmende skal
kunne ta seg inn pa del interne nettet.

Det finnes leie typer brannvegger med
arierende grad av sikkerhet, og v i vil etter en

analy se av dine behov, kunne anbefale den rette
I osn ingen.

Nyttig informasjon
på Internett
Dersom bedriftens datanett tilsluttes eksterne

nett ( l.e ks. W M — nett). al)nes porti’n til det
— v erdensomspe ute nde Interne ttet. ai idre

Ol ciii li ge nett og d itabaser. NI uli gheten til

hente nyttig in forinasjon. produkti nt ormasjon
eller konkurrent iii torniasjon blir enorm og kan
spille en strategisk iktig rolle tor bedrilien.

Itedri Iten kan pa samilie mate bruke utgangen
til Interneti til a spre inlorina.sjon i markedet.

a etahl eie en ne 1ije ni niesider pa I nteriiet i.

kan du la verden la tilgang til inlormasjon om

dine produkter og tenesier Du kan dii se
suppori og brukerstittie. eller elektronisk
handel med apn ii igst 1(1 24 ti mer i dog net a et

rundt.

WM-data har spesialistene
WM—data kan vise iil en rekke v ellykkede

prosjekter og har sam et spisskompeianse pa
alle fagoinradene fra anil se av in! ni masjons—

fi t og rLitinekartleggi og til i’edik[ørtreni ng.

iii tent 01)1)1 U ring og o ppb gg ing av
inforinasjonshierarkier. Vi sitigei ogsa tor at
du lar et internt i ut orm isj on ss sie ni som

fungerer etter pedagogiske prinsipper tor enkel

tilgang, lettfatteligliet nratisl protil og

(ly iiain i kk

Komplette IT-løsninger
WM—data er et bredt sammensatt niiliti av 200
konsulenter i N u’ge st liii i till egg kan Iii sti

med ti ty kl ing av løs iii nge r i lille li s s tent—

i ntegreri ng datakonimuni kasfon. nettv erk.
brukemulv ikling pionrlmv treut’ king pi

ulike j,liti former: siorinaskiii niini maskin.
civ el som å les eie koniplette IF—løsninger.

Ta kontakt med os, tor ei til orpl kiende mote



Vi er ikke i en særstilling. Over hele verden
har koniliktene om reSSUrsene SpiSSet seg til. Det er

konflikter mel miii ilategrupper og mellom land. I
Norge legger vi skylda pa l U og Island, I Canada
er det Spania som ( tien stole trlLsSelen. Men hand—
lei det egentlig om snille og slemme land

De siste selss—sjti arene har vi har nadd grensen
kir hva vi kan ta ut av havet. Verdens hskelangster
er rircdoblet siden krigen, men i I 989 flatet kurven
Lit, og ni er den svakt synkende. Ni av verdens 17
viktigste I iskefelter er i kraftig nedgang. Resten er
enten lullt utnyttet eller bygger seg opp etter res

su rssa i in ten I) rudd.
Sairit id g uker liaten. Det investeres i sta

dig storre og mer avanserte lartoy. Capet
mellom de store investeringene i fiskellaten
og de tilgjengelige ressursene lorer ni til et
arlig underskudd i verdens I iskellate pa
omlag 100 milliarder kioner — omlag ett
norsk statsbudsjett. Det er rett og slett ikke
resstii ser nok til a betale de enonne inves—
led ngene.

Store an nadaer av tralere vind rer ii hav—
oiurade til havonuade pa jakt etter res—

L

lom Storbritannia

- -

. -72-7309

i$—61 viser hvor intense fiskeri

konfhktene kan bli Krigsfartoyer

og fiskebåter fra de to landene

forsøkte en rekke ganger å renne

hverandre i senk.

NL.JJ & MILJØ i 96 ‘)

pA
N&M • Gunnar Album

VERD ENSHAVEFiIE:

I

••2.

11994 skjøt norsk kystvakt mot en islandsk
tråler i vernesonen rundt Svalbard. Kystvak
ta har ikke skutt på noen siden tyskerne tus
la ut i 1945. Hva er det med fisken som gjør
at land som ellers har gode naboforhold går
til slike ytterligheter?

Kapasiteten i
verdens fiskef
bte er alt for
stor, og fører
til overfiske og
knallhard kon
kurranse om
ressursene.
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‘iii ‘,Li I få bukt ned dette blir (let
iii uiufoit stiengere forvaltning av inter—
Oisf nile li,ivomrader. l)isse avtalene kan
I JL’l SS ned det tiregulerte fisket i Sinutt—
hullet, men de gjor ingenting med arsaken
nI problemet: I )en Store havgaende flaten.

Resultatet blir at lartoy som ikke kan fis
ke i slike ontrader i nord, og som ikke har
ressurser innenfor sine fiskerisonei; flytter
sotover. Noen fisker uten tillatelse. Andre
kjoper seg fislserettigheter. lor eksempel
brukte I LI i fjor 2,2 milliarder kroner pa a
kope seg fiskerettigheter i den tredje s’er—
den. Overalt blir det konflikter mcd de lo
kale kysifiskerne som har liten eller ingen
innflytelse på disse avtalene.

Å bygge ned

De fleste er enige om at kapasiteten er for
stor i forhold til de tilgjengelige ressursene.
Sporsinalet er hvilken del av fliten som
skal bort.

U-hje!p
til besvær
Det er forti ar siden Norge star
tet verdens forste bilaterale Lit—

viklingsprosjekt i den sor—in—
d iske delstaten IKerala. A.J.
\ijnan, Si)lfl sitter i styret for
Kerilas kvt fiskarlag, har ikke
glemt det prosjektet.

—- Notdutennene kom hit for
a hjelpe, og for a utvikle fiske—
riene i Kerala. Dere hjalp til
med oppbyggingen av reketra—
Ierflaten. I dag har vi mellom
6 000 og 10 000 slike trifere
her. Det er ingen reguleringer.
I )e fisker helt inn i Ijæra og ut
til i 2—mils grensa, forteller han.

Verdens fiskefl.ate kan deles i tre deler.
Den store (havgaeiide irilere og snurperu),
den mellomste (store kysifartov og mindre
tralere) og lsystflåten. Disse tre gruppene tar
omlag like stor del av verdens totale fangst.
I Ivis vi halverer gruppen av store fartoy
mister vi 100 000 arbeidsplasser. I lalverer
vi den mnellomste gruppen mister vi
500 000 arbeidsplasser. I Ivis vi halverer
verdens kysifiate mister vi mellom syv og ti
millioner arbeidsplasser.

Den li avgaemide flaten bruker mest ener
gi, kaster mest fisk og er odeleggende for
havhuiuien. Il alvparten av det den fisker
gar til dyrefor.

l<ystflatene har vist seg best i stand til å
fiarvalte ressursene. l)e kan ikke flytte fra
sted til sted slik tralerne gjøi; og er derfor av
hengige av god barvaltning for å ha fisk ogsa
neste ar. I orholdsvis lave investeringer gjør
at (le ikke er sa avhengige av store fangster
for i holde (lei gaende. I )cssuteii fisker (le

med langt mer skansomme redskaper som
ikke odelegger havhunnen, og som tar min
dre smafisk og yngel enn det tralen gjor.

Kjøper flskerettigheter

Liberaliseringen av verdenshandelen har
ogsa sin virkning på fiskerienu. Mer og mer
fisk eksporteres fra den tredje verden til oss
i nord. Denne fisken går til luksuskonsum
eller ender i magene pa kja’ledvr, grisei; ho-
ner eller oppdrettslaks. I Kerala i India gikk
tilgangen På fisk ned fra 19 kilo per person
i I 971 til ni kilo i i 981 selv om fangstene
okte. Resten gikk til eksport.

I tillegg til handelen med fanget fisk er
handelen med fiskerettigheier okende. Når
fisk er blitt en begrenset ressurs uker inves
teringslysten. Blant (le storste eierne av fis
kekvoter i US \ finner vi Naturvernfor
bundets revisortmrnia 1< P M G Pen Marwik
og kyllinggiganten Tyson Foods. Disse dri
ver i liten grad fiske - de eier fisken i havet
og leier ut retten til å fiske den. Pa vei
denshasis er nordmannen Kjell Inge Rokke
en av (le storste kvotebaronene. Rokke kun—
trollerer rundt ti prosent av verdens hvit—
fiskressurser (toi-sk, Ivr osv).

1 isk var en gang den fattiges protein og
en arbeidsplass for dem som verken hadde
joi-d, utdannelse eller kapital. Vi er på rask
vei iitn i en situasjon (ler noen fi vestlige,
multinasjonale selskap eier fisken i havet,
bestemmer hvem som skal fiske den og
hvem sunt skal spise den. Ei

legg til rekene. Fisken blir ikke
menneskernat etter i ha vart
igjennom tralposene. Likevel
tar Keralas omlag lOt) 000 kyst-
fiskere mye fisk. Delstaten er
fremdeles den viktigste fiske
eksportoren i India.

— Vi fisker like mye som tid
ligere, men vi må lenger ut for å
få fisk. De tradisjonelle fiskerne
har mattet fegge om. Vi har fått
motorer pa kanoene, og etter
hvert går vi over til krvssfiner
bater. Investeringene har fint cii

ny (fesperasjoil inn i fisket. Nt
må vi få fisk for å betjene lån og
betale drivstoff.

— liskeprisene pi verdens
markedet går stadig oppover.
Gjør ikke (lette at investeringe
ne betaler seg?

— De pengene havner ikke i

vår lomme. Fisken selges pa
ai.iksjon pa stranda. Det er kjo—
pers marked. 1-Ivis vi er mis
fornoyde med prisen snur de
ryggen til, I varmen her er fis
ken odelagi i løpet av en time.
Derfor er det kjøperne som be
stemmer prisen, sier Vijayan.

Regjeringen i Kerala har ikke
vært i stand til å begrense trå
lerfiaten. li forbud mot a regis
trere flere tralere har ikke fort til
færre trålere. Den eneste kon
svekvensen er at ingen lenger
vet hvor mange trålere (fet fin
n(.s. For å bøte P problemene
har regjeringen bevilget en stor
suiTi til fiskeflåten. Kyst fiskerne
har gått imot dette. Re mener
subsidiene bare vil fine til at
det blir flere og storre bater. E

Kast mindre
— tjen mer
Utkastet av fisk kan halve-
res og lØnnsomheten i fis
ket kan mangedobles.
Nesten like mye fisk som i
dag kan tas på land, selv
om trålerflåten halveres.

N&N • Audun Garberg

Ved å redusere trålerflåten til halv
parten av dagens størrelse kan problemene
med overfiske og utkast reduseres kraftig.
Samtidig blir lønnsomheten i fisket nesten
tidoblet. De oppsiktsvekkende tallene
kommer fram i en rapport fra verdens mat
vareorganisasjon, FAO.

Skotske forskere anslår at utkastet av fisk
i Nordsjøen tilsvarer 50 prosent av den fis

ken som bringes i land Men det er van
skelig a ansla nøyaktig omfang pa utkastet.

— 1:isken kastes ut i all veseritlighet for
di den er for liten for markedet I Nordsjø
en foregår trålFmsket etter konsumfisk med
liten maskevidde. Kollossale mengder yng
el og sntåfisk kastes ut. Denne fisken er
død, og blir fuglemat eller gjodsel, sier for
sker Odd Nakken ved l-lavforskningsmnsti
tuttet i Bergen.

I Nordsjøen kastes det omtrent like mye
hyse som det tas i land, forteller Nakken. I
gjennomsnitt blir 100 000 tonn landet hver

år, mens 50—100 000 tonn kastes ut på
grunn av for liten rnaskevidde. Totalt i ver
den blir det kastet ut fisk som tilsvarer en
tredjedel av det kvantumet som tis pa land

Ved å redusere utkastet vil fiskebestandene
få bedre muligheter til i reprodusere seg
selv. Nakken etterlyser langsiktige planer
for effektivt vern av ungfisken.

— Det er en enorm overkapasitet og kon
kurranse For mange redskaper konkurrerer
om for la fisk. I Nordsjoen ma vi i første
rekke verne om unglisken. Venter vi med å
fange fisken vil den etter ett ar vare stor nok
som markedsvare. Da kan fisket av torsk,
hyse, sei og hvitting — konsumfisken — økes
betraktelig.

— Tiltak for vern av ungfisk vil fore til at
fangstkvantumet det første og kanskje an
dre året vil ga ned Det er med andre ord
snakk om å ta et kortsiktig tap mot en lang-
siktig stor gevinst, sier Nakken. Ei

100 000 sel

innvaderte Nor

skekysten på

slutten av 80-

tallet.

Lokale fiskere moter hard
konkurranse fra flaten av

trilere som kjøper opp
fiskerettigheter eller fisker
titen tillatelse.

SELI NVASJON
OG

LIINDEHUNGEI
— hvem har skylden? Offentlige
dokumenter fra 1700-tallet forteller
at lundefuglen har sultet før.

N&M • Jens P. Toldnæs

Armada betyr egentlig væpnet. Som
regel blir ordet assosiert med en invasjons
flate. På slutten av 80-tallet ble Nord-Norge

invadert av en slik flate.



stort bedre iTied denne armadaen enn
det gjorde med den Phillip den 2. sendte
mot I iigland i I 558. Gronkmdsselene ble
riktigiiol ikke møtt av Sir Francis Drakes ka
nonei men av nord-norsk fiskeredskap. Inn—
leverte eistatningskrav viser at så mange som
60 000 sel rotet seg inn i fiskernes garn i
I 987. Kjedelig for fiskerne — fitalt for selen.
Det anslas at over 100 000 dode.

I Iva koni dette av For det forste var det
mye sel. Som en kilge av reguleringer var
totalhestandeii av sel pa Over en million
dyr i P)85. Forsker Tore Ilauge ved univer
sitetet i lrolnso, mener det finnes sterke in—
dikasjoner pa at det hele skyldes mat—
mangel, selv om okologien i havet er
sapass innviklet at det er vanskelig a si noe
helt sikkert.

— Kan det skje igjen
— Det har vært veldig mye sild i det sor—

østlige Barentshavet fra I 988. Det har bi
dratt til at selen ikke har kommet vestover.
Vi er spent na, men lorelopig ser det ikke ut
til at den kommer,

I lauge mener det er for enkelt a bare
skylde pa hskeriene.

— Fisk har ikke like vellykket arsproduk—
sjon hvert år. I )ette lider en toppredator
som selen spesielt under, sier han.

lodde ei en nokkelart i ltarentshavet. I
ovebl ikket er loddebestanden, om ikke

bokstavelig talt, så i hvert fall storrelses
messig på bunn.

— Betyr det at okosysteinet er i ubalanse?
Nei, mener I lauge. Balanse er ikke noe

godt ord. Det vil alltid være store sving
ninger, selv om malet for enhver forvalt
ning må være at de enkelte bestander er så

livskraftige som mulig. Dersom ikke sel—
invasjonen kommer i løpet av mars, er det
gått bra i år ogsa.

Lunden - sulten støtt

De fleste nordmenn har aldri sett en lun
defugl. 1’il tross for det, er ikke lundefiiglen
en eksotisk art som bare finnes pa posikort
og kalendere. Faktisk star den kr to tredje
deler av den norske sjøfuglbestanden.
Verdi å nevne, mange tror det er flest «må
ker’>. I øyeblikket er det kritiske tilstander
fr sjofuglen med det fargerike nebbet.
Den sultei; og klarer ikke å ta fram ungene.

Pa det lille oysainfunnet Røst vet alle
hva en lunde er. Ingen kan huske at lunden
ikke har fatt fram unger for. Står det dårlig
til med hukoinmelsen, med lundebetsan—
(len — eller begge deler

‘1icho Anker Nilsen ved Norsk institiull
fur naturfurskning (Niia) har definert den
største utfordringen i studiene av denne ar
ten: \ skille effekter av menneskelige inn
grep fra de naturlige svingningene naturen

har å by pa. Cjennorn mange år har han
studert lundebestanden på Røst.

— Selv om vi har holdt på i 30 år, har vi
enda ikke sett en full syklus sier han.

Anker Nielsen forklarer dette med at
lundeti er «omvendt» av for eksempel iype.
kunden legger bare ett egg. Til gjengjeld le
ver den fryktelig lenge. Disse særegenhete
ne er artens fursvar mot smalhans. Arter
som ikke kan tilpasse seg svingningene i
næringstilgangen kan ikke leve av fisk.

I tidligere tider var ikke norske fiskere ef
fektive nok til å påvirke fiskebestandene i
nevneverdig grad. Først da den såkalte
krafïblokken ble oppfunnet pa femtitallet
ble det mer furt i sakene.

— Vi er ikke i tvil om at det var overhske
som furte til at sildestammen var på et
bunniva i t969. Det er likevel ikke grunn
lag for å si at fiskeriene slår ut lundebe
standen. Selv om vi ikke har så mye data
om dette fra tidligere år, vei vi en del.

I Ivordan var det så i forrige århundre?
Nilsen har lwnvendt seg til Færoyene og
studert eksportpapirer for lundedun tilba
ke til syttenhundretallet. De viser at med
70—80 års mnellomrom Iilt eksporten av
don drastisk. Fordi handelen var svært vik
tig for Fæi•oyene er det grunn til å tro at
nedgangen kom som en følge av bestand—
svingninger. El
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Kontakt XEROX X-tra for ytterligere

opplysninger om Xerox Toner Patroner

RING VÅRT ORDREKONTOR

GRATIS PÅ800 33 033

Lundefuglen er tilpasset gode og ikke minst, dårlige år.

ES1
Salsnes Filter AS har utviklet en handsil med en renseeftekt som representerer noe av det høyeste innen mekanisk rensing. Silen kan vise til
meget gode resultater hade pa industrielt prosessvann og kommunal kloakk.
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Salsnes Filter AS
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Xerox Toner Patroner
til din Hewlett Packard, Canon, Brother, Apple, Wang, Oce,
Olivetti, Qms, Star, Siemens m.fl. laserprinter...
— et miljøriktig tilbud!

• Rank Xerox er kjent for sin gode kvalitet.
Pa disse produktene girXEROXX-tra 12 mnd. full garanti.

• Xerox Toner Patroner er merket med det nordiske svanemerket

for fabrikasjon som ikke unødig belaster naturen omkring oss. /

• Rank Xerox resirkulerer ikke bare sine egne maskiner.
Send disse produktene gratis i retur til XEROX X-tra for resirkulering.

• Xerox Toner Patroner refabrikeres med hensyn til omgivelsene.
Som den virksomhet som opp fant
og utviklet kopiprosessen, er Xerox
verdenskjent for sin forende
posisjon innenfor xerogra fiske
produkter. Dette gjelder naturligvis
ogsa tonerprodukter.
Alle Xerox Toner Patroner er
omfattet av var garanti som sikrer
deg mot alle problemer ved kjoring
i din laserprinter.

Xerox X-tra. Rank Xerox AS Postboks 905 1301 Sandvika Telefon: 66 98 68 00. Telefaks: 22 95 30
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økende luftforurensning, støy, per
sonlig økonomi eller lett og slett praktisk:
Det er mange grunner til at vanlige folk —

også barnefumljer — velger a dele bil med
andre, i stedet for å kjøpe seg sin egen.

I Oslo og Bergen gror det na fram nye bil—
kollektiver som er beregnet pa flere enn bare
deg og l’laboel’l. \d a betale et engangsbe
løp k)r å bli medlem, far du ti igang pa for
skjellige bilstorrelser for en rimelig penge.

— I lovedideen var til en viss grad basert
pa egen miljointeressc. Jeg synes det er
dumt at folk ikke kan bidra med sine egne
ressurser. Selv har jeg v,vrt bilutleier i 12 år
tidligere, og visste mye om hvordan et bil—
kollektiv kunne organiseres, fori.el ler Per
Klevstrand, mannen bak l’osibil i Oslo.

Posibil ønsker ikke i prise noen bort fra
tiltaket. 1)erfor koster det bare 5000 kroner
å kjøpe seg inn i kollektivet (sorri du får
igjen hvis du slutter). I tillegg betaler (lu for
bruken av bil hver gang (Ild trenger en.

— For billig å eie bil
Pa kort tid har kollektivel fatt 35 medlem
mer og tre hentesteder i Oslo. Klevstrand
regner ikke med at bildel ing er noe som
kommer til å bli voldsomt populært blant
hovedstadens innbyggere, og mener 200
deltakere er et realistisk julI pa sikt.

— Bil er for billig i eie. Folk vil ha frihe
ten som egen bil i garasjen medfører. Men
det er et tankekors at mange er villige til a
bruke kanskje 30 000 kroner i aret pa a eie
egen bil, for de begynner å frlle bensin pa
tanken. Ilvilken innflytelse har ikke det pa
det norske kostnadsnivaet, og dermed var
egen konkurranseevne, spor l<levstrand.

Foreløpig er det typiske mnediemmet i
Posibil en kvinne i 30—arene. Oveivekten av
kvinner kan skyldes at de har et mer edru
el ig forhold til bilen enn vi menn, mener
Klevstrand.

N&M • Ole P. Pedersen (tekst)
og Per Dybvig (tegning)

Oslo kommune og politiet vil gjerne
også bruke bilene på dagtid, da (le private
brukerne stort sett ikke benytter seg av til
budet.

Som deltaker i Posihil kan du bestille bil
nar SO helst, sa sant det er ledig kapasitet.
I dag har kollekiivet seks biler, fra sma per
sonbiler til varebiler 50111 kan brukes nar
kjoleskapet skal leveres pa Gronmo — eller
til 1 KL\ for å kjøpe ny kjokkenbenk.

Posihil har imidlertid en aldri så liten
npc i billakken — kollektivei bruker franske
biler...

Tilbud også i Bergen

I Vestlandets største by, Bergen, er ogsa et

k’rdselsdepartementet me
ner bi Idel ing kan ha bety
delige miljofordeler: Om
fire ar regner iwndighetene
med at. .15 000 wien nesker
er med pa bildeling. Dess
LIt(.iI har antallet alenekjo—
rere gatt ned med $0 pro
sent de siste arene, ifølge
departementet. Bilfiirerne
har i stedet galt sammen
om å kjore, eller bruker syk
kel og kol lekt ivt ransporl.

I Spania har mylldiglle—
tene apnet en egen kjorefil
pa en av motorveiene inn
mot Pvfadrid. Feltet er apent
fbr kolleki vi rafikk og biler
som er fylt med passa
sjerer. Reisei den er redusert
med 60 prosent — fra $2 til
12 mimitters kjøring.

I England har f’irmnaet

nylt bilkollekt iv i ferd med å
etablere seg. Foreningen 210

kvinner pa Nordnes og I ‘ramn
tiden i våre hender har gatt
sammen om å etablere Bil—
deieringen, som frelcipig
bare samler fem husstander.

l:reewheelers 14 000 med
lemmer som deler biler
over hele landet. Selskapet
kobler ogsa sam men fot k
som skal reise pa sammne
strekning, slik at det blir
mer enn en person i bilene.
Til ni er det imidlertid bare
hver b.’m te LI ti ei el) il so in
har mer en n en passasjer.

Ifølge I: CS, dcli (‘uro
peiske organisasj( men for
hildelimig, vil hver bil som
brukes til bildet ing erstatte
fire ordinære biler i trafik
ken, I nergilorbruket P’’
bilemer i’eLltmscles mned 50

prosent, forieller I. C S . Li

Kilder: Surveyor,

Neue Züricher Zeitung,

Handelsbiatt, Daily Telegraph

og Reuter.

Bildeling blir stadig mer populært.
Nå kan du flytte inn i bilkollektiv også i Oslo og Bergen.

DELE BIL!
JL)

— Utangspunktet var å starte med 20
husstander og fem biler, men vi har valgt
å gå i gang na, sa får folk komme til etter-
hvert, forteller Susamine Urban, initiativta
ker til prosjektet. Med tett plassert befolk
ning og mange mennesker som bruker bil
svært lite, m’nemier Urbami forholdene ligger
godt til rette EIr mange deltakere i pro
sjektet. Bem’gen kommune har foreløpig
bedt om å få disponere en hml pa daglil.

Her finner du bildelerne

Oslo: Posibil, v/Per Klevstrand, tlf’: 2217
7190, fåx: 2238 2125.
Bergen: Ilildeleringen, v/Kjetil i.ygre, til’:
5529 2001 + 211.

Bildeling løser trafikkproblemer
For flere euro
peiske byer er
bildeling en
måte å redusere
trafikkprobleme
ne på.
Tyskland er det landet
i Europa med flest erfarin
ger med b i deling. Tilsam
men er mer enn hver fjerde
hussiand uteml egen bil. Si
den I 088 er det etablert 40
bildcl ingsprosjekter i lan
det — det største har i dag
over 100 biler og over 1,500
medlenimem’. i Bremen skal
et nytt boonirade med 220

1)01 iger være bilfritt. Inn—
byggerne får tilgang pa en
fHles bilpark.

Det nederlandske sanl
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Turen omfatter rundreiser i I )en ka
relske autononie republikk, ved innsjoene
Ladoga og Onega. Besøk til russisk orto

dokse trekirker og kloster p øyene. Og

St. Petersburg med sine fantastiske palasser
og kunstsaml inger.

I tillegg til turistprograrnmet gir turen en
enestaende mulighet til a komme tettere

inn pi det russiske samfùnnet og trefk lo

kale miljovernere. Naturvernforbundet har
et godt samarbeid med miljoorganisasjo—

ner i Russland. Blant annet forberedes fel

les prosjekter som kan gjenm)mfores med

innsamlede midler fra 1V—aksjonen 96.

lu ren er et tilbud til il le. Det er ingen

0 krav til forkunnskaper eller spesielle for

ventninger til deltakerne. Mye av program

nwt vil skje p engelsk, med oversetting til

norsk etter behov.

Formalia:

Refseumal: Russland, Petrosavotsk og St. Pe

tersburg
Varighc1 Åtte dager. Fra lørdag 27. jtmli til

søndag 4. august.

Reiserute:

LO R DAG
08.00: Avreise fra Oslo
18.00: VikingLine Stockholm-l-lelsinki

SØNDAG
09.00: Ankomst I lelsinki
Kjøring til Petrov.avotsk

MAN DAG
Program i I’etrozavotsk

TI R 5 D ,\ G

Program i Petrozavotsk
Avreise til St. Petersburg

ON 5 DA G
Program i St. Petersbtirg

lO RS DAG
Program i St. Petersbtmrg

I: RED A G
Program i St. Petersburg

NB! Begrenset antall plasser, den som
melder seg pa først for plass. I uren kan av

lyses ved mindre enn 20 pmmeldte.

Medh’nm.slmris: 4.250,-
(Ikke medlem : 4.650,-)
Prfo’n inkluden’r: Reise fra Oslo, ferger med
lugar, hotell med dobbeltrorn og halvpen
sjon, program og utflukter (ikke inngangs

billetter).

leg/vi ønsker i bli med til St. Petersbtmrg. Antall personer I

fl Jeg ønsker mer informasjon om turen.

Mo Industripark et
senter for gjenvinning

Mo lndiistripark er et godt etahleringssted for bedrifter
Som driver med avfallsforedling og gjenvinning.
I industriparken finner vi i dag Norges største resirkule
ringshedrifl, Fundia, som gjenvinner vel 500 000 tonn

stalskrap årlig.
Flere bedrifter vil etablere seg her frem mot Lir 2000!
Med sitt varierte iudustrielle miljø byr Mo Industripark
på god grobunn for ny virksomhet.

. (.

Vinterpalasset, en av de mange vakre bygningene i St. Petersburg. Foto-AIrnGorberj

-‘ .L Elkefl
.4—. WRana

I.

undI0

-L/

vI I’ItLt I-ij )U1k

Turen gir deg en enestående mulighet

til å komme tettere inn på det russiske

samfunnet.

iI
Mo Industripark AS

lØRDAG
Avreise til I lelsinki
18.00: Vikingl.ine I lelsinki-Stockholm

S ON D \ G
18.00: An kommer Oslo.

Narmere progra ni kom mer senere.

Pa,,wIdi,m’.st ris!: i . mai I 996.

Navn:

I I
i

Adresse: i

Posinr./Stcd

I I
i Sendes til: Boreas reiser as, Skovveien 49, 025$ Oslo. i
i k1efon 22 56 24 00. Faks 22 56 28 40. i
L I
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NYBRÅTEN ‘v
nærbHdet

=

Yrke: Butikksjef
sportsforretning

Alder: 35
Favrittdyr: Rådyr

N&M • Jens P. Toldnæs

Vi befinner oss i Fagernes - endestasjo
nen for\7,ildrcshanen Men det er ikke mulig å
fa seg loghillett, hverken til eller fra Fagernes
lenger.
El 1r det ikke liii trist at toget Jorsvant Inger i leIe—
ne?

Jo, det er det. Jeg vokste opp med den banen.
Da jeg var småjente hadde ikke familien vår bil,
og det var toget som var alternativet nar vi skul
le ut og reise. Far var ivrig jernhanetilhenger, og
jeg hadde en onkel som jobbet på jernbanen.
Inten det var skirenn, eller tannregulering i
Oslo, så var det Valdreshanen som var frem
komstmmddelct.

Etter hvert ble det bil. Sånn sett har vi kan
skje mye av skvlda sjol. Iladde vi hruki banen
mer hadde den kanskje bestatt.
El Som erstatning har dere fått flyplassen med til—

i vnet «i )en ili,n melske i rt’ds Plass» .— Ja gitt. Midt oppi treningsanlegget ligger det en
flott flyplass. Ikke så miljøvennlig akkurat. Med
hensyn til freden sa er det faktisk ntteflyving der,
men det er ikke den helt store trafikken.
El i)ef i’m’st’ av o.çs har vel m’a’rt sa mye ute i na
turen som det dii har va’rt. 1-lar du sett den, eller

lu flydd mest tn ‘d nesa i bakken ?
— Å jo, jeg har sett den. Jeg korn inn i idretten
ved å gå på tur jeg. Faren min var glad i del, og
det er nok gjennom alle fEimilieturene jeg har
lært å sette pris På naturen.
LE I ivor liker du deg hest
— Del er best over tregrensa. Da får jeg litt utsyn
og det liker jeg. Det gir en egen fred inni meg.
Ellers er jeg glad i nærmiljoet mitt. Da er det
ikke så farlig hvor det er, bare jeg får lov til å
være ute. Skal jeg (å inspirasjon så må jeg tmt.
Skal jeg lose et problem sa må jeg ut og kile at
jeg har kontakt med naturen. Da ordnet det
meste seg. Ltter at jeg har lagt skigåinga pa hyl
la ser jeg hvor heldig jeg har vært som har fatt
lov til a være ute det meste av dagen.
El Du som har trent systematisk har kanskje tall pa
li i’oi- mye du har vart mi te i skog og fjell
—De siste 11 ara har jeg trent omtrent en 75()
timer i aret. I )el er nesten bare uleirening.
El Over 8000 timer
— Ja, men du kan trekke fra litt for et par se
songer jeg var skadet, men det er ikke så langt
i fra.
Li Er du l’ekymn’t tor not on’n din
—. Snø Nå er vi godt uti desember og vi har ikke
skikkelig med snø. Kanskje husker vi bare de

fine vintrene fra tidligere. De med høye hrøy
tekamiter som det er bilde av i alhumet, men det
er jo litt rart likevel. Selv om metenrologene sier
at dette har gått i bølger tidligere, hender det
at en stopper opp og spør om hva vi egentlig
gjør med jorda vår. Jorda har evnen til å si fra
når noe er galt. Slike varsel bør vi ta alvorlig og
kanskje gå på jobben i stedet kr å ta bilen.
fl Du er but ikksjef i en sportsJorn’(n ing. Selger du
treski i butikken din
— Må nok dessverre innrømme at det er dårlig
med det. Det er ingen som spor etter det. Men
drm setter meg på noe der. Jeg har hauger av
hrLmkte konkurranseski stående, kanskje vi kun
mw selge noen av dem.
El Inger I lelenes s lor.ste ni ilj ‘last ?
— Det er denne bilen da. Jeg bruker den litt for
mye Det er sa vanskelig nar en bor i utkanten
og samtidig skal x’ære med pa litt av hvert. Ogsa
samler jeg pa alt mulig. Er lært op til ikke å
kaste noe.
Li l)’t ‘i vel positivt
— Jo, men det er grenser! Jeg prm’er å forniid
le litt til folk som trenger (let. Pakker til det tid
ligere Jugoslavia blant annet, men her kan jeg
nok bli bedre.
Li Når er du /Iink ?
— Jeg skrur av lys, og sorterer glass og papir. Det
er det brukbare ordninger for. Slikt er jo bare
småtteri, men mye miljøvern handler jo om
smuåting.

I i )u bor i et distrikt med mnye husdyrhold. ilorm’r
rovlyra hjemme i norsk natur?
— Jeg har stor forståelse for dem som mister bu
skapen sin, men vi er kommet så langt på
mange områder at vi må også kunne bevare rov
dvrstammen vår, I høst har det vært bjorn i tre
ningsterrenget mitt og jeg har nok sett meg litt
ekstra godt for. Allikevel tror jeg bjørnen er nwst
redd for meg. Jeg fikk en telefon fra Se og I lot.
De lurte på om jeg kunne stille nwg bak et krav
Ib bøndene i Valdres om å utrydde bjørnen. Det
ktmnne jeg ikke gjøre — det er et flott dyr.
El i avorittdyr
— Farlig a si hjørn Jeg tror jeg liker radyret
best. Det er stille, beskjedent og elegant.
El Nvttarslorsett
— Jeg skal være mer ute ! Nå går jeg inne i bu
tikken fra åtte om nmrgenen til kvart over fem
om ettermiddagen, og det er en stor forskjell for
meg som er vant til å være ute to økter om da
gen. El

Fot,, Gei, Olsei,iScanfoto
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.lt()r kan bane vei for ny satsing på
atonikralt i Russland. I tillegg satser atorn
industrien pa å selge tjenester til utlandet,
for eksempel reprossesering av avfåll.

Atomlageret ved Ostersjoen
Et sienkasi fra Ostersjoens bølger ligger
enorme mengder radioaktivt avfol I lagret.
De brukte brenselsstavene fra atomindus—
trien i Sosnovy Bor lagres i nabobygget til
atornkraltverket; en massiv grå bygning
uten vinduer. Et sted mellom 40 000 og
50 000 brukte, og svart radioaktive, bren
seisstaver fra atomkraftverket ligger inne i
den ansikislose kolossen.

— Det er tusen ganger mer radioaktivitet
i lageret enn det som slapp ut i ulykken ved
Tsjernobyl, forteller Oleg liodrov. Og
mengden aker med to til tre brukte bren
seisstaver hver dag.

.Helt av sosiaIismen.
Noen få meter fra byens nyhygde rådhus er
det reist en bauta til minne om han som
konstrurerte atomureaktorene som er i bruk
ved Leningrad Atomkrafiverk. «1 leli av det
sosialistiske arbeidet», er inskripsjonen på
bronseplaten under bauiaen

Å kjempe mot atomindistrien i Sosno
vy Bor er ingen enkel oppgave. Alle i Sos
novy Bor jobber i atomindustrien eller er
avhengig av dem som jobber der. Å bo her
er også langt mer komforiabelt enn å ho i
St. Petersburg, lønn ingene er høyere og lei

lighetene større. Arbeiderne ved kjerne

kraftverket tjener opptil fem ganger mer
enn en larer i byens barneskole.

I tillegg til kraftverket drives tre atomre
aktorer i forskningsssenteret for atomtek
nologi i byen. Disse reaktorene er mindre
enn de i atomkraftverket, og er laget for å

— Leningrad

Atomkraft

verk er den

eneste plas

sen i Russ

land hvor det

er sannsynlig

drive uhåter. En fjerde reaktur er under
bygging.

— Sosnovv Bor tjener godt på atomnkrif—
ten. 80 prosent av byens btidsjett er atorn
penger, sier Oleg Bodrov. I lan har ingen tro
på at atomkraftverket og lorsoksreaktorene
vil bli stengt med det første.

— Folk vil fortsette slik. Å stenge alom
reaktorene vil bety kollaps både sosialt og
kar miljøet, I lusk at mellom 40 000 og
50 000 brukte brenselsstaver er lagret her.
Dette er det mest radioaktive punktet ved
Østersjøen. Skal vi stenge atomreaktorene
i Sosnovy Bor, må vi finne ut hva vi skal
gjøre med tusenvis av høyt kvalifiserte tek
nikere. Uten en slik løsning vil stengning
føre til sosial eksplosjon og økologisk ka
tastrofe, sier Bodrov.

Paradoksalt nok er miljøsituasjonen i
Sosnovy Bor på mange måter bedre enn i
St. Petershurg.

— Vi har mer rent vann og renere luft,
men hver eneste dag, hver time og hvert
minutt lever vi med faren for ulykker. Og
det blir bare farligere. Men folk ser det ikke.
Naturen her er vakker. Sosnovy Bor betyr
furuskogen og er oppkalt etter tra-rne som
omgir byen.

Høy velstand preger hele byen. I sen
tmm ligger en park til minne om (len dan
ske forfatteren Fl. C. Andersen. I-ler trekvr
vi journalist og forfatter Vikior Dogon, en
av de få atomkraftmotstanderne i byen.
I lans korte, men bestemte kommentar
om atomindustrien i byen, levner liten
tvil:

— De har all makt. Dersom (le vil noe, så
får de det til, sier Dogon. Li

Med bena på atomgulvet

Avfallet går først gjennom en behandlings
prosess. Papir, tre, sykehusavfall og annet
lite radioaktivt avfall havner i forbren
ningsovnen. 15 tonn avfall går årlig veien
om ovnen.

Aske fra forbrenningen og annet avfall
blir forseglet i betongkister. Kist(me ligger
side om side i enorme lagerbygninger. Byg
ning nummer en og to er fylt opp med til

samnmnen 30 000 tonn avfall. Nå plasseres
avfallet i bygning tre, som allerede er mner

enn halvfull.
Dora inn til nummer tre er last med er

vanlig hengelas. Moisjalnv apner, og viser

oss opp til andre etasje. (ulvet under oss
besiar av betnngkister med radioakt ivt inn -

hold, Vi star med bena støtt plassert på

12 000 tonn radioaktivt avfall. Blitzen på

Natur mniljos kamera, stymi av et avansert
infrarødt system, nekter plent å fungere. Ka
meraet laser seg fullstendig. Det infrarode

styringssystemet er satt tit av funksjon.

(;jenhltte, og stadig mer Fmardhendte forsøk,

er til liten nytte, til sist ma vi nøye oss med

å ta bilder uten bliiz. Fem minutter senere,

tmtenfor bygningen, fungerer blitzen på nytt.
Vi kommer inn i et rom for behandling

av avfall. Avfallet opbevares i et annet rom

som vi kan titte inn i gjennom flere lag

med tykke glassplater. Ingeniør Svetlana

Sjevtsova er sjef for avdelingen. 1-lun viser

oss hvordan de behandler avfallet med et
fjerns{yringssystem fra det rommet vi står i.

400 mennesker tjener sitt levebrød ved

atomlageret. I lalvt om halvt mned kvinner

og menn. Anatolyj P. Motsjalov forsikrer

oss om at de ansatte ikke blir utsatt for ska

delig stråling. I.ikevel anbefaler (le ilde folk

under 40 år å søke jobb ved lageret, spesi

elt gravide kvinner blir frarådet å jobbe her.

Men forbud er det ikke.

Planlegger nytt lager

— Om radet ble valgt i i >)62, og er ikke sa-r

I ig egnet til formalet. Grunnvannet ligger

lor nært. I ‘ur å minimere faren for kontakt

med grun nvanmiet ligger lageret over bak

ken, tortel ler Anatolyj P. Motsjalov
l.edelsen ved verket jobber derfor med

planer om a bygge et underjordisk lager.

I orelopig blir lagerbygningene i Sosnovy

Bor stadig fullere. fl

— 80 prosent av budsjettet i Sosnovy Bor er

atompenger. forteller kjernefysiker og miljø

verner Oleg Bodrov.

at de kommer til å bygge nye reaktorer de
neste ti årene, tror Lydla Popova i Sosiooko

logisk union.

Lav- og mellomaktivt avfoll fra regionen
rundt St. l’etersburg sendes hit. I gamnle da

ger før Tsjernobyl-ulykken og peresi roi ka,
var ledelsen ved (lette lageret blant de få
som fikk kjennskap til atomulykker andre
steder i Sovjetunionen.

Russland opptil 45 prosent av for- maksimalt kan bruke. Re-

k l bruket — kan landet spare duserer de forbruket måan egge på bruke energien mer de likevel betale samme

ned atorn— effektivt. Klarer Russland sum som tidligere. For
å spare bare en fjerdedel husholdningererprinsip

kraften av dette, kan landet legge pet omtrent det samme:
ned alle sine atomkraft- [)e betaler en fast kva

Russland kan spare verk. ‘lallerse kommer dratmeterpris uansett
lire ganger så mye energi fram i en rapport fra det hvor mye, eller lite strøm
som det landets atom- Internasjonale energiby- de bruker.
kraltverk produserer, viser rået IFA. Endringer i priser og
en rapport. En årsak til de enorme skatter, samt åpning for

Russland har enorme sparemulighetene er at konkurranse og utenland
muligheter til å spare bedriftenes stromregning ske investeringer, er blant
energi. Nærmere fire hun- er en fast sum, beregnet de viktigste anbefalingene
dre ‘lWh elektristiet — etter hvor mye energi de i rapporten fra I lA. •

BESØK
PA ATOM

‘>LAGERET
Ved inngangen til
atomlageret henger en
stor sort tavle med tall
som lyser mot oss i
røde neonlys. Tavla
veksier mellom å for
telle tiden, temperatu
ren og radioaktiviteten
i lufta.

Vi blir tatt vennlig imot av Anatolyj 1’.

Motsjalov Motsjalov erviseadmninistreren

(le direktør ved atomlageret.
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Ifølge fugleboka forekommer den
lengst opp i de nordlige barskogene rundt
hele den nordlige halvkulen. I Øst-Finn
mark ble den konstatert hekkende i 1978,
men ugla er mer vanlig i de svenske skogs
markene, med gammelt kjent tilhold i
Norrbotten.

I den senere tid har sporadiske besøk
helt ned mot Dalarna forekommet, der
hekking også har vært konstatert. Det vir
ker altså som om lappugla vil utvide sitt
spredningsområde sørover på den skandi
naviske halvoya til glede for mange natur-
og fugleinteresserte. Størstedelen av Fin
land og østover mot det russiske Sibir, samt
Alaska og Canada huser også mange par av
denne spennende storugla.

En dag i juni så jeg henne for første gang,
etterlengtet og vakker. En opplevelse som
står øverst på mange fugle- og naturinteres
sertes ønskelister. I-Iemmelighetsfull og van
skelig å komme innpå, og du vet ikke hvor
boplassen finnes der hun opptrer helt uredd
overfor den menneskelige betrakteren.

Lenge kunne jeg studere den vakkert teg
nede lappuglehannen på kort avstand da
han speidet fra ulike utsiktsplasser et par
minutter om gangen. Da han plutselig for
later en gammel stubbe for å forsøke å ta en
mus, blir det ekstra spennende. Fikk han et
bytte? Joda, en liten gnager henger tydelig
i klørne når de 140 centimeter brede ving

ene beveger seg i sakte, stolt flukt mot bo-
plassen og dens suitne unger. Enkelte år, når
det er langt mellom smignagerne, som er
det eneste denne storugla lever av, instilles
hekkingen helt. Andre år mcd mye føde kan
det finnes mer enn fire unger i boet.

Pa våren da uglene danner par, er hun
nen nøye med sitt valg av partner. Til for
skjell fra mange menneskelige forhold hol
der det ikke bare med utseende for at hun
skal bestemme seg. Ilannen må først og
fremst bevise at han er en skikkelig jeger
som hele tiden kan forsørge henne med
smågnagere, før planer om eggiegging opp
står. Er det godt med føde og bunnen har
en dyktig «familieforsørger», øker hun i
vekt, noe som fortell ‘m hvor mange egg
hun skal produsere. Alt arbeidet med jakt
står nå hannen for.

Jeg følger den vakre hannen i kikkerten
i det han viser veien mot boplassen. Etter
en halv dags kikking og flytting til nye ut
kikkspostcr, står jeg til slutt ved en gammel,
avbrutt torrstuhbe. Drøyt to meter opp på

stubben, der treet en gang knakk, er en li
ten slett flate av morkent tre ganske synlig
fra en høyde i nærheten. Det er hit til bo-
plassen hannen regelmessig har vendt til
bake med mat i den tiden jeg har fulgt hans
heldige jaktturer.

Lappugla bygger ikke egne reder, men
overtar dem ofte fra først og fremst honse
hauk eller våk. Iblant kan hun også bruke
en tørrstubhe. Det har hendt at eggene er
lagt på en snaut meterhøy stubbe, eller i
nødfall direkte på marken.

I Ivis det blir smått med passende bo-
steder, går det utmerket an at du selv byg
ger kunstige reder i passende høyde, noe
fuglene ofte godtar. Det krever selvfølgelig
at fuglene trives i området.

I mitt nylig oppdagede bo sitter to små
dunkledde unger og ser med store øyne pa
alt som rører seg i nærheten. Samtidig som
en sta tiggerlåt høres, er deres sultne blikk
rettet mot hunnen som hele tiden sitter i
nærheten og holder vakt.

Å komme for nære ungene i denne pe
rioden kan være virkelig risikofylt. Uten tvil
kommer hunnen stille flyvende i lav høyde
og angriper med sine sterke klor, om hun
føler at ungene er truet. Ettersom hun be
viselig sikter på den altfor nærgåendes
øyne har hennes angrep iblant resultert i
tragedie. Det gjelder altså å være forsiktig
i uglemarken og studere dem på en avstand
som ikke forstyrrer. Utenfor hekkingstiden
er det derimot ingen fare for angrep.

Ilannen som ankom i sted har flyttet

byttet fra klørne til nebbet sitt og forbere
der seg på å overlevere musen til en av ung
ene. Alt skjer under en voldsom lydfore
stilling av ungen som ser hva som venter og
som står for tur til å bli matet. Den andre
ungen virker ikke like interessert na, men
ved neste matutdeling er sikkert deres opp
førsel omvendt.

Idet ungen har fått sitt måltid mat, viser
den en nesten komisk endring i oppførsel.
Den nyss så pigge og oppmerksomme for
andres, og blir helt likegyldig overfor om
givelsene. Alle krefter går med til å fordoye
maten.

Slik holder det på til ungene er fire uker
gamle, i midten av juni, (la de forlater re-
det, drevet av hunnens lokkelyder. I be
gynnelsen klatrer de mcd stor dyktighet
opp i trær hvor de ikke er like truet av rov
dyr. Neste forflytning må skje med vinge
nes hjelp, og s er flyvetreningen i full gang.

Snart trenes egne flyvekunster og jakt-
kunnskap opp, og selv utseendet forandrer
seg, til ugla er nok en representant for «sko
gens vakreste innbygger», som har så mye
viii skjønnhet a tilby oss alle.

I

N&M • Göran Ekström
(tekst og foto)

Fire uker gamle forla

ter ungene redet selv

om de fortsatt ikke er

flyvedyktige.
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Få meter fra Akersel
vas bredder i Oslo sen
truin er sekretariatet til
TV-aksjonen 1996 alle
rede i full gang med
planleggingen. Aksjons
leder Morten Eriksen
håper å tangere Frelses
armeeris innsamlirigsre
kord fra 1995.

Rådet for utvikling og
miljø (RUM) er ansvar
lig for innsamling og for
deling av pengene. Bak
R LI M står Naturvemfor
bundet, Regnskogsfon
det, WWF Verdens Na
turfond, Framtiden i våre

( ‘ hender og Utviklingsfondet, RUM samar
beider ogsä med Miljoheimevernet.

— Folkelig deltagelse og demokrati er
viktig for prosjektene, sier Eriksen.

Morten Eriksen oppfordrer folk til å bli
I— hossebærere og med i lokale aksjonkomi

teer som skal forberede innsamlingen i
hver enkelt kommune.

— Naturvernforhundets medlemmer er
. svært viktige i TV-aksjonen, både for å sam
‘ le inn mest mulig penger og for å få til et

folkelig engasjement.
- Uken for aksjonsdagen skal det være ak

tiviteter og markeringer over hele landet.
Blant annet blir skolene tilbudt et eget un
dervisningsopplegg. Målet er å engasjere og

O spre kunnskap for selve aksjonsdagen.

Forskjellige prosjekter
Herr ‘sjekter i Norge og utlandet er nå til
vurdering. Et av dem er satsing på matva
resikkerhet og økologisk landbruk i’I’igray

i Etiopia. Krig og tørkeperioder har herjet
i området som nå er dyrket på nytt.

Naturvernforhundet jobber med flere
prosjekter i tilknytning til TV-aksjonen,
blant annet arbeid mot miljøgifter og luft
forurensning i Øst-Europa.

— Klarer dere a sørge for at pengene når
fram og blir brukt på en fornuftig måte?

— Ja, alle organisasjonene som står bak
TV aksjonen har lang erfaring med å for
valte penger, støtte prosjekter og styre pro
sjekter. Vi vet at de klarer dette, sier Eriksen.

Nye medlemmer
I tillegg til å støtte konkrete prosjekter kan
TV-aksjonen gi Naturvernforbundet posi -

tiv oppmerksomhet og numlighet for nye
medlem mer.

— Tiden etter selve aksjonsdagen bor Na
turvernforbundets lokallag bruke til verving
og aktiv kamp for lokale saker. Vi har fått
signaler om at TV-aksjonene til nå har vært

ER

- Bli bosse
bærer, opp
fordrer ak
sjonsleder

for TV-aksjo
nen Morten
Eriksen.

dårligst etter innsamlingsdagen. Derfor bør
Naturvernforhundet lage lokale planer for
hvordan de kan surfe på mediabolgen.

Morten Eriksen kommer samtidig med
en oppfordring om å legge de mest kon
torversiell sakene pa hylla i ukene foran ak
sjonsdagen.

— Dette blir en nasjonal dugnad. Da bor
vi ikke kjøre kamp om konroversielle sa
ker.

— Er ikke dette å selge seg?
— Jeg oppfordrer ingen til å stikke under

en stol hva de mener, men til å legge de mest
kontrorversielle sakene pa hylla en uke eller
tre. Etterpa kan de tas opp igjen med full
tyngde. Sa lenge dette gjøres i full apenhet er
det slett ikke uredelig, sier Eriksen.

N RIK kommer til å sende tre program
mer før TV—aksjonen. Programmene skal ta
for seg matvaresikkerhet og artsmangfold,
bevaring av regnskogen og mil jøprohlemer
i Øst-Europa. H

-MILLID

en rgi
Abonnement:

Telefon 67 11 91 00

T I L
20. oktober går årets TV-aksjon på NRK med innsamling til miljø- og

utviklingsprosjekter. Naturvernforbundets medlemmer blir viktige både for å

samle inn penger og tilføre engasjement, sier aksjonsleder Morten Eriksen.

MILJØ OG UTVIKLING
Færre fusjoner
• Et av mRlene med energiloven var færre energiverk. En ny under

søkelse viser at etter at loven kom, tok fusjonene slutt.
5,,k 4-5

«Norge skal være
stolt av sin effektive
og miljøvennlige
energiforsyning»

EnFOs vis/on

JVannkraft er verdens
viktigste fornybare
energiressurs.
Produksjonen av
elektrisitet i et
vannkraftverk
forurenser ikke
omgivelsene. Norge
er det eneste landet i
verden som dekker
hele sitt forbruk av
elektrisitet med
vannkraft.
I resten av verden
dekker vannkraften
hire 6 prosent av
forbruket.

Energiforsyningens
Fellesorganisasjon
EnFO

Granfos Næringspark
Vollsveien 13 I (Fossbygget)
Postboks 274
1324 LYSAKER

Telefon 67 11 91 00
Telefaks67 119110

z

z
Vdn’ 250 mt’dlt’insbt’drifh’r srtrt.,’r’r for 99 Vn civ all strøm som brukt’s i Norgt’
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1 lrekkfùgler ‘

VINTERFUGLER

•d’

/‘-- -‘

.

?,--

SVARSENDING
Avtalenr.: 109 000/5 Pb.

NATURVERN
FORBUNDET

Grünerløkka postkontor
0505 OSLO

(7aqhiznq fD
Dobbel fuglesang CD med

I 97 nordiske arter
Teksthefte følger med.
Varenr. 0202 kr 295,-

Medlemspris kr 221,-

JeJzqÆd(
Behagelig sengesett med dekorativt:
mønster Produsert i Danmark av
økologisk dyrket bomull. Ingen allergi
framh”ende kjemikalier Finnes i to
str (2u.) cm! 220 cm).
Varenr. 6504 Sengesett kr 398,-

Varenr. 6505 Sengesett XL kr 449,-
Varenr. 6506 To stk. kr 698,-
Varenr. 1309 To stk. XL kr 798,-

Dekoralli oq la?Je,el4ke fujleplaka&r
Format 42 x 65 cm
Varenr. 1300 Trekkfugler. Varenr. 1301 Vinterfugler

Varenr. 1307 Rovfugler. Varenr. 1308 Ugler

Pris kr 45,- Medlemspris kr 35,-

Varenr. 1306 Trekk- og vinterfugler

Varenr. 1309 Ugler og rovfugler

Pris kr 80,- Medlemspris kr 60,-

iliui3r (7h,z a14JF1ue,
Tykk og god ullgenser

fra Rauma. Ellinor Flor
en av Norges mest

kjente designere har
designet gaupemotivet

i vakre naturfargen
Passer til dame og herre.

‘%. basarI
Varenr. 6225 M

Varenr. 6226 L

Varenr. 6227 XL

Pris kr 925,-

Medlemspris

kr 795,-

5

G

5
I

0

0

.5
5
0

5
Ç5

BkkkuI1 idleizp&
Grå ullcaps med øreklaffer og broderi. Tøffvintermodell.
Varenr. 7032 (under 10 år) Varenr. 7033 (over 10 år)
Pris kr 169,- Medlemspris kr 149,-

w bonmil
Håndlaget, eksklusivt brevsett fra India.
Papiret har tydelig struktur av teblader
eller ull. I 0 ark og 5 gavekort med
konvolufter (må limes manuelt)
Varenr. 2222 Te (rosa omslag)

Varenr. 2223 Ull (blått omslag)

Pris kr I 30,- Medlemspris kr 95,-

£u oçi ,Ifer
Håndstrikket. Passer til genseren.
Varenr. 6303 Lue

Pris kr 225,-

Medlemspris kr I 95,-

Varenr. 6304 Votter dame

Varenr. 6305 Votter herre

Pris kr 225,-

Medlemspris kr 195,-

— — — — — — — —

BESTILLINGSKUPONG

c1,eeft kalegztler - halv pris
Varenr. 0004 Pris kr 47,50

Str.Varens navn

‘kku!1? kåmikle
Stoit Blekkulf badehåndkle
økologisk dyrket bomull. Myk,
tykk og behagelig kvalitet.
Varenr. 7641 Pris kr I 98,-

Medlemspris kr I 79,-

Antall Varenr.

Navn:

Adresse:

Postnr./sted

Kan sendes
ufrankert,

Adressaten
vil betale
portoen.

IL

Eksped. gebyr

Gavebl NNV

Totalt

Medlemsnr.:

Tlf.:

‘73st1’/ (/t1fl

R 0 N N E” I9aF’1

1ie0
(77 I.1t9iJ(#tJfJ9
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Gronne. aksjefe på europeiske børsmarkeder.

«Jeg er helt overbevist om at det å tenke miljø,
bli mer lønnsomme og vinne

markedsandeler henger
sammen. »

Jannik Arvesen, sjef for GGN

N&M • Ole R Pedersen

På Oslo Børs i 1995 var Global Grønt
Norge (G G N) aksjefondenes suverene vin
ner. I lngland, ‘lyskland og Nederland står
også aksjefond med miljoprofil sterkt. I
li SA snakker de øverste sjefene i forsik
ringsselskapene om hvordan drivhuseffek
ten vil bli en viktig faktor i aksjemarkedet:
Selskaper som forverrer drivhusefiekten vil
tape, de som er «rene» vil vinne.

JannikArvesen er sjef for G G N, det stør
ste «miljovennlige» aksjefondet i Norge. I
19>)3 hadde fondet en avkastning på godt
over 90 proselit. Arvesen er meget fornøyd,
og regner med fortsatt vekst ogsa de korn-
niende årene.

GGN ble opprettet pa slutten av 1980-
tallet av Carlos Joly, nåværende miljødi
rektor i (mi Storebrand. Ideen kom fra
utenlandske børser, hvor miljøfondene
gjorde sitt inntog noen år tidligere. I-len
sikten er å koble miljø og marked, og tje
ne penger på det.

Mcii aksjemeklere godtar mange flere
bedrifter som grønne enn det iniljøvernor
ganisasjonene kunne ønske. Fn oversikt
over såkalte grønne bedrifter fra I lolden
Meeliaii, et britisk nwklerfirma, inkluderer
oljeselskapene Shell og Fxxon og firmaet
Nestle, som har fått hard kritikk for sin
markedsføring av niorsmel kerstatning i
den tredje verden.

Nei til oljeselskaper

Oljeselskaper finner (10 ikke i portefoljen til
G G N, ei heller vaperihedrifter eller selska
per som investerer i atornkraft. Norsk 1-ly-
dro kvalifiserer altså ikke for en plass på
den grønne gren. Men vannkraft er bra,

ifølge Arvesen.
— Vi har i liten grad stilt absolutte miljø

krav. Det er mitt eget skjønn som i stor grad
avgjør hvilke bedriftervi satser på. Men det
er ikke så vanskelig å se forskjell på en be-
drift med oppriktig rniljøinteresse, og en
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som er holdningsløs, mener Arvesen, som
tror ne av den økonomiske suksessen i
1995 skyldes medienes fokus på temaet
næringsliv og miljø.

— Antall artikler om (lette har økt vold
SOHit. Det er satt sokelys pa koblingen mel—
lorn miljø og næringsliv, og det vises at
vekst og miljø ikke nødvendigvis er mot—

1)01 ( I.

Effektiv produksjon

Arvesen mener mil jobevissthet gir konkur—
ransefortri nn

— Selskapene vinner fordi miljø blir cii

del av forretningsideen, ikke bare noe (le
nevner i et avsnitt i arsmeldingen. LfÏi.:ktiv
produksjon kommer i fokus, og bedriftene
tenker bivrekraftig utvikling. De bedriftene
som ligger i lorlcant av pålegg og krav, blir
vinnerne.

— I låg på Røros er et godt eksempel. Mo—
belbedrilien lager stoler hvor alt materialet
kan brukes om igjen. Jeg er helt overbevist

oiii at det å tenke miljo, bli mer lonnsom—
mc og vinne markedsandeler henger sani—
men, sier Arvesen.

Forurensere er med

Aksjeinekleren innrotntner at firmaer som

driver innen forurensende bransjer kan
være aktuelle for fondet. Arvesen sier irnid—
lertid at G G N i så fall vil velge blant de sel
skapene som er minst miljoskadelige in
nen bransjen. Andre selskaper, blant annet
innen oljeindustrien, er ogsa aktuelle fordi
de utvikler teknologi som skal brukes til a
iedusere faren for titsl i pp.

Til na har rundt 10 000 mennesker kjøpt
andeler i G G N . Fondet disponerer nå en
formLle pa 200 millioner kroner, og (fet kan
bli mer, ettersom avkastn ingen har vært
enorm i 1995.

Si hva ønsker du deg kjære, for penge
ne vi tjente pa rniljorilctige bedrifter i fjor?
Ny minkpels eller Syden-tur?

— Grønn vekst finnes ikke
Steinar Lem er svært kritisk til aksjemarkedets grønne kapper.

Informasjonslederen i
Frarntiden i vare hender er
miljobevegelsens fremste
kritiker av den okonomiske
veksten og det vestlige over
I orbntket.

— Det er bra at næringsli
vet reagerer PositiVt pa ni il—
økri t ikk. l’rob leniet med

den h mne kapiialismen er
at vi ikke kjenner noen for

mer for miljovennlig vekst
i den rike verden. Begreper
som «miljø», «miljovenn—
lig» og «grønt» er nesten ut—
vannet, fordi ordene ikke er
fylt med noen fornuftig mc-

ning. «Miljovennlige» biler
er ofte bare litt mindre ille
enn andre biler, sier Fem.

I-Jan er overbevist om at
en grønn kapitalisme ikke
er niaten å løse miljopro—
blemene l)l.

— For rike land er det en
uloselig motsetning .i senke
energiforbruket samtidig
som veksten fortsetter. Jens
Sioltenberg og Thorbjorn
Jagland snakker om at vek
sten rommer fine ung som
kultur, miljoarbeid og u—
hjelp. Sannheten er at det
bare er smttler som går til

dette. Det meste av veksten
er med pa å øke energi for—
brtmket, papeker [.em.

— II t’oïïltio kan (tkSj(’lflttï
/‘tIm’t tø3’h’s ?

— Det er ikke enkelt. Jeg

skulle otiske forslaget fra
det sosiale I N-toppmnotet i
Kobenhavn fikk gjennom
slag: Skatt pi internasjonal
valutaliandel, hvor penge
ne går til sosiale tiltak. Det
samme kttnne kanskje inn

føres på aksjehandel, med
avsetning til blant annet
mniljotiltak, mener informa—

sjonslederen.
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REDNINGSAKSJON
Flere fuglearter på den idylliske tropeoya som umulig å redde mauritiusfalken. men opp. I dag er falken reddet, og organisa.

Mauritius i Det indiske hav balanserer på den britiske naturvernorganisasjonen Jer- sjonen jobber videre for å redde den vak

randen av utryddelse. Mange anså det sey Wildlife Preservation Truet nektet å gi re rosendua og mauritiusparakitten.

I DET INDISKE HAV
N&M • Tom Schandy (tekst og foto)

«Come on». Jim Groombridge fra

Jersey Wildlife Preservation Trust

roper alt han kan opp mot klippe

ne i Black River-dalen. Han holder

opp ei død mus og roper en gang

til. Min mauritianske venn Joe og jeg ser forun
Modell av dronten — en stor ikke flygedret på hverandre, men dyktig fugl - som fantes på
Den ble utryddet for 300 år siden.

snart viser en falkesilluett

seg mellom trærne i den

tette skogen i dalbunnen.
Jim Groombridge i Jersey Wildlife Preservation Trust Det er mauritiusfalken.
lokker fram mauritiusfalken med ei død mus.

øyeblikket etter kaster den seg ned, fär se en levende mauritiusfalk — en av de ne falken jakte i skog. Selv om vi nettopp
vrir seg opp—ned i flukten og griper musa 11 fugleartene som bare finnes på Mauri— har gitt den ei mus — som jo er den norske
fra handen til vir folgesvenn. Jeg er im- tius. t,rnfalkens favorittkost, foretrekker mauri
ponert — og ikke minst Joe, som bor på Mauritiusfalken likner var norske tarn- tiusfalken vanligvis smi, grønne firhrsler.
denne tropeoya Som er 65 km lang og 45 falk, men skiller seg i levevis. Mens var t.irn- Vi kjører til et apent jorde under de sarn

kilometer bred. 1)et er forste gangen han falk jakter i äpent lende, foretrekker den- mc klippene. Var folgesvenn roper

(

Et glimt av en vill mauritiusparakitt oppe i trekronene, en av verdens sjeldnestefuglearter. Bestanden teller bare 3—5 kjente par.

I dag finnes 240 mauritiusfalker

takket være et omfattende avIs-
og utsettingsprosjekt.

Rosendua er truet, men trolig klarer natur

vernerne å redde denne vakre dua.

tb.
.

,e_Ih_
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> igjen og en ny falk dukker opp. I )en
ne gang slår falken seg ned på bakken —

bare få n eter unna. I )en er merket med far—
geringer, slik at forskerne lettere kan følge

den ute i feIlen. Falken er sulten. 1)enne

gang er det inn fødte be som får prøve seg.
I lan holder opp musa. Falken tar sats, let—
ter, vrir seg i lufia og griper musa fra hån
den til Joe, som smiler begeistret.

Reddet
Nede i det lille tetistedet Black River lærer
engelskmannen CarI Jones oss mer om de
sjeldne fuglene på øya. Jones er Jersey
Wildhfe Preservation Trust sin mann pa
Mauritius.

— I )et er siste året vi driver med støtte
foring av flilkene ute i terrenget , forteller
han, I listorien om mauritiusfalken er en

virkelig suksesshistorie.
På begynnelsen av 970-tallet ble falken

regnet som en av verdens sjeldneste fugle
arter. Den gang visste man bare om seks in
(hvidem; og to av dem levde i fangenskap. At
leveområdene var blitt færre var selvsagt en
viktig årsak til denne utviklingen, men det
var insektgiften 1)1)1 som virkelig tok
knekken på falke-bestanden. I )en vesle tro
peøya var nemlig forsøksområde da den
nye gil’ten skulle proves ut på 50— og 60—tal
let. Mauritiusfalken fikk i seg giftstoffene
via de små, insektspisende kiypdyrene.

l 1)1’ virker inn på fuglenes kalkpro
duksjon, slik at de legger egg som knuser
under vekten av den rugende fuglen. Det
var bare ett område på øya som ikke ble
sprøvtet med gift, og det var Black River-da
len. I ler overlevde noen få flulker.

Mange trodde det var miyttelost å redde
maurititisfalken fra utryddelse, men natur
vern()rganisasjonen Jersey Wildlife Preser—
vation li-ust nektet å gi opp. Organisasjo
nen startet et omfattende avls— og
utsetiingsprosjekt for å redde (le iruede lal
kene. Unger ble foret opp i fångenskap og
satt ut. I tillegg ble de ville lålkene ford, og
det ble hengt ut reirkassem. Mauritiusfalken
hekker i hule tiær, men slike er mangelva
re på Mauritius i dag.

Prosjektet har gått over all forventning.
Sakte, men sikkert har bestanden bygd seg
opp igj en. I april 1 99,3 fantes det nærme
re 240 viltievende falker på Maurit ius. l)et
er mer enn noen gang i vårt århundre. De
dystre spådommene til tross — mauritius
lilken er na utenfor fire.

Utryddet arter

Da mennesket kom til Mauritius på 1600-
tallet, fint de et paradis med ibenholtsko
ger, oliventrær, palmesavaiiner og et sær
egent dyreliv. Her fantes kjempeskilpadder,
store fruktflaggermnus og ikke minst mange
merkverdige fuglearter. Bare et fåtall land
fugler hadde klart å ta seg fram til denne
isolerte øya som ligger 750 kilometer øst
for Madagskar, men disse hadde til gjen
gjeld utviklet seg til nye arter. Et sted mel
lom 30 og 40 unike fuglearter fantes en
gang pa øya.

Menneskenes oppdagelse av Mauritius
ble imidlertid en tragedie for fuglene. Sko
gene ble hogd og brent, og allerede rundt
1750 var det nesten ikke skog igjen pa øya.
Det gjorde ikke saken noe bedre at men
neskene også introduserte r()ttem; katter, gei
ter, griser og kaniner, samt fro av fremme
de plantearter. Mange arter ble utryddet, og

i dag består fuglefaunaen bare av li unike
arter. Den mest kjente av (le utiyddete fug
leartene er den duebeslekiede dronten.

I likhet med andre fugler Som lang tid

hadde levd uten alvorlige fiender og men

neskelig fnrstyrrelse, var den over 20 kg

tunge dronten fullstendig uredd mennes

ker og deres husdyr. Dermed ble (len et lett

bytte. Da hollendeme slo seg ned på øya og

brukte den som provianteringsstasjon i
Ostindia-larten, gjorde kjøtthungrige sjø—
folk og forvillede griser, hunder og katter
snart slutt på bestanden. I 1681 var dron
ten helt utryddet.

Verdenssensasjon

Mauritiusfalken er utenfor fare, men CarI
Jones fortsetter arbeidet med å redde den
sjeldne rosendua og mauritiusparakitten.
På avlsstasjonen får jeg se begge artene. Ro
sendua fomplanter seg villig i fungenskap,

men mauritiusparakitten har til nå hatt
problemer.

Men nå er forskerne i fyr og flammne. De
har akkurat opplevd en verdenssensasjon.
I n bitte liten maurit iusparakittunge har
kommet til verden — (len første som er føelt
i fangenskap. En av forskerne holder (len
ett døgn gamle, skjore skapningen i hån
den — dette er papegøyenes siste håp.

Rottekrig
CarI Jones og hans organisasjon har et om—
futtende avlsprogram, men driver også stu—
(lier av ville rosenduer og parakittei. Jones
merker velvillig av f’orskernes teltleir ute i
skogen, og dagen etter er jeg på vei dit i fl
rehjulstrekkcr.

Tidligere fantes den vakre rosendua over
hele øya, men i dag finnes (le 20—25 ville
paremw bare i et 25 kvadratkilometer stort

( , skogomnråde sørvest på øya. Et avl- og ut
settingsprogram for å redde rosendua ble
startet i 1976, og i 3992 hadde man over
150 fugler i fangenskap. I perioden
1984—93 ble det satt ut rundt St) fugler. For
å hjelpe fuglene den første tiden i det fri
har man opprettet foringsstasjoner, hvor
duene når som helst kan komme for å få
mat. Så langt har prosjektet vært vellykket,
og over ti utsatte par hekker nå i naturen.
I tillegg til å sette ut fugler, overvåkes den
ville hekkebestanden som i 1993 bare tal
te 21 kjente individer.

Selv om skogen ser grønn og frisk ut, er
den invadert av fremmede plantearter som
skaper krøll i systemet. lå dansk jente som
arbeider som frivillig på prosjektet, viser
meg en liten skogteig som er ryddet for alle
fremmede plantearter.

— Slik skal det se ut i en mauritiansk ur-
skog, sier hun. Det er lite vegetasjon på
skogbunnen, og på trærne vokser bregner.

Itomle i skogen blir jeg vår en mannshgur.
— Ei dokke, smiler min danske guide.

Den skal skremme innførte aper fra å ta eg
gene til rosendu2. Rundt reirtræmne har for
skerne dessute .agt ut både rottegift og fel
ler. Både rotter, katter, aper og snikekatter
er nemlig et problem for de hekkende fug
lene. Forsøker de seg, slipper (le ikke le-

Kritisk

Selv om rosendua er trtmet, er situasjonen
enda mer kritisk for mauritiusparakitten.
Den er blant verdens mest sjeldne fuglear
ter. På 30— og 40-tallet fantes det 50—75
mauritiusparakitter på øya, men i 1993 be
sto den kjente hestanden av 16—20 indivi
(ler. Ilekkebestanden ble anslått til bare tre
til fem par.

Nedhogging av skogområdene har
tvunget papegøyene inn i et lite område
med opprimmelig skog, men (le trues like
fullt av reirplyndrere som aper og rotter.
Dessuten konkurrerer de med den innfør
te og svært, så like halsbåndparakitten om
reirhull. De kraftige syklonene som med
jevne mellomrom hjemsøker tropeøya, er
også en trussel. Artens redning er derfor
oppfostring i fangenskap, så alle setter sin
lit til at den vesle skapningemi nede i avIs-
stasjonen skal få flere søsken.

Mens rosenduene flokkem seg rundt fHt
stasjonen for å spise frø, er det ikke like lett
å få øye på ville mauritiusparakitter. Men
dr. I’im Lovegiove fra New Zealand vil ikke
la meg dra avgårde med uforrettet sak. Han
viser vei gjennom den tette skogen, ned en
bratt skråning. Der — sier han og peker. Der

sitter mauritiusparakitten. Ikke bare n —

men to eksemplarer av den eksklusive fug
learten.

Jeg nyter synet av (le vakre pipegøyeiw
i flere minutter, men så må vi forlate stedet.
De tmuede papegoyene må få ro, for her står
det bokstavelig talt onu livet. Da jeg igjen
sitter i firehjulstrekkeren på vei ut av sko
gen, krysser jeg hngrene for at CarI Jones og
hans medarbeidere skal klare å redde både
mosenduer og mauritiusparakitter. De to
fugleartene betyr neppe så mye i (let store,
globale samspillet, men for en liten øyna
sjon som Mauritius betyr hver og en art så
uendelig mnye. Maurit ius har ikke råd til fle
re tap. En art som forsvinner på denne øya,
kommer aldri igjen. fl

vende unna.
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I Grimstad tilbyr vi
3-arig Miljøingeniørutdanning
3-arig Bygningsingeniorutdanning
2/3-arig Hagebrukløkonomiutdanning

Ring: 37 25 30 00 for mer informasjon.

HØGSKOLEN I AGDER
Avdeling for miljø- og naturfotvaltning

HØGSKO LEN
AGDER

er med sine
over 100 ulike
studietilbud og
6000 studenter
en av de største
høgskolene i
Norge.
Velferdstilbudet
er stort, og
studentene er
aktive både på
og utenfor
høgskolen.

D

ØKONOMI - INFOI’- SAMFUNNSFAG - HELSEFAG

HØGSKOLEN I MOLDE, Pb. 308, 6401 Molde, Tif. 71214000, Fax 71 2141 00

I IØGSKULEN
I SO(N ()(i 1JORI)ANI

JIOKS 133, 551)! S( )( N )A[.

NATURFAG:

V 3-årig sykepleierutdanning
V 3-årig vernepleierutdanning
V 3-årig barnevernpedagogutdanning
V 2-årig studium i varehandel og

distribusjon
V 2-årig studium i reiseliv og turisme
V 2-årig studium i økonomi og

administrasjon
V 1-årig studium i engelsk (grunnfag)
V i -årig studium i statsvitenskap

(grunnfag)
V i -årig påbyggingsstudium i

internasjonalisering
V 3. påbyggingsår i revisjon

SKOLEMARKERINGEN 1996
Er du en av de som Ønsker utdannelse innen miljørelaterte fag?

På de følgende sider finner du tilbud på mange nivåer.

Vil du bli
HØGSKOLEN lærer, forskolelærer, ingenlor,musiker,

ITROMSØ sykepleier okonorn eller fysioterapeut?

Dette og mer til greier vi på våre fire avdelinger:
‘ Avdeling for lærerutdanning
‘ Avdeling for kunstfag .‘ ‘v’

Avdeling for ingeniør- og økonomifag Ø’’
‘ Avdeling for helsetag /

i

HØGARE UTDANNING

NATUR OG MIL3ØFAG

IN( ENIØRFA( ir:

Studer i en by med friskt klima og friske folk!
Be om fyldig studiekatalog.

Høgskolen i Tromsø, 9005 Tromsø.
Telefon 77 66 03 00, telefax 77 68 99 56.

Ressurs— og nu Ijøgeok gi, ak akultur.
I andskapslrvaI tii i og. l. jern i, h I (III ig I, 10011 ig i
Mil jøteknohgi/insiruinentenng —overvaking
autoiiias;onlstyriig —regulering.

UNIVERSITETET

I OSLO

Studier i miljø og utvikling
Universitetet i Oslo har et bredt undervisnmgstilhud soiii gir

mange valgniuligheter lor faglig lordypning i miljø o
utvikling. l.eks. innen juridiske lag, humanistiske lag. reallag
og samlunnslag. Dette gjelder bade i cand.mag—graden og
pa hrnedfag.

Det foreligger brosj ie om studieveier i cand.niag.—gritdeii
med ‘ ekt pa miljø og tit\ ikling. Denne kan I ues ved
lnlbrmasjonsljenesten, Postboks 1083 Blindern, 0317 Oslo.

Søknadsfrist For studiearet 196/97 er 15. april.

Andre tilhod ved 11SF:
Sjukepleie. forskule_ iillrnenlwrar. ttk./adm.. org./adm., reiscIi
sosionon). harnevernspediigog, sprak, data, musikkierapi, m.m.

MEIR INFO? RING 57676000

‘
Nasjonalt

knutepunkt
for transportøkonomi

HØGSKOLEN
I NARVIK

ØKOLOGI - MILJØOVERVÅKING - KRETSLØPTEKNIKK

VAR-TEKNIKK - MIKROBIOLOGI - INNEKLIMA

AVFALLSHÅNDTERING

AREALPLANLEGGING - MILJØFORVA[TNING

Hogskolen i Narvik
J’b. 385, 8501 Nirvik

Tlf. 7€, 04 51 30 -

lix: 7€, 94 57 26

Studietilbod

KIRKE-, UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET

STRATEGI FOR MILJØ OG UTVIKLING I UTDANNINGSSEKTOREN
Norge er et as de la land i verden soi har utarbeidet en strategi tor mil )l og utvikling i utdanningssektoren. Strategien inneholder heskris dxc as
hs a niiljillæie er, hvilke forpl iktel ser skolen har og de virkemidler KUF har i erksatt for at miljøundervisning skal bli en natnrlig del av skolens

i rk sI on het Dette dokunientet er gratis, har hest i Ili ngsnr I ‘_3002 og fas I ra
Statens trykksaksekspedi.jon, Postboks 8169, 0034 Oslo, til’. 22 24 98 60

MILJØPROGRAMMER
I t delinal i siI’ateiiien er å ha programmer soni gir stolte til Iiandlingsrettet opplæring oni tniljt) og uts ikling. Det er utviklet materiell SO gir

ei ledn ing om mi h orclan det U mnkrete arhe idet skal gjen noinl Øres. Disse progra 111 mene er tilgjengelig far alle (far Ml dS, se i egen an nonse):

Àyslpro’rümmet er et program tur undersøkelse av kysten. Inlorniasjon tas a’
Statens utdanningskontor i Aust-Agder Postboks 264. 4801 Arefl(ItII
‘[Il’.: 3702 50 25 F’a: 37 02 47 73— Email: statutd@grida.im

Vandn er et proerani for (15 ersaking as norske innsjtier. Progratminiet er beregnet for ‘ ideregaende opplæring. Inlontiasjon om Vanda las as
llniversitetet i Bergen, Vandakontoret, Zoologisk institutt. .llègaten 41,
5007 Bergen, Tel’.: 55 21 22 27 Fax: 55 32 91 11 — EmaiI:olaug.kvam0zoo.uil).no

IkkAi,’ er pri mert beregnet pa grunmiskoler og er ei proeram for å hes Issigjore eIes ene om erd men as are srna\ assdrag. Intbrniasp iii

((iii Ilekkis fås as
NI’sz., Postboks 173. Kjelsås. 411 Oslo, til’.: 22 185229 Fax: 22 185200— Email:anne.lyche@niva.no

The (ilobe Program er verdensornspennende nettverk av skoler som observeier glohale iniljoparanteier og rapprolerer disse til en sentral
datahiise. Denne itormasjonen kan hentes tilbake til skolens datamaskin. Informasjon om The (ilobe las av
Vest-I’cleinark Ressurssenter, ‘I’he (ilobe Program. 388() Dalen,

Til: 35077271 I”ax: 35077206— Emaii: karlth@dalcn.vgs.no

11996 tar Høgskolen i Harstad opp
studenter til 8 grunnutdanninger og
2 videreutdanninger.

STUDENTOPPT4K 97

Avdeling for lærarutdanning
4-årig allmennlærarutdanning
3-årig t’ørskulelærarutdanning
Fag- og vidarcutdanninga innan dci tlcsic skulefaga

Avdeling for humanistiske fag
Engelsk grunnfag og mellomfag
Historie grunnfag, mellomfag og storl’ag
Norsk grunnl’ag. mellomfag og stort’ag
Norsk og samfunnskunnskap for utanlandske studeniar*
Tysk grunnfag

Avdeling for samfunnsfag
Kommunal planlegging og administrasjon
Vidareutdanning i offentleg planlegging, organisering og leiing
Kristendomskunnskap grunnlag og mclloml’ag
Kristendomskunnskap og rncnighctsarbeid
Praktisk-kyrkjeleg studium
Kyrkjeverjeutdanning
Kateketutdanning
Barnevernspedagogutdanning
Sosionomutdanning
Vidareutdanning for irygdefunksjoniurar

Avdeling for mediefag
Journal istikkutdann ing
Informasjonutdanning
Animasjonfilmutdanning
Dokurncntarfilm og ljernsynsreportasje

Søknadsfristar
1. mars: Føre
handsopptak.Opptak

pil særskili grunnlag.
Etierutdanning for
lærarar.
*1. februar: NUS:
Søkjarar som er
buseHe i utlandet.
15. april: Vanleg
søknadsfrist.

S0KNADSFRIST: 15. APRIL 1996.

Høgskulen i Volda
Boks 500, 6101 Volda

TIf: 70 07 5000 Faks: 7007 5051
V

Nærmere opplysninger om studiene,
opptakskrav og søknadsskjema fås ved henv. til

HØGSKOLEN I HARSTAD
Skillevn. 5- Postboks 2130- Kanebogen, 9401 Harstad.

TIf. 77 070233 - Fax 7707 43 05.
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1. feb 1996:
15. april 1996:

1. mars:
Grunnfag:

Hogsko(en i Hedmark

er organisert 15 av

delinger.

- Avd. for lærerutdanning

med to studiesteder,

Hamar og Elverum,

• Avd. forsykepleier

utdanning i Elverum,

-Avd. for skog-og

utmarksfag pà Evenstad,

• Avd. for økonomi,

samfunnsfag og

informatikk pa Rena,

• Avd. for landt’ruks

og naturfag på Blæstad,

Hogskolens felles-

administrasjon ligger

i Elverum.

Høgsko(en har 3500

studenter og 320

Norges
idrettshøgskole
Spennende utdanning med
gode arbeidsmuligheter

Invester i
framtidsrettet
utdanning

I l o.rskolens maniie avdelinger til b r et
bredt spekter av Aerarige utdanninger og
I rittstaende laestudier. Vi utdaiiner blant
annet sykepleiere, l:rrere. lrskolel;eiere,
laglæiere i kroppsøvinp, revisoier,
inlorrilaspon%irhei(lere, utriiaikslors altere,
landbruksteknikcie, hieskolekandidater
innen iikonoini og administrasjon. nilor—
niatik’k, bioteknologi og iniljoteknologi.
Du kan også selge I rittstaende l’agstudier
i f. eks, norsk, engelsk. samlunnsl’ag,
in I orTnat ikk eller inediekti nnskap.

HH tilbyr deg:
• Variert lagt il hud
• It dyktig og serviceinnstilt personale
• I •e ende st udieinilji
• Velutstvrte og moderne. avdelinger
• I .ave sttidiekostnader
• Aktive lokalsaml’unn

‘la kontakt fitr nwr informasjon om vare:
14 llerarige grunnLitdaniti ngst i Ihud
24 ettange grunn—/videreutdann ingsti Ibud

Hogskolen i Hedmark
241)1)1 ,tveriini

Besoksadresse Eslel i ‘r0l01 is
Is’ierskoleitlleeii I 624 00(1(1 621311(11)1

Å bevare naturgrunnlaget og miljøet
- lokalt og globalt - er en av de største
utfordringene vi står overfor. Det kreves
omfattende kunnskaper, innsikt og
forstaelse. Vi vil trenge flere høyt
utdannede fagfolk innen natur og miljø.
Du kan bli en av dem.

Høgskolen i Telemark gir deg topp
utdanningen i tverrfaglig natur- og miljø
vernutdanning gjennom et fire-årig
hovedstudium. Dette finner du i Bo.

Vil du studer
ved

Høgskolen i
LilIehammer

Heltidstudier
(sØknadsfrist 15. april

•Allmcnnfag - cx. phil.
• helse- og sosialarbeider

utdanningene
-. Barncvernspedagog
- Sosionom
- Vernepleier

• Pedagogikk grunnfag

• Pedagogikk hovedfag

• Spesialpedagogikk hoved
• Samfunnspolitikk og

offentlig forvaltning
•Norsk og internasjonal

politikk (påbygning)

• Personalutvikling og lede

• Geograti grunnlag

• Reiseliv

• Samfunnsplanlegging

• økonomi og administrasj
- 2 år

• Kunsthistorie grunnfag
I Samtidshistorie grunnfag

• Samtidshistorie mellomfa
• Filmvitenskap grunnfag

• Filmvitenskap mellomfag

• Medieteknikk

• Regi

Deltidsstudier
(søknadsfrist 15. mai)

•Allmennfag — cx. phil.
• Bedriltsøkonomi
• Informasjonsmedarbeider

studium
• Kjønn og politikk grunnfr

• Pcdagogikk grunnlag - 2.
• Pedagogikk mellomfag
I Personalutvikling og ledels
• Spesialpedagogikk 1. avd.

2. halvårsenhet
• Veiledningspedagogikk

Søkncidsskjema
og informasjon om studi

Tif: 61 2882 11/12
-eller 61 288000

Studieåret 1996-97 tilbys følgende studier

1. Grunnfag i idrett
2. Mellomfag

• Lærerutdanning i kroppsøving (2 år)
• Tilpasset opplæring i kroppsøving og idrett
• Fysisk aktivitet og helse
• Kultur- og idrettsforvaltning
• Friluftsliv
• Emnegruppe i idrettsbiologi
• Emnegruppe i bevegelsesanalyse/biomekanikk
• Emnegruppe i idrett - kultur - samfunn

3. Hovedfag

Høgskolen i Telemark

Naturvern krever kunnskap

Soknadsfrister:

Nordisk
Råd
er et samarbeidsorgan for de nordiske landenes
parlamenter og regjeringer. I følge Den nordiske
miljokonvensjonen skal hvert nordisk land i
størst mulig grad I ikesti I le du andre landenes
miljøinteresser med sine egne.

For å markere sin holdning til et fortsatt aktivt
miljosamarbeid har Nordisk Råd i 995
opprettet en Natur- og Miljøpris. Prisen er på
350.000 DKK, og den har til formål å styrke
bevisstheten om natur— og miljoarbeidet i
Norden. Den første prisvinner er
Torleif lngelög fra ArtDatabanken v/Sveriges
Lanthruksuniversitet, for hans banebrytende
kartlegging av truede arter.

Nordisk Råd
Stortinget - 0026 Oslo
Tlf.223i 3050-Faks:223i 3862

Hovedfag

Grunn- og mellomfag
Grunnfag - spesiell vurdering

Søknad om opptak til grunnfag i idrett
sendes på eget skjema til Samordnet opptak
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BLI
STUDENT PÅ
SØRLANDET!
Sorlandet er mye mer enn
bare sol, spo Og sommer.
i Kristiansand. Grirrrstad og
Arendal ligger tlogsko)ert i

Agder, som med sine over
00 studietilbud og drap

1,0(11) studenter er en av
landets største hagskolcr.
Vi er også en an dernest
internasjonale l,rrestedene i

landet. med gode utveks(ings_
kontakter med universiteter
og hogskoler i både Europa
og USA. En rekke av såre
studenter tar derfor deler av
eller fottsetter utdannelsen sin
i utlandet. V

TA KONTAKT FOR
NÆRMERE OPPLYSNINGER
OM VÀRE sTuotETlLBuo! /‘

Vi tvejJespd telefon 38141000’

HØGSKOLEN I AGDER
Tot’rln,irkjsildo gate 0_I, 4004 /s,isitertisrid
Tok/oL (8 14 III 0?

Søknadsskjema og brosjyre fås ved henvendelse til:
NIH, P.B. 4014- U.H., 0806 Oslo. Tif: 22 185600

STU Dl ETI LB UD

Ettertraktet spisskompetanse innen bl.a.
renseteknikk og miljoadministrasjon får du
ved å studere til sivilingeniør i Porsgrunn.

Disse to studiestedene i Hogskolen i
Telemark har fått det nasjonale ansvaret
for å utvikle den fremste kunnskapen innen
miljø- og naturvern.
Det kommer deg til gode som student.

Men Hogskolen i Telemark byr også p
mange, mange flere studier og muligheter
for deg.

HØGSKOLESTJFTELSEN PÅ KJELLER
STL.JDIER I MILJØFAG

Ring 35 57 53 00 og be om katalog.
(Faks: 35575301)

Internett: http:/www.hit.no

FOLKEHØGSKOIÆN FOR
TRADISJON OG VISJON

* økologisk
jordbruk/arbeidshest

* økologisk hagebruk
* Sjobruk med

veglederseminar
* Båtbygging
* Uhl/Skinnverkstad
* Friluftsliv
* Lafting/Trearbeid
* Framandkultur

0

tilsatte.

- Miljørettet helsevern 10 vekttall heltid/deltid

Samarbeid med sykepleierutd. ved Høgskolen i Akershus

Studiet fokuserer på:
Helsepolitikk og helsefilosofi. Miljø- og helseproblemer i inne-

og utemiljø. Lover og forskrifter. Helse- og miljøforvaltning,

organisering og beslutninger. Praktisk arbeid med miljørettet

helsevern i kommuner og bedrifter.
Studiet er for personell med teknisk eller helsefaglig bakgrunn.

- Miljø- og energiteknikk 20 vekttall heltid/deltid.

Samarbeid med ingeniørutd. ved Høgskolen i Oslo.

Studiet fokuserer på:
Tverrfaglige miljøanalyser. lnternkontroll. Energiteknikk.

Ute- og innemiljo.
Studiet er for personell med teknisk bakgrunn (ing., siv.ing. mv)

Det ‘il i 1997 bli igangsatt studium i lokalsamfunnsutvikling

10 vekttall. Det kreves 3-årig høgre utdanning for å bli tatt opp.

Nærmere omjlysninger:

32m7 sff’-.

* leieton, 7385 t261)-Ti-k-l’av73852255
Adresse 7(00 Rissa — Kontakt oss for skole1,tan

FOSEN FOLKEHØGSKOLE

Høgskolan løsifold (Z)
Hogskolen I Østfold har avdelinger i Halden, Sarpsborg og Fredrikstad.
Du kan velge mellom studier av 1 til 4 års varighet. Godt studentmiljø og

O
rike muligheter for friluftsliv. Studentutveksling innen Norden og Europa.

-

‘ GRUNNSTUDIER 96197

Hel setag utdanning Sykepleier-, vernepleier- og bioingeniørutdanning.
Teknisk utdanning Ingeniørutdanning (bygg, maskin, elektro og kjemi),
dataingeniør, forkurs i ingeniørutdanning.

Informatikk 1-, 2- og 3-årige studier innen informatikk.
Lærerutdanning Allmennlærer- og førskolelærerutdanning.
Kunatfaglig utdanning i figurteater.
økonomi, ledelse og samfunnsfag økonorni/adminia$n, statsvenskap.
Fremmedspråk Tysk og engelsk grunnfag, merkantile språkstudier i

tysk, fransk og engelsk

Videreutdanning og påbygnlngsstudler Høgskolen tilbyr videre
utdanningsstudier (1/2-I år) innenfor de nevnte fagområdene.
Cand.mag.-studier innen språk, samfunnsfag og informatikk/tekniske fag.
Praktisk-pedagogisk utdanning, halvårs- og årsstudier for lærere, faglærer
utdanning i økonomi. Hovedfag i merkantilt tysk fagspråk.

Viktig å vite Søknadsfrist for alle grunnstudier: 25. april. Opptak på
særskilte vilkår og’ indsiøfte: 1. mars. De fleste videre- og påbygnings
studier: 25. april. Koi.takt høgskolen for nærmere informasjon.

Høgskolen I østfold Fellesadministrasjon, Remmen, 1783 Halden,
tlf.: 69 21 50 00, faks: 6921 5002
D.Qfl Ge,snnn,ari

HOGSKOLESTIFTII,SEN PÅ KJELLER
Postboks 21. 2007 Kieller. tll63 SI 9S ‘2 fax 63 81 97 55

ldy(liske Karmoy med ca. 35.000 innbyggere. Kopervik by
i nærheten av skolen. Broforbindelse med Haugesund.
Kunnskap • litfordringer • Vennskap • Opplevelser.

• Reiseliv - språk - service
• Musikk
• Tekstiiforming
• Kokk - baker - konditor
• Friluftsliv
• Friluftsliv ekstrem - 2 halvårs kurs
• Helse - psykologi - omsorg
• Amatørteaterarbeid
Fellesfag • Valgfag • Studietur
ADGANG MODERNE SVOMME•?IDRETrSANLEGG

.oatii’Ia!nsIriit[rIa.,tiIitia.isin,iWIa.tt.

UTGê1RDEN Boks 264 -

4251 Kopervik

FOLKEHØGSKULE

Du kan også skrive til:
Høgskolen i Lillehomme

Pb 1004, 2601 Iillehamn



EDB
Husflid og handverkslinje

Friluftsliv
Jakt, fiske og friluftsliv

Vinterfriluftsliv

Ring eller skriv etter plan

Ityfylke Folkehøgskule
4230 SAND

Telefon: 52 79 72 61152 79 72 62
Fax: 52 79 78 57

RILUFT$LJ V

$EI4TEk Fk ILUFT$LIV, KUN$T IWLTVk
Vtl do bli kjent nted deorvk cmv. eko dine frtlullvl lcrdiglmcIer og gro ho eget fttlthocmvmvmyr1
Vi byr pâ lengre turormhgIolI. ved kynlen, på myhre og i ontcrtlcllot.
Vdrmv’orcd elvcpodlmmmg. grotmcvnrdrmng. kletrmrrg. tivkc. nmrmrfimo, vmlodningstckmmikk.nmrn,

i kontol.t! [If: 756 90355. Arir: 0290 Rognn.

Folkehøgskolens varemerke
En felles erfaring for de som har gått på folkehøgskole, ser ut til å være at folkehøgskolen har gitt dem
ny motivasjon. Faglig arbeid med noe som virkelig interesserer, kombinert med at elevene selv får sette
sine egne mål, er folkehØgskolens varemerke. En enkel oppskrift, men likevel knapphetsvare i
konkurransesamfunnet vi lever i.
Folkehøgskolens enkle oppskrift virker slik at mange for første gang opplever hva konsentrasjon og
fordypning er. Å få fordype seg fordi man selv har lyst til det, framkaller iver, begeistring og over
skudd. Og den som har erfart dette, bærer opplevelsen med seg: Den har overføringsverdi.
Derfor kan vi trygt si at

- et år påfolkehøgskole gjør godtfor de fleste!
Den nye felleskatalogen gir god oversikt over tilbudene ved alle
landets folkehøgskoler 1996/97. Bestill den på telefon eller pr. kupong.

Send kupongen til
I

Informasjonskontoret for folkehØgskolen
Karl Johans gate 12, 0154 Oslo

eller ring 22 41 66 75

Ja, send meg gratis den nye felleskatalogen

Navn

Adresse

Postnr. -/sted

Høgskolen i Gjøvik

HØGSKOLEKANDIDAT I SKOGBRUKSFAG

Interessert i natur, skog og samfunn?
Da er vårt yrkesrcttcde, grønne og tverrfaglige

3 - årige studium i skogbruk noe for deg!

Be om plan!

SOKNADSFRIST 15. APRIL

HØGSKOLEN I GJØVIK
SEKSJON SKOG

Poslboks 144, 2760 BR4NDBU
Tif. 61 334401 Fax. 61 334405

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

økologisk Landbruksskule
2-årig linje i okologisk landbruk

(VKI + VKII m/sommarkurs)

VANLEG KOST OG VEGETARKOST
Plan og soknadsskjema frå skulen.

Søknadsfrist 1. april

Uteliggere??

ELVERUM FOLKEHØGSKULE
Harfriluftsliv på timeplanen

Med bl.a.:
Fjeiltur i Jotunheimen - Kanoturer - Snøhuleturer

Slalåm i Trysil - Solidaritetstur til Baltikum
Mange andre fag og tilbud

MØT UNGE FRA MANGE LAND
ALLE OVER 18- MANGE OVER 20

Be om ny slcoiepian!
Halvarskurs fra januar. Helars fra august.

2400 ELVERUM - Tif. 62 4117 77

- KAN DU TENKE DEG Å TILBRINGE 33 UKER
AV DITf LIV VED SKJÆRGARIJEN PÅ SØRLANDET??

Vi kan tilby deg følgende linjer:
COLIN ARCHER
COLLEGE
DYKKING
MARI11M
SJØSPRØYT
SOSIAL

Ta kontakt for nærmere informasjon.

RISØY FOLKEHØYSKOLE, 4912 GJEVING
Tif: 37 16 63 33 Fax: 37 16 63 04

Vinterlandsbruksskolen
iOslo

- Landbruksakaderniet -

Stud icretning naturbruk

KURSTILBUD 1996/97
— Grunnkurs — Naturbruk
— VK I — Landbruk og naturforvaltning

— C;artiri og hvigebruk
— Skogbruk

— VK [I — Allsidig landbruk
— (;rtier
— Allsidig skogbruk

turlorvaltning (gir studiekompetanse)
Pabyggingskurs i allmennfag (gir studiekompetanse)

— Kveld skurs — stotteundervisning for privatister til
agronomeksanwn.

— Agroteknikerkurs:
— 1-ui’unlh’r I — hovedvekt pa landbruksregnskap,

økonomi og EDB
— 1-ui’-onlh’r II — videregaende kurs i dataregnskap,

eiendomsoverdragelse, økonomi,
skatterett, analyse osv.

— Kveidskurs som fører fram til Forvalter.

Soknuds frist: 15. nini 1996.

Pliin og suknadsskjerna fas ved henvendelse til skolen.
Adresse: Pottemakerveien 4, 0954 Oslo
Telefon: 22 90 15 50 - Telefax: 22 16 60 57

Et naturlig
va g.

Ved Høgskolen i ord-Trondelag finner du små
studiemiljøer med store muligheter for faglig og
sosial utfoldelse. HiNT har mange studier for deg
som er opptatt av natur og miljø:

* 3-årig miljø- og ressursfag
* 3-årig landbruksØkonomi og bygdeutvikling
* 3-årig husdyrbruk
* 3-årig skogbruk.sfag
* Årsstudier i geografi, biologi, friluftsliv, Økonomi

og ressursforvaltning
* 3-årig ingeniØrutdanning i kjemi
* 1. vtudieår Norges LandhrukshØgskole

Dette er bare noen av studiene vi tilbyr ved HiNT.
I tillegg har vi Økonomisk-administrative studier,
samfunnsfag, IT-studier, sykepleierutdanning, lærer-
og førskolelærerutdanning og ingeniørutdanning i
elektronikk.

Ring søkertelefon 74 Il 20 30for mer informasjon.
Be gjerne om en prat med en studieveileder!

REHEM fLKEH’G$KOLE

Statens gartner— ogea
har /olgende tilbud/hr .kolearet / 996/97:

Studieretning Naturbriik:
(;ritnnku rs naturb,’uk
VK I (Jarineri og haç’ehruk

Studieretiiiiig Foringivingsfag:
(;rir,,nkiu-,ç /ornlç’,1’1!ig./a
VIS’ i blonisterIeloiiiiçr
VK II blomsierdekoivwr

gi/If’ de !lel’Ilte kurs begynner 19. august 1996.
Sakiuu/s/rist 9. april. Skru’ eller ring etter plan og
.VkI?Udssk)f’11U(.
11/. 62 56 74 99. Adresse: 2590 Moelv. Fax: 62 36 SO X9

44 NATU & MlLJo 2.95



på klingen

I denne spalten kan alle si sin mening om
aktuelle natur- og miljospørsmål. Skriv
kort og under fullt navn. Redaksjonen
forbeholder seg retten til a forkorte.
Innsendte manus blir ikke returnert. Skriv
til Natur& Miljø. Postboks 2113
Grünerløkka, 0505 Oslo.

Stripping som
naturinngrep?
I Dagbladet 9.12.95 går N N Vs leder I lei-
tli Sorensen, ul not stripping pa fjellet. Strip—
ping medfører en koinmersialisering av fjel
let, sier hun. Nakenbading i en hekk eller clv

C deriniol blir godkjent — bare det foregår uten
publiku in.

la I )etle har vi ventet pa. I ,ndel g et skik
kelig iiiiljokrav fra NaturvernlorbLindet. La
OSS slutte à inase om at bik bor reise koliek—
tivt til fjells, at rompene bor torkes med re—
sirkulert masse, eller at klærne som kastes pa
strippeshowene i det minste bor være av oko
logisk dyrket boniull. Nei, la oss gå til sakens
bunn og snakke om etikk.

Det er flott å bore at N V endelig bar
tenkt å hirlate sitt snevre mnteresselelt og be
gynne a eligasjem i seg i «moralinngrep». Iste
den lor å forsvare naturen får vi endelig klar
signal til å hasvare de gode ineningene og den
gode moral ned biologisk nedbrytbare argu
inenter. Bare de med de beste meningene skal
slippe til på ljellet. Og hvem som har det, er
det Naturvernforbtmdet som bestemmer.

Na venter jeg spent på NNVs konimenta
rer til alkoholpolitikk, skilsmnissei homolili
og abort. Med slike utspill er Naturvernhr
bundet pa god vei til å markere seg som en
Iivssvnsorganisasjoit. Det minner ikke lite om
anden fra 70—tallet, der folk bite at de matte
gå i botbormsko og I il la skjerf frir a være med
i in i Ijobevegelsen. Ruth Schukulla

Striden om Tovdal
Fem store vassdrag pa Sorlandet er ut
bygd, men de to fylkene der har Ertsatt hver
sin elv som renner fritt fra fjell til hav: Lyng—
dalselva som er fullstendig vernet, og Tovdals—
elva soir er vernet ned til brten av Rjti
kanhssm ,,[)e storsteverneverdiene liggernord
for denne fossen, men sterk innsats på verne-
siden og svak innsats av kraltselskapet førte til
at ogsa fossen ble tatt med i verneoinradet.

De gode utbyggingsniulighetene som var
avliengige av inntak like ovenfor Rjukanfos—

sen er spolert. En eventuell utbygging med
inntak like ovenfor denne fossen og utvidet
magasin i I loinstol/I ptevatn blir temn nei g

dyr, på grunn av liten fallbovde og dyr opp—
deinming av dette mnagasinet. Vernet av Rju
kanbossen kart ha reddet iiwdalselva helt ned
til I Ierefossfjorden

I lanebssen kraftverk i den vestre delen av
l ovdalsvassdraget er gammelt, og underdi
inensjonert i lirbold til vaiirmmengden soiii
kan tilfores fra Ogge. Det mest aktuelle utbyg
gingsprosjektet er et kraftverk for fallhoyden fra

()gge til Flakk ved Birkeland. Natveitvatnet og
den øvre delen av Dikeelva må demnmnes opp til
samme nivå som ()gge, for å f magasin og
kort tilløpstunnel til kraftstasjonen ved Flakk.
Resten av I )ikeelva blir da torrlagt.

l-lanefbssen kraftverk kan erstattes med et

stort pumpeverk, som kan ta inn vann fra bade
I-I anel ossmagasi net ( g Knlst rauinfjordeii ft)r
pumping til Rettana—Ogge. I lensikten med det
te er dels a utnytte fallhovden fra disse innta
kene til Flakksvatnet med bare ett pumnpeverk
og ett kraftverk, i stedet for å bygge kraftverke
ne lZislaloss, Laksefoss og (rytefuss ilovdals
elva, samt nytt kraftverk liir Flanelossen. Dels
a bruke relativt billig nattkraft til drift av to
puinper, så en not’ storre fallhoyde (fra Ogge
i stedet for fra I- lanelossinagasinet) kan utnyt
tes til produksjon av verdifull dagkraft.

Undertegnede mener at liwdalselva er verd
å kjempe bom, liade oppstrøms og nedstroms
for I—lerelossljorden. En eventuell kraftutbyg—
ging bør begrenses til den delen av vassdraget
som er berørt av reguleringene med Ilane
fbssen kraliverk.

Den nevnte oppdeinmningen av I )i keelva
ved Natvei t blir et drastisk nattirin ngrep, mnemt
utbygging sormi antydet vil redusere tilsiget til
I lerehissfjordeit så mye at utbyggiimg av kralt—
verkene Rislafoss, l_aksefoss og (rvtefoss att
takelig bI jr ulonnsoint. Da vil lbvdalselva
tortsatt renne fritt helt ned til I lakksvatnet, og
kanskje ogsa gjenmiomn Boenfossen til havet.

Jo Heringstad

Bjørnestammen
og artsmangfoldet
Sverige, som i dag har regulert jakt pi
omlag .30 dyr per år av en stamnie pa
700—SOt) dyr, onsker nå å øke bjornestamn—
men til 2000 dyr, for å tjene mer på denne
formen for trofejakt. I dag er bestandsok
ningen omlag to prosent per år, godt hjulpet
av norsk rovdyrforvaltn ing. Denne bjorne—

stamnrnen som nå etter hvert får utvidet om
rådet sitt innover pa nomsk side av grensen,
blir beskattet i lovlig jakt pa andme siden av
grensen. De samme dyremie. når de beveger
seg her i landet, paforer oss store kostitader i
formit av erstatninger for tapte husdyr, avvik
ling av itattmrvennlig jordbruksprodtmksjon og
redumksjon i jaktmnriligheter på radyr og elg.

I )en som her i landet avliver et fredet rov

dyr i en nodssituasjon blir straffet strengt et
ter st rafYeloven. Den sant mc bjorneii kunne
krysset grensen dagen etter og blitt et jakttro—
f for en svensk jeger med god okonomni.

Når kjerneomnrådet for (len svenske bjor—
nestamnnien titvides imtnover i ostlige deler av
N irge, vil de streifende hannbjorneite som nå
gjor skade i omrader med få dyr På utmarks—
beite, trekke adskillig lenger vestover til om
råder der skadeom fanget blir svart mye stør
re og ogsa erstatningskravene vil bli deretter.

Norge og Sverige har forskjellige tradisjo
ner tar det gjelder brtmk av utmnark. Sverige har
ikke hatt beiterettigheter pa samme mntlen
sont her og har i tillegg ogsa forlengst lagt ned
store deler av utkantjordlruket sitt. Derlor gir
b 1(1 mest an i mn en der lite el I er ingen ko mi fl i kt er
i fl irlttmld til jordbruksna.’ringemi.

\‘ar tradisjon med bruk av umtrnarksbeite pi
somnmneren, og høst— og varbeiting av de minst
prodrmktivm’ innmarksomr,idu-mte, har gitt be
tingelsene for et helt spesielt ;trismnangfold
når det gjelder plantearter. Et par lttmmtdre av
disse står i dag på den såkalte lZodlista over
mer eller mindre truede arter. Dette ft>rdi slåt
tentark og beite forsvinner.

Når så frtmstrerte sauebonder har gitt opp
kam p’n mn ot rovdyra og inn rettet seg etter
rovdvrforvaltningens krav til gjeting og
ettersyn, vil sauen bli produsemi pa store inn—
marksbeiter mtted kunstgjodsel og medisi ner
ntot snyltere. Og da skal ktmltmmrlandskapet
holdes i hevd pa ktmnstig vms. For statens reg
ning slås graset ned med Ijå, som erstatning
for sauen. Og svenske skogeiere får god hjelp
til storre jaktinntekter.

Norsk lam, en kvalitet som er preget av va
riert kost ut fra eget valg på rmtmtt,irksbeite, kan
ogsa her i landet bli sjelden vare.

Er (lette serios forvaltning, nar nesten alle
individer blant fire—femti ovviltarter tikritisk
skal fli leve, uten tanke 1)1 konsekvensene for
mestemt av artsmnangfoldet ?

Jeg etterlyser en politisk diskusjm in om rov

dyrforvaltnitgem der også konsekvensemte blir
tatt med i bet makt n ing.

Eva Vinju

NTrnde1
fylkeskommune

W..!!Staup gårèOI&—
Skolen ligger fInt tit sentralt i Levanger. Her er gode muligheter for fritldsaktiv,teter. Skol.vm har
en 40 dekar storpark, og disp. 190 dekarjord, hvorstorparten benyttes i undeiv.sammenheflg.

Staup gartnerskole tilbyr fra høsten 1996 følgende kurs:

o Grunnkurs naturbruk 0 VK I gartneri og hagebruk
o VK Il gartner 0 VK I anleggsgartner og drifts
o Lærlingeskolen for operatør idrettsanlegg

blomsterdekoratører

Skulle du ha behov for ytterligere informasjon, ring tif. 74 08 1566,
eller skriv til Staup gartnerskole, 7600 Levanger.

Søknadsfristen for vg. skoler i Nord-Trøndelag er 1.3.96.

Søknad sendes til Utd.etaten, Inntakskont., p.b. 2518, 7701 Steinkjer.

stripping og miljovern • Tovdalselva er
en kamp verdt • bjorn en miljotrussel?

Norges beste mHjøblader!
til skoler og biblioteker: I

Få Natur & Miljø og Natur & Miljø Bulletin
for bare 370 kroner for et helt år:
ypperlig



De siste årene har
Lillesand kommu
ne i Aust-Agder
fått mye ros for sin
miljøsatsing. Nå er
Lillesand kåret til
Norges naturarv
kommune.
Kriteriene som kotmunerie
skulle vurderes etter i Natur
verniorhundets konkurranse,
gikk pa bruk av Plan- og byg

ningsloven, lorhold til vemede
omrader og viljen til ; ta vare

naturarv. I juryen satt N NV,
Norsk Kom inunelorbund,
Komt unefleS Sentral forbund
og I )irektoratei for natu rftr—
valining.

Den hyggelige represen ta
sjonsoppgaven under prisutdt’.
lingen i Oslo var det ordforer
Kristian SLindtol t og plan— og

iniljovernsjef Arild Syvertsen
som tok seg av, sammen med
leder I tallvard Vesterhus i Na
turvernforhundet i Lillesuid.

— Crunnen til ai [il lesand
koinniune ble karet til vinner,
er at kommunen har tatt biolo
gisk mangkld pa alvor, bade i
plaitsuni’ilwg og i det
hnldningsskapende arbeidet.
Koinnunen har gjort mye bra
pa mange ornrader, og har in
tensjoner om a bli enda bedi e,
sa juryens leder I leidi Sorensen
under over rekkelsen.

— Jeg synes det er dobbelt
gledelig at denne karingen

slem mer overens med folks
opplevelse av Li Ilesand, foi vi

N&M • Frode Pleym

Pershusfjell kneiser ruajes
tet isl over i esten av Nordmar—
ki. ( )mradei preges av grov—
vokst luruskug pa knausene,
fultig granskog i liene, og arter
som er forsvunnet fra store de—
lei av Norge.

Jevnaker .\lnien n ing har
gjennom lang tid drevet el in
tenst skogbruk pa sine eien—
d unmer i Nordmarka. Det ak
tuelle omradet rundt
Pershusvann ligger nord fur det
nylig vernede Spalen-Katnosa

,,_naturreservat. De siste 15 årene
Ç det foretatt store flatehogster,

og det finnes kun flekker av
gammel skog igjen. Na vil Jevn
aker Almenning ogsa disse til
livs.

Kritikk av skog
forvaltningen

liter at N Oi\ i desember anket
Iii gstene, har organisasjonen
havner i el verbalt slagsmal

o ted skogbrtikssjef Jan Jansen i

Jevnaker kornntune. NOA me
ner blant annet hele saksbe
handlingen er en ftrse, og en
ensidig nedrakkiog av deres
henvendelse og faglige funda—
men I.

— Faggruppa Siste sjanse har

fa i stadig i ilbakemeldinger ha

11)1k som trives godt her. Og Na—
[ut vent forbu ndet er jo ikke
nc en snill onkel som deler ut
en slik prisn bare velvilje. Jeg
kan tenke meg at konkurransen
ham vart ganske knrvskarp, re

pI iserte en stolt 01(111 rer Sund—
[1)1 t.

I )- 12 tI 11111 LII lulil ‘,( III (1111, It i

l,II1I,I’I,,LI iILi41,’IL \ Il It i4I’ (( III Ild),

I iii (OppI.iil), K,iilJlI4 (lill%ISu—

Ild), 1,,Il(1,I1 (SI IIld), i,il11’s,ind (\u%m—

\gd’i ), I< i ud I (\‘st_ \gk’r), I igir—

uILt (111 ‘,.i l.lIlII ), 511,1)1 lirilil

gjennomført en befaring i om—

radet, og gjort en rekke funn av
arter som indikerer store natur—

verdiei. De planlagte inngrepe—
ne vil føre til en nesten
systematisk ødeleggelse av gjen
værende biologisk verd il ulle
om radem, sier daglig ledei ( jer—

mund Andersen i N OA.

På bakgrunn av registrering—
ene anket N CA skogbrukssje
fens godkjennelse av liogstene.
Klagen ble avvvist av Ressurs

og miljøutvalget og korn rnUne—
styret i Jevnakei. ifulge natur

vernerne skjedde (lette etter en
ubalansert framstilling fra
skogbrukssjefen.

— Saksbehandlingen var sa
slett utfurt at det til og med ble
vist til feil lovgrunnlag for Lit

valgets avgjørelse, I tillegg ble
(lei fremsatt pastander om bio
k)giske furhold som ikke er rik
tige, og som skogbrukssj efen
seinere ikke har kunnet doku—
inentere, hevder Andersen.

— Provoserende av NOA

Skogbru kssjef Jan i ansen reage
ler kraftig på angrepene.

— Nar det hevdes at hogstene
vil fure til en «nesten systema—
isk ødeleggelse av gjenværende

biologisk verdi fulle omrader»
er dette provoserende, og ante-

ne vil man dessuten finne i

mange tilsvarende omrader,
bare de blir undersøkt nøye
nok, sier Jansen.

N (),\ har svart med å legge

en helt Fersk rapport pa bordet
som viser at det ikke er tilfellet.

En undersøkelse utført i flere

store omrader viser at andelen
av slike verdifulle skoger kun
utgjør en prosent av den pro

duktive skogen. Dette viser
hvor sarbare verdiene er, og
hvor viktig det er at det gjøres
grundige saksforberedelser.

Jan W. llolst i Naturvernfor—

bundet i Jevnaker er skuffet og
oppgitt.

— Norsk skogbn.rk har de sis

te årene brukt mye tid og peng

er pa holdningsendringer i

egne rekker. flærekraft ig skog

bruk presenteres i store og dyre
prosjekter og i en mengde

glansfulle brosjyrer. Vi ber kun

om at (le flotte ordene prakti
seres ute i skogen. I logstplane

ne viser at (lette tydeligvis er for
mye forlangt, sier I lolst.

N O.\ bar anket komntu

nens avgjørelse til l’ylkesman

ocH. Nar ikke anken fram vil
naturvernerne vurdere aksjoner

for å ta vare pa natuiverdie
ne. fl

(5i.I IiçIrl .ig) ug tuvangur (N Ild—

I IILILdL.l.Ig). [1

-i.

Nå er det nok!
Utbyggingen av ny E6 i Nord
‘Irøndelag har lagt dykbar jord
og verneverdige områder under
asfalt. Nå har Naturvernfor
bundet i Stjørdal tatt oppstil
ung på siste skanse. Kampen
om våtmarksområdet Ilalsøen
skal vinnes.

— Stjørdal kommune har tid
ligere mistet Sandfærhus som
en viktig våtmarksbiotop, og
oppmudret Sutterøleiret. Vi har
ikke råd til å ødelegge mer na
tur i kommunen, sier leder Kjell
Arnfinn Aune i NNV Stjørdal.

I rapporten «Ilalsoen våt
marksområde og konsekvenser
av ny E6-trase» konkluderer Vi
tenskapsmuseet i Trondheim
blant annet med at «lj fra en
faglig biologisk vurdering kan
det ikke aksepteres at det skjer
ytterligere inngrep i våtmarks
områdene ved utløpet av Stjør
dalselva (...)». Alternativet som
skisseres er å videreføre den nye
E6-traseen på dagens F6. fl

Mot forsvaret
Naturvernforbundet i telemark går
imot en planlagt militærovelse i
‘(‘inn. — Denne saken har en sterk
politisk og moralsk side. [)e lokale
grunneierne har fått området vernet
som harskogreservat, men forsvaret
vil i løpet av få dager belaste det
hardere enn grunneierne selv kun
ne klart på flere år, sier leder Jon In
gebretsen i NNV1’elemark.

Miljosvinet Førde
— Ci den politiske ledelsen i Førde
kommune en sjanse til å ta et enes
te miljohensyn, og de vil konse
kvent kvittere med å avslå, sier Frik
Solheim i Naturvernforbundet i
Sogn og Fjordane. [Itsagnet kom
mer etter flere miljøpolitisk tvil
somme vedtak i kommunen. Sol
heim peker på at den kommunale
eliten aldri går av veien for å frem
heve sine fortreffelige evner til å for
valte naturen forsvarlig. Forutset
ningen er at de får gjort det på sin
måte, og etter sin oppfatning av
hvor lite naturen er verdt.

iaga nytt fra Natur,v.ernforbundet

SKOG-AKSJONER
1!

Norges Naturver,,forbund
Postboks 2113 Gr,,erlokk,,
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Nå kan avfallet ditt
bli til noe nyttig.
Ikke kast drikkekartongene dine, for de er en ressurs som kan komme til nytte. Du
løser ikke alle verdens miljøproblemer, men istedenfor at kartongene havner på
søppelfyllingen, kan de heller bli til eggekartonger, konvolutter og kontormateriell.
For at ordningen skal bli en suksess, er vi avhengige av at du bretter kartongene
dine og benytter deg av innsamlingen der du bor.

RETUR
KARTON

Returordningen for drikkekartonger
vil etter hvert bli bygget ut over
hele landet. Alle husstander vil få
tilsendt en brosjyre, som forteller
deg hvordan innsamlingen er der
du bor. Hvis det er noe mer du vil
vite, kan du ringe gratis på grønt
nummer, tlt: 800 31500.

4J/jjj ijj, ,. Den Euro-Arktiske Barentsregion bestar av
t1llhiIJffl/.Lt’ //ih!7///l’/’ Nordland ‘I’roms oo Finnmark fylker i Norrte

Norrhotten liin i Svrige. Lappland Itin i Fiiland, Murmansk og
Arkhangelsk oblast og i’epuhlikken Karelen i Russland.

I 1995 ble det bevileet NOK 7 482 000,- til 7 mil øprosjekter innenlor Barents-programmet 94/95. Bevilgningen tilsvarer 28,8 % as
prosjektbevilgningen fra UD. Miljøsektoren er den største satsningen i Barentsprogratnmet i 1995:

4.8.1: Drikkevannskvalitet pa Kola, torprosjekt l3arlindhaug A/S, Tromsø
4.8.5: Sjøvandrende lakselisk, Iorprosjekt NINA, TromsØ
4.8.6: Miljttmessige l’orhold i Kvitsjøen. forprosjekt Akvaplan—niva, Tromsø
4.8.7: Sikring av atoinavtallet på haten “Lepse”. Iorprosjekt Bellona, Oslo
4.8.8: Marin miljøoservakning og —varsling tor Barentshavet Oceanor, Trondheim
4.8.9: Kompetansesenter, miløtilpasset avløpsrensmng i Petrozavodsk, forprosjekt Akvaplan—niva, Tromsø
4.8.3: Tverrk irkelig miljøengasjement Nord—l-Ialogaland Bispedømmekontor. Tromsø

For nærmere opplysninger om prosjektene og Barentsprograinmet 1996, ta kontakt med Barentssekretariatet,
Posthoks 276, 9901 Kirkenes. TIf.: 78 99 37 58. Fax: 78 99 32 25. — Fmaml: martinu(barsek.Iilo.no.

-et kunnskaps- og
opplevelsestilbud

fra Norges Bondelag
til barn og ungdom

NORGES BONDELAG

UndervisningsmatenelI,.

plakater og gårdsbesøk
for skoler cg Larriehager Postboks 9354, Grønland Telefon: 22 05 45 00

0135 OSLO Telefaks: 22 1736 68

Da Blekkulf dukket
opp på TV-skjermen
for noen år tilbake vis
ste han lite om hva
han var i ferd med å
sette igang. Det var
Terje Strømdahl som
satt på bryggekanten
og leste Blekkulfbøke
ne skapt av Bente Ru
estad.

Responsen var enorm. N RIK llarne-IV
flkk en telefonstorm fra mniljoengasjcm’te

barn. Men Blekkulf har ikke skapt miljo—
engasjememitet blant norske barn — det var

der allerede. Grylene kokte, og Blekkulfiof
tet på lokket. Barna tok tak i armene til

Blekkulf og lot ham bli deres taleroi’.
Blekkulf representerer barnet, ikke ek

spertene. 1-lan stiller de samme sporsmna

lene som barna stiller ham, og sammen le
ter de ikke etter syndebukkur — men etter

gode losninger.
Nyheter på ‘[V, radio og aviser er med pa

å stjele lremtidstrocn fra mange barn. Blek
l.atlf jobber for å gi barna l’remtidstroen til
bake. l-n gutt sa at han synes Blekkuller ak
kurat SOfll Robin I lood, bal’e litt mer

moderne.

— I Ivis Robin I bud hadde levd nå, vil

le han sikkert ha jobbet med miljovern,

mnemier Bente Roestad. I lan bodde jo Lite

i skogen, og han tålte ikke ureltfm’rdighct.

l)ei er urettferdig at noen voksne odelegger
naturen, tttefl å tenke på hvordan det blir

oss og våre barnebarn. Rikdom er jo
heller ment vann og mcmi natur enn penger og

sånt.
Blckkulf er en optirnist, sunt elsker å

leke i bolgune sammen med vennemie sine.
1-lan er klar over at det er mnamlge alvorlige
mniljoproblemer, men hami slutter ikke å

leke, synge og gå pa oppdagelsesferd av den
grunn. Blekkulfliar ingen onsker om å bru
ke barna, han vil la barna bruke ham.

Mottoet er: Sami’irmwm’i er vi sterke, arm i

arm i arm.., fl

Blekkulfs Miljodetektiver
Postboks 2113 Grünerlokka, 0505 Oslo

dde
s%

NATUR&MII.J01 9651



folkelig jussframstilling’• i Oslos urskog • minnenes melodi

blant annet:
* Juridisk rådgivning.

* Kontakt med ekspertise.
* Medlemsrabatter.
Kontakt oss fØr problemene oppstå i:

NORGES -

HYTTEFORBUND

bøker

Krevende
men forståelig
om miljo-juss

ØRNULF RØHNEBÆK

Miljø og jus

Universitetsforlaget, 278 s.

Ornulf Rohnebæks bok Miljø og jus har
u ndert ittelen Oversikt over norsk uiljon’i i
nu’d inntårins’ i jus og /orvaltningsretL Jun —

disk metode, rettskildelære og forvalt
ningsrett er i seg selv tunge juridiske emner.
Det sier seg selv at boka er ambisiøs.

Miljø og jus er imidlertid primært skrevet
for ikkejurister. Boka er ment for studenter
og alle miljointeresserte som har behov for
en folkelig framstilling av jusen.

Boka er delt i tre. Første del tar for seg ju
ridiske grunnhegreper, juridisk metode og
det norske rettssystemet. Deretter følger et
kapittel om forvaltningsrett og et om vir
kernidler og prinsipper i miljøretten. Den
ne delen av boka er grunnleggende for for
staelsen av del to og tre. Røhneba’k har Litt
med det viktigste, og unngår å dvele ved de
taljer og finurligheter. Bruken av tegninger
og figurer fungerer også bra, men boka

J
kunne godt hatt flere illustrasjoner.

I andre del gjennomgår Røhnehæk de
aller fleste lover med miljørelevans: Plan-
og bygningsloven, Forurensningsloven,
Naturvernioven, vassdragslovene, Viltlo
ven, Produktkontrolloveri, Kulturininne
loven, Genteknologi loven. Jordloven,
Skogbruksloven, I niluftsloven, Motorferd
selsloven, Vegtrafikkloven, Sjodyktighets
loven og Kom inunehelsetjenesieloven.
I lovedvekten er lagt pa de tre førstnevnte,
en riktig prioritering, men jeg tror forfat
teren med fordel kunne konsentrert seg om
færre lover. AlL jvene er ikke like viktige
i mil josarninenheng, og det virker litt vold
somt å behandle så mye i en innførings
bok.

Bokas siste del inneholder et kapittel om
erstatning og et om miljokriminalitet og
straff, der vi hl.a. får en gjennomgang av (le
viktigste straffesakene i norsk miljorett.

Et godt stykke på vei tror jeg Røhnehæk
lykkes i sitt forsøk på å gjøre miljojuss for-

ståelig. 1-lan skriver godt, med en kritisk
holdning til hvor mye rniljovemere kan
forvente seg å få ut av rettssystem og byrå
krati. Men boka er såpass omfattende og
stoffet såpass vanskelig at det kreves ganske
stor innsats for å få noe ut av den.

Junisten Rohnehæk fortjener ros Ir sitt
forsøk på å alininneliggjore jussen — (le
fleste andre jurister synes å være mest opp
tatt av å holde sin kunnskap innenfor egne
rekker.

Praktbok for

Lars Christensen

nysgjerrige
markavandrere

BJARNE JENSEN, JØRN AREKLETT OMRE

og BARD LØKEN

Markaboka

Oslomarkenes turmål og merkesteder

Orion Forlag

..Oslomarka er et vidt begrep i dob
belt forstand. Rundt hele byen, fra sør til
nord og vest, ligger et naturbelte av spen
nende og variert karakter. Du finner blin
kende tjern, høye åser, store vann, trange
dalsokk og levende bekker og elver. Skogen
vokser og gror. Noen få steder finner du
den uherørt...»

Slik åpner forfatteren Bjarne Jensen den
nye boka om Oslomarkenes turmål og
merkesteder pä Orion forlag. L)ette er en
prakthok som oppfordrer oss til å ta skiene
eller beina fatt innover Nordmarka, Krok
skogen, østmarka, Romeriksåsene eller (le
andre markene som omgir hovedstaden
som et grønt skjerf. Forfatteren Bjarne Jen
sen har sine røtter fra Sandungskalven i
Nordinarka, og har inngående kjennskap
til de fjerne mål som f.eks Katnosa/Spålen
med sin mektige naturskog og de nære, re
presentert ved Kikutstua, Appelsinhaugen
og Nordmarkskapellet.

Vi blir tatt med til gjengrodde stier og
lnismannsplasser — minnesmerker fra en

svunnen tid da finnene flyktet fra forføl
gelse og uår i Finland og bosatte seg i Oslos
nærområder. Vi besøker også de siste ur-

skogene med gaupe og tiur — villmarker
som ennå ikke er ødelagt av det moderne
flateskogbruket. Alt dette og mer til, ak
kompagnert av praktfulle naturhilder av
Jørn Areklett Omre og Bård Løken.

Boka er ikke ment som en komplett
oversikt over Oslomarkenes turmål, steder
og historie. Den gir snarere et tverrsnitt,
med en oppfordring til selv å søke ut og
oppleve det forfatterne formidler gjennom
boka.

Med glimt
i kameraøyet

Rein Midteng

JON ØSTENG HOV, HOLTÂLEN

NATURVERN ogADRESSEAVISENS FORLAG

Hurra for naturen

144 sider

Adresseavisens Forlag

Naturvernforbundet i I loltålen og

Adresseavisens forlag i Trondheim har la
get et fest- og hyldningsverk til naturfoto

grafen og sknibenten Jon Østeng I-lov.
Pral<tboka på 144 sider består av 60 se
kvenser, ett for hvert av Jons 60 år. I-Iver se
kvens omfatter sylskarpe, nydelige 1-lov-
bilder, og en ledsagende tekst av samme
mann. ‘lekstene er plukket fra Jons 16 års
medarbeiderskap i UKE-Adressa, mens bil
ledmatenialet er «noe forandret og forbe
dret» som det heter i forordet.

Jon er ingen overfiadisk harsking — han
er en virkelig tøffing l-lan tør å la hogre
handa si avhilde krøkende varsomt rundt
en tander linnea, han kan tolke bekkens
budskap, han kan si rett ut at: «Kan man
ikke godta naturen var slik den er, så har
man heller ikke noe der å gjøre» og han
kan la seg heta av en solnedgang i august
på følgende måte:

«Det er en så overveldende opplevelse, at
jeg kjenner landskapets sugende kraft nær

mest trenger seg inn i meg. ‘lar meg med og
gjør meg til en puslespillbnikke i august-

kveldens helhet. Og når jeg står og ser mot

blanene, så er det nesten som å annamme
sitt eget indre. For også der ligg ås attom ås
og ruger på minnenes melodi.»

Thor Midteng

NATUR & MILJØ i 96 53

HAR DU HYTTE?
Bli medlem i Norges Hytteforbund

Et medlemskap gir deg mange fordeler,

! .

0a !,I.(f, C * .9 »‘9

*NIr.,n9MlL,ø,5, i,,,

ø
* Hyttebulletin med nyttige råd og tips.

,_. ta fl e

Tif. 22 64 70 70
Fax 22647112

Ring oss om Pris!

Aktietrykkeriet
ditt

miljøvennlige
alternativ når

det gjelder
trykksaker

Aklietrykkeriet a.s

Postboks 4t, Okern, t5t8 Oslo
SpIreaVfl. 16, t58t Oslo

Navn

Adresse: .

Postnr./Sted’

Norges I lyIIeIorhuisl, I laskon VII gi. 5 Il. Ol I Oslo

Telelo» “ 8351 ‘14. Fax 2263 (,5 24 Fter Opsvik aS Pilestredet 27 H N-O1 64 OSLO.

Sporveien har
alltid grønne ruter

Som du sikkert vet, betyr grønne ruter

at prisene er rimeligere enn normalt.

Men grønnfargen symboliserer også miljø

vern. At det å reise kollektivt

er miljøvenn- lig behøver vi

neppe forklare deg. Men har du

tenkt over hvor samfunnsøkonomisk kol

lektivtrafikken egentlig er? Derfor vil du

alltid reise på grønne ruter enten du

velger buss, bane eller trikk.

____

AS Oslo Sporveier



Magnar J. Fiksen, øystese lesernes galleri

Neste frist for å sende inn bilder til Lesernes galleri er 20. februar. Send inntil fem
lysbilder. Alle bilder ma merkes med fotografens navn. Samtlige bilder blir returnert.

Skriv gjerne en tittel på bildet. De utvalgte fotografene får tilsendt en rød Itergans rygg
sekk 35 liter.

Bildene sendes til:
Natur Miljø
Postboks 2113 (;rfmnerlokka
0505 Oslo

Merk konvolutten « I .esernes galleri».

Ragnar Næss Trondheim

NATUR & MILJØ 1.9655
‘ NATUR & MILJØ 1.96

Frode Egedius. Gjøvik
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-‘Ær*’.hjigiene og komfort tell
‘alitet og pris er det i’iktiqsie for
brukern (‘ og derfrr også for oss.

Våre produkter har hø!Jest mulig
inn bkin ding a i’ ressursbesparen de
v,iiCelIfl1oSP ii/en at vi dermed qår

på akkord tfled kvaliteten.

S4 kkoinprimering (fl’ pr()(luk/er
ar gitt redusert forbruk ar

(‘,fiballa.Sj(’ OJ h(’tiJd(’Iig kI(’(’re
(ran sport volum.v’å -

Skogen
— vår viktiqste råvar(’ — er en

fornybar ressurs. 14 planter tre !ii/e trær
for hvert tr(’ i’i/’ll(’,:

--

‘1 Id(’t Vatur toaletlpapir (‘r 100%
ar råraren resirkul(’rt papir


