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KIRKENYTT
Vårt nyhetsorgan Natur&Miljo Bulletin kan i sitt
siste nummer fortelle en hyggelig liten historie

4 om flaggermus. Flaggermus liker seg som kjent
er. Det er fredelig i kirken — det er jo ingen

dyr der (og knapt nok folk heller).
igheten i Hell kirke i Østfold tok

......ekvensen av dette og boret hull i
kirketåmet sitt for at de flyvende pattedyrene
fortsatt skulle slippe inn etter at sprekker og
hull var blitt hermetisk lukket etter restaurering.

oselig nyhet. Helt til VG slår opp saken.
finnes ikke mer. Den brant ned for

siden. Natur&Miljø Bulletin beklager, i et
sklusivt intervju med Skråblikk, fadesen. Man

ber om å få motta pressemeldingene til
satanistbevegelsen i framtiden.

JUST IN TIME
«Hvor skal du sende
klimaflyktningene, Faremo?’.,
spør Natur og Samfunn i sitt
siste nummer. Et meget godt
spørsmål, ikke minst fordi de
rakk å spørre.

Den forhenværende
Faremos siste avgang som
minister kom for øvrig i
kjolvannet av et intervju hun
gjorde med vår journalist
Audun Garberg. I det Garberg
entret Faremos kontor,
begynte et fire døgns mareritt
for statsråden, som ble
tvunget til å trekke seg. Neste
statsråd på intervjulista vr er
Thorbjørn Berntsen.

AKSJON
TOMGANG
Midt i julerushet kunne
travle julehandlere
plutselig se noen skumIei
figurer med gassmasker
trave rundt i Oslos gater.
Figurene virket på de
fleste unektelig noe
skremmende, men
nysjgerrigheten ble
vekket. Da dagen wir
slutt hadde til sammen

over 1000 mennesker
mottatt flyveblador nied
overskriften -Aksjon
tomgang fra Natiii og
Ungdom.

F”Jor k tshitui ni I 72

Hva er den viktigste miljosaken for deg i
1997? 1-Iva brenner du mest for? 1-Ivorfor er du
medlem av Naturvernforhundet?

Dette er ikke noe forsøk på å gä Dagbladet i
næringen, eller å gjennomføre en spørreundersø
kelse med Syden-tur som premie. Det er imidlertid
flOCfl av spørsmålene som er utgangspunktet for
det arbeidet redaksjonen nå gjennomforer, for å
utvikle Natur & Miljø til å bli et bedre miljømaga
sin.

Verden går framover, påstår noen, og siden
sammenslåingen av Norsk Natur og Miljømagasi
net i 99, har Natur & Miljø stått fram som det
største mil jobladet i Norge. Cjennom disse årene
har vi formidlet naturglede, konflikt, reportasjer og
nyheter som har skaffet hovedoppsiag på I)agsre
vyen, eller blitt glemt av den geinene hop.

I slutten av 1990-årene står individet sterkt i den
vestlige verden. I)et handler om min frihet, mitt
hus, min rett til å fomrense. Bak står store, sterke
kapitalinteresser, som uten et statlig lovverk og en
aktiv miljøhevegelse sjelden vil ha tanke for
kommende generasjoner, utover bedriftens evne til
å tjene penger.

ROVVILT I FARE
I vår kommer ny stortingsmelding om våre fire store rovdyr.

NATUR OG UNGDOM -30 AR I VEIEN
De har vært en plage for byråkrater

og næringsliv siden 1967.
NATURVERN ER ET SYKDOMSTEGN

Lars Haltbrekken er skeptisk
til å verne natur for enhver pris.

Å DYREJAKT MED KAMERA
Bli med på jakt med fotoapparat og film.

NATURPERLEN GAULA
Noen av Norges beste fotografer

tar deg med på tur langs elva.
STADIG VARMERE I KLIMADEBATTEN

11997 skal verden bli enige om
å bekjempe drivhuseffekten.

SKOGMENNESKET Å BORNEO
Egne skoler for organgutanglivet.

HVOR MILJØVENNLIG ER DU?
Test din egen grønnfarge.

BLI MED NATUR & MILJØ TIL PRAHA
Natur & Miljø inviterer deg til en ti dagers tur

til Europas kulturhovedstad Praha.

FASTE SPALTER: .skrhblikk 2 • nyheter 4 • grønn pepper 7 • liv i lage 46 • bøker 48
på klingen 49 • Blekkulf 51 • lesernes gelleh 54 FORSIDE: Lessi Rautiiinen

En av våre mange oppgaver i Natur & Miljø er å
bringe fakta, avlive myter, gi bakgrunn for egne
meninger. Vi skal sette saker inn i en sammenheng,
trekke fram konsekvensene for både deg og
samfunnet. Er du bosatt et værhardt sted i More og
Romsdal eller Finnmark, er det slett ikke’ sikkert at
du har interesse av en varmere verden, med
vinterstormer og dårlig vær som resultat. Bor du i
Oslo, er det gjerne bedre for helsen din at vi bygger
ut kollektivtilbudet og begrenser mulighetene for å
kjøre bil i indre by.

Redaksjonens mål er å gi deg et bedre blad i
løpet av 1997. Vi vil trekke fram de aktuelle
sakene, se på hva som er aktuelt i miljøbevegelsen,
og lhrtelle om gode og dårlige miljøsaker rundt
om i landet. Det er faktisk slik at mye av det som
skjer rundt om i Norge er journalistisk interessant
for Natur & Miljø. Ta gjerne kontakt om du har tips
til saker! LI

Ole R Pedersen

skråbHkk redigert av Jens Petter Toldnæs

innhold

MAMMA MIA
I’ rosjekt Papp.i inn ndo skal gi
italienske skolebarn økologisk
flat. Foreløpig er det forsøkt på
2400 skolebarn i forskoler,
daghjem og grtmnskoler, skriver
l.o Donna. I )eI viktigste resultatet
er foreløpig oppnådd; barna iker
maten.

DRITTEN DANK
En snakkende søppelbotte takker
skolebarna i Neuenwalde når de
kaster søppel på rett sted, skriver ‘‘

UmweltMagasin.
— Vielen Dank für den Müll, sier

innretningen høflig. Nà tar
miljøvernet også over
barneoppdragelsen.

I
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SENSASJON
-Bjom, jerv, ulv, gaupe — vårt ansvar- heter en ny brosjyre om fire
av de store rovdyra våre. Den I 6-siders. fargerike trykksaken er
utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og anmeldt av Viggo
Ree i bladet Våre Rovdyr. Omtalen er ikke nådig. Direktoratet har
brukt dyreparkfotografier framfor bilder av ville dyr, det liker Viggo
Ree dårlig. Enda dårligere liker han -mange tilfeller av grov
feilinformasjon-. Som for eksempel at ulven av og til kan trekke
inn kløme, noe Viggo Ree betegner som en zoologisk sensjon.

Det spørs om ikke herr Ree burde anmelde nevnte trykksak
ikke bare i -Våre Rovdyr’., men også til Økokrim.

norsk fagpresse®

0

0

SUNNERE VEIER
Veisalt skader og dreper trær opptil femti meter fri viki i, l,’i.ii vi i

bladet Aktuelt Litemiljo. Saltet skader enten gjenluohi (hlellL spi il, ,IIer
ved at det tas opp gjennom trerøttene. I )ersoin vi si i il lei i ‘iii

piggdekk, og det vil vi jo gjerne, må vi salte enda mci. I litislill;
problem Vel, trær og mennesker er jo ikke så forskjellig, i,

Seltin.
0

leder

Slik blir 1997 for deg...

Faremo

f,kk besøk

av vår

journalist

og måtte
gå

‘il, I yr:.,;!

5cr,,, rIO

Et solid
norsk hus
Thorbjorn
lagland er
visstnok, etter mye
om og men, i ferd
med å bygge det
norske huset.
Oljefyren er
allerede installert i
kjelleren. LI

Feb Sleinar Myhr/NN - Samfoto

Snart
er det

Berntsens

tur?
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N&M • Jens P. Toldnæs

Kugalskap skrapesvke og
Creu itleldt Jakobs synd ro ni
lo,irsakes av en type protei
ner som finnes hos alle lLltte
dyr (prioner), og som ‘inl ig
vis ikke gjør noen skade. Pr -

blemene PP° ii I

prionene ikke oppfører seg
slik de skal.

I)et er kjent at mink, ildei,
pe, hjerte- og ka ted’r ki ti

li skrapesvl..e el ler and re be
slektede prionsvkdoin 01-I, i

til legg til sau og stork. Svl
doii mene er al li id cloclci
IIIeIi foiskerne vet likcvcl
svart lite oni hvordaii dc vii

ker.

Norsk katt smittet
lriifessor l<ire IccSSIIIII vc i
St,ttiiis V(tlilii,lic l,iIciIc,cti I

NAIUIL i Mli cO ‘II

erer svait OISIkiI iiila lov.
de il villi lvi ci titt civ syk-
dcciii 111(1W, 11115(11 i ‘I lsc’i Ifl

Vil Si li t cii i

lg cc at ii ci liiiiiiet
si i 111(1 il 1111 I. i iii li ud, ci Il

si ti ti i iv i.. lvi ci cc dør.
I lii iii 0 ci I. l,ctt cc suilittet.

I) i!’ li .c iiifcll,iit IiI,iVI

I i cc cci •it 11111 cii lc.)iri

cliii. li Siititilig’rt
vi I, cc cc cr cclii liialsl<,i1i

i Iii ,lsu,clcs\’le, sier
li iii

Sv.,rt tmittsomt
(lv, i I . I I vuiset sykehus
ci;’tiili’ic IccIci it’,iti.tt’,ierri—

cliii cIt IIuiis I. liigan, er
cc i ci li cicist skeptisk til

I’ i c i i i liii iliiaklet har hev—
.It ,u cio ciisykdoninier ikke

kan smitte til mennesker.
— Som med isi ner er det

pug å høre på folk fra vete
ri nuriiivnd ighetene som
kom mer med si i ke påstander
og i tillegg oppfordrer folk til
å spise sauehjerner. l)ct finnes
nye rapporter fra Slovenja
som ikke a lukti rat bri rde opp
muntre til dette, sier han.

Når det gjelder norsk natur
er Engan mest bekymret for
hjorteviltet.

— Vi skal huske på at tilta
kene på en gård hvor det er
påvist skrapesvke er uhyre
drastiske. Dette er selvsagt for
di det er en svært smittsom
sykdom, sier han.

Engan mener det ville være
rart dersom ikke smitten også
kan angripe ville dyr. LI

Gen mat
vurderes ikke
godt nok av EU
( eiiiiiodifisert mais og raps
sc t:iler mer sprøytemidler
er gi cd kjeti t i Ett. Men miljø—
effekten blir ikke vurdert godt
nok, tiieiier I leidi Bente I loel
l)raget i I )iriktoratet for na—
turforvaltning (I )N ).

Store selskaper li jr gen mo
difisert bi.le rips og mais slik
at de tåler spisielle sprøyte
iuidlei scciii selges av samme
scIskip.

lillienierne kaller det mil—
joveril fordi sprøytemidlene
si ciii brukes er blant de min
cl re iii i Ijeskadelige. Motstan
derne tror bruken av sprøyte
in i d ler vil øke, og er redd ha
at ugresset også blir iiio t

standsdyktig.
— Behandlingen i Et I blir

ufullstendig fordi planten og
sprøytemiddelet vurderes iver
for seg, etter forskjellige ditek
tiver, sier I)raget.

Sprøyteirtidlene heli,uidles
etter sproytemiddeldircktivet.
Her er det de kjein iske egen
skapene og helseas1wktet som
står sentralt.

Plantene behaiic.l les etter di
rektiv for utsett i og cg i i ii rkeds
føring av genmodifisei te orga
nismer. I ler skal om vurdere
den direkte mi Ijoef fekten ved å
sette plantene ut i iitui en.

Matro for 0
okologiske kuer
Norske oko—knir kan inntil vi
dere trygt gli ni le okologisk
kraftfôr. l)et er gu.oitert fritt
for genmodi I iserti plui(er,
slik so ni regI ei i e krever.

I Dan mark har det lenge
vært bekvniritig i de cikologis—
ke miljoene ccver it krafihåret
kan inneholde geniiiodifiserte
planter eller eti/yntei. lôret in
neholder sovi, oi Il SA er en
del av soyaavliiigene genmodi
fisert. Aineri k,inerne har ikke
vil I et skille gen med i fiserte
bon tier fra resten av avl ingen.

— Foreløpig er det ikke noe
problem i Norge. Vi bruker
bare korn og sukkermelasse i
det ølcol ogis ke kra ftharet, og
ingenting er foreløpig genmo
difisert, sier Kjell Andresen
ve(l Arnes kortisilo og mølle.

N&M • Jens P. Tolcfnæs

Niva har undersøkt meng
den av I)El-IP og andre ftala
ter i innsjøer, fjorder og av
lopsvann i Norge. Ftalater er
de iniljogiftene som hyppigst
li li nes i miljøet. Ett av dem,
l)EIIP, er funnet særlig mange
steder.

— Likevel vet vi lite ciii kil
dene til l)EHP. iDanmarker
det bedre kartlagt. En typisk
kilde til D El! P-utsl ipp er
PVC-plast, sier forsker Bjorn
l3raaten ved Niva. DFHP fin
nes blant annet i gulvbelegg,
lakkbelegg og emballasje.

l)e største utslippene av
1)111 P finnes i vann som går

., til ienseaiilegg. I ler blir store
inengder 1)1 Il [‘igjen i slarn—
met.

Men også på «rene» stedei
som i Femunden, har Niva
funnet stoffet.

— Ettersom det ikke finnes
bi Iveier eller andre in ngrep i
området, er det høyst sann
synlig nedbør som bringer
stoffet dit, sier Braaten.

Land som Danmark, Ne
derland og USA har proritert
I)EHP fordi det finnes i så
store mengder. Danmarks
miljøvernminister, Svend Au
ken, har gått i spissen for en
handlingsplan som skal utfa
se ftalatene, også DEI-IP.

Hva l)El I P-funnene betyr i
giftsammenheng er ifølge Braa
ten vanskelig å si. Men han
skisserer store perspektiver:

— DEHP er ikke akutt giftig.
Det er svakt østrogendannen

de og kanskje virker det
sammen med andre
frem medstoffer. Vi ser nå
på disse stoffene med
nye øyne hardi de er over
alt. Dersom [)EHP for
eksempel skulle være
skadelig sammen med
andre stoffer, kan det
være at hele vårt råstof
forbruk må legges om,
sier han.

Naturvernforbundet
har oppdaget
hormonforstyrrende
miljogifter i en rekke
kosmetikkprodukter.
Bransjen lover å
fjerne stoffene.

Jakt i parfvmeriene ga fangst
for Natrvern forbu ndet
(N NV) : En rekke kosvnetikk
produ kter in neholder bor
monforstyrrende miljøgifter.
Tilsammen seks tonn, har
SFT regnet ut. Oppdagelsen
ble mulig fordi norske myn
digheter siden 1. januar i år
har krevd full innholdsdekla
rasjon på all kosmetikk.

[)irektør Ingrid Standal i
Kosmeti kkleverandørenes

Forening sier til Adresseavi
sen at bransjen ønsker å fjer
ne hormonforstvrrerne fra
sine produkter. I lun under
streker at bare fra 1995 til
1996 er mengden slike stof
fer halvert.

- Vi er godt fornøyd med
at kosmetikkbransjen tar
ansvar for å fjerne disse
stoffene. Og vi er glade for
at produktene blir merket,
sånn at folk kan velge selv
om de vil bruke dem eller
ikke, sier Sigrun Ringvold i
NNV. Hun håper nå at
myndighetene krever en til
svarende merking av andre
produkter som inneholder
hormonforstyrrere, blant
annet plast, maling, lakk. LI

Ligg unna
disse stoffene:
Disse stoffene inneholder
hormonforstyrrende miljegifter:
• Nonoxynol
• Octoxynol
• Dibutylphtalate (DBP)
• Butyl Benzyl phtalate (BBP)
• Diethylheksylphtalate (DEHP)

FAKTA:
Hormonforstyrrende miljegifter
kan skade evnen til forplantnirig,
både hos mennesker og dyr. De
kan også forstyrre foster
utviklingen, skade immun
forsvaret, nervesystemet og
hormonsystemet.

Kilde: Not9., Naturvernforbund
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4 MILJUGIFT
OVER HELE
NORGE
Det kjemiske stoffet DEHP finnes overalt
i naturen, viser en rapport fra Norsk
institutt for vannforskning (Niva). Hvor
kommer det fra?

Ingen vet hvordan prionsykdommene kan påvirke norsk natur.

KAN SKRAPESYKE
SMITTE TIL ROVDYR?
Skrapesyken som har rammet norsk sau kan verste fall smtte til ville
dyr. Det er nå påvist skrapesyke hos flere andre arter.

DEHP finnes overalt i naturen — også på uberorte steder som i
Femunden.

Miljøgift i kosmetikk

—



1-2 sivilagronomer
til Escuela de Agricultura y Ganaderia
(EIAG). Jordbruksskolen utdanner agro
nomer. Ett av skolens mål er å styrke
den faglige siden ved etablering av pro
gram for forsøks- og utviklingsarbeid samt
bedre utnyttelse av skolens jordbruksareal.
Arbeidet går for en stor del ut på rådgivning
overfor skolens øvrige personale og lokale
bønder.
Kvalifikasjoner: Sivi lagronom. Erfaring
fra forsøksvirksomhet eller undervisning
en fordel. Spanskkunnskaper.
Arbeidssted: Rivas.
Søknaden merkes: «FK 2/97».

For stillingene til Nicaragua gjelder.
Språkkunnskaper: Arbeidsspråket er

Nytt fra
NATURVERNFORBUNDET

Ifølge målinger fra Norsk
institutt for luftforskning,
ligger konsentrasjonen av

— Ligg unna hormonforstyrrerne!
El — Ikke kjøp sprøytemidler
med hormonforstyrrende
mil jøgifter, oppfordrer Na
turvernforbundet, Norges
Bondelag og Norsk Bonde-
og Småbrukarlag. En liste
over hvilke sprøytemidler
som inneholder disse miljø
giftene kommer fra myndig

LI Naturvernforbundet
(NNV) fiykter at hydraulikk
olje som er brukt i gruvene
på Svalbard har inneholdt
miljøgiften PCB, og er redd
for at gruvevann, forurenset
grunn og slagg kan utgjøre
en alvorlig lokal PCB-kilde.
Det kan i så fall forklare de
store mengdene PCB som er

— Flom er viktig for naturen
G — Flom er ikke bare ska
delig. I)en har mange posi
tive virkninger for naturen.
I)ette har ikke Flomtiltaks
utvalget tatt hensyn til i sin

innstilling «Tiltak mot

Kraftgater fortrenger vilirein
LI Nye kraftledninger på Sør-
vestlandet vil forstyrre vill
reinen og rasere urørt natur,
mener Naturvernforbundet.

— Med en hit for bit-tak
tikk forsøker Statnett å gjen
nomføre 90-åras største na
turinngrep i Norge, sier ge
neralsekretær Terje Kronen.

Det er omtrent tyve år siden
spøkelset dukket opp i
Fredrikstad. Der flagret det en tid
illevarslende omkring i møterom
og avisspalter før det ble
fordrevet, slik at øra, denne
praktfulle våtmark ved Glommas
utløp, fikk ligge i fred. Det som
spøkte var en problemstilling,
glimrende formulert av
daværende ordfører:
— Er det fuglene eller
menneskene som
skal leve?

Na ser det ut til at
spøkelset har dukket
opp igjen, og denne
gang på et adskillig
høyere nivå.
Bakteppet er av
internasjonalt
format: Matvarekonferansen i
Roma. Pa scenen opptrer et
gespenst vi drar kjensel pa. til
tross for det nye kostymet: — Vi
må veie menneskeverd mot
miljøhensyn. Framtidens
dramatiske konflikt kommer til å
stå mellom menneskerettighets
og matvareorganisasjoner p den
ene siden og miljobevegelsen på
den andre. Frontene er markante
og frustrasjonene vokser.

Vi ser at gevantene flagrer som
før. Men til tross for den uhyrlige
alvorstyngde i problemstillingen —

er innholdet mindre hult i Roma
enn på Øra? Er det å sette
menneskeverd og naturverd opp
mot hverandre en berettiget og
fruktbar problemstilling? Kommer
vi virkeligheten inn på livet ved å
jobbe ut fra en hypotese om at vi
må velge enten frodig natur eller
mette mennesker? Hva gjør vi når
vi setter menneskets hensyn til
egne levekår opp mot hensynet til
menneskets naturlige omgivelser,
det vil si egne livsbetingelser?
Jo, vi lager absurd teater fordi vi
har gitt hovedrollen til et
spøkelse. en substanslos
problemstilling. Å sette natur-

miljovern opp mot fattige og
sultne mennesker er
meningsløst.

Det som gir mening er som
regel det som forholder seg til
virkeligheten. Og i virkeligheten
ser det i all hovedsak slik ut: Bak
utarming av mennesker og
ødeleggelse av natur finner vi de
samme destruktive krefter. Natur
og mennesker er ikke fiender,
men allierte som kan vinne eller
tape i kampen mot en felles
motstander. Denne motstanderen
er kort sagt drømmen om
uendelig overfiod slik den
kommer til uttrykk i all verdens

hensynsløse
industrialisme og
opphopning av
kapital. Derfor er
det ikke de sultne,
men de rike som
må konfronteres
med
nødvendigheten av
natur- og
miljevern. Krav om

tilbakeholdenhet. restriksjoner og
handling ma rettes mot de
overfiodsfikserte. ikke mot de
fattige. Det virkelige dramaet
dreier seg om å redde menneske
verdet og naturverdet i én og
samme operasjon. A ofre det ene
for det andre er et stykke vii det
hele tatt ikke skal sette opp.
Selvsagt? —Ja, for noen, men
altsa ikke for alle iscenesettere.
Forbausende nok, så lang tid
etter Øra, hvor det lar seg påvise
at det faktisk lever både folk og
fugl i Fredrikstad, i beste
velgående.

Arild Adnem

Om forfatteren
Arild Ådnem er en av disse
sekstiåtterne med grunnkurs i
negativ dialektikk, gitarspill og
eksotiske salater. Datidens grønne
bølge skyllet ham i land på Hvaler.
Der bet han seg fast i naturen og
ble leder av Naturvernforbundet i
Østfold. Siden jobbet han i NNVs
sekretariat fra 1979 til -89; de
siste årene som redaktør av
medlemsbladet Norsk Natur.
Ådnem var Naturvernforbundets
leder fra 1991 til -93.

Spennende utfordringer for fagfolk
som vil jobbe i Nicaragua

OM FOLK OG FUGLEII

Det skal søkes på spesielle søknads
skjema. NORAD rekrutterer fredskorps
deltagere til følgende stilling:

Sosialarbeider
til organisasjonen Fundacion
Victimas de Guerra.
Målgruppen for denne frivillige organisa
sjonen er krigsskadde som er blitt funk
sjonshemmet, og som ønskes rehabili
tert gjennom fagutdanning, sosial og medi
sinsk støtte. Arbeidet er rettet mot orga
nisasjonens ansatte ang. utvikling og

- videreføring av metoder og planer for
reintegrering av krigsofrene.
Kvalifikasjoner: Det kreves faglig bakgrunn
som sosionom eller innenfor ergoterapi,
psykologi, sosiologi eller pedagogikk.
Søkere må ha erfaring fra sosialt arbeid/re
habilitering, helst prosjektrettet. Erfaring
med tilrettelegging av tiltak/arbeid for
funksjonshemmede og/eller flyktninger
vil være en fordel. Spanskkunnskaper.
Arbeidssted: Juigalpa.
Søknaden merkes: «FK 1/97.

Bort med piggdekk i 32 byer
LI Piggdekkene må forbys i støv over det som er helse-
minst 32 byer og tettsteder, faglig forsvarlig i 42 byer og
mener Naturvernforbundet tettsteder. 132 av disse ervei
(NNV). trafikken hovedårsak til for

urensningen. Her må både
piggdekkforbud og traflkkre
duksjoner til, mener NNV.

— Fortsett med godstransport på jernbanen
LI Naturvernforbundet rea- — En mer miljøvennlig
gerer kraftig på at NSB vil skatte- og avgiftspolitikk,
legge ned godstrafikken på som gjør forurensende og
Cjøvikbanen og Numedals- traflkkfarlig veitransport dy
banen neste år. Det vil gi rere, vil favorisere jernbanen

r mer forurensning og økt og kan snu den negative
‘%- veislitasje, mener forbun- trenden vi nå ser, sier gene

det. ralsekretær Terje Kronen.
G

0

Tiltredelse: Deltakelse på forberedelses
kurs fortrinnsvis våren 1997 eller høsten
1997, deretter direkte utreise.
Søknads frist: 22. februar 1997
Nærmere opplysninger: Førstekons u lent
Rikke Horn-Hanssen, telefon 22 31 43 65

Generell informasjon
• NORAD er rekrutteringsinstans. Den

formelle godkjenning av kandidatene
skjer i tjenestelandet og arbeidsieder
er den enkelte org./institusjon.

• Søker må ha minimum to års relevant
praksis I sitt yrke etter endt fagutdan

ning.
• Fredskorpset praktiserer likelønnsprin

sippet og avlønner fredskorpsdeltakere
i lønnstrinn 15 i Statens Iønnsregulativ

— ca 167.000,- pr år. I tillegg kommer
fri bolig, etableringstilskudd, fratredel
sesbeløp og en mindre levekostnads
kompensasjon.

• Fredskorpsdeltakeren skal ha en råd
givende funksjon i sitt arbeid.

• Kunnskapsoverføring er et viktig aspekt
ved alle FK-stillinger og erfaring fra un
dervisning/opplæring vil bli tillagt vekt.

• Evne til å tilpasse seg nye og fremme

de kulturer og uvante leve- og arbeids

vilkår vurderes og tillegges vekt.

• Aktuelle søkere vil bli testet

i språkkunnskaper.
• Utenlandske statsborgere kan kun

komme i betraktning som kandidat til
Fredskorpset når de har fast bosteds-,
arbeids- og oppholdstillatelse I Norge,
har til hensikt å returnere til Norge,

og behersker norsk godt.
• NORAD arrangerer forberedelseskurs

av 6—10 ukers varighet før utreise, og

deltakelse er obligatorisk.
• Tjenestetiden er 2 år fra utrelsedagen.

• Søknadsskjema fås ved henvendelse

til Fredskorpsseksjonen, NORAD,

Pb 8034 Dep, 0030 Oslo eller

telefon 22 31 43 74. Sentralbord
22314400.

hetene i februar, og organi
sasjonene ber bøndene ven
te med å kjøpe inn sprøyte
midlene til lista er ferdig.

Myndighetene har lovet å
forby hormonforstyrrende
stoffer, som kan endre hor
monbalansen hos mennes
ker og dyr innen år 2000.

“DERFOR ER DEF
IKKE DE SIJIJNE
MEN DE RIKE SdM
MA KONFRONTERES
MED NODVENDIG
HEFEN AV NA11JR-
OG MIUOVERN

PCB-forurensning fra Svalbard-gruver?
funnet i ishjørn, polarmåke
og polarrev på Svalbard.
Mengdene er større enn i an
dre dyr andre steder i Arktis.
lidligere har man ment at
langtransportert forurens
ning var årsaken til forurens
ningen. Nå ber NNV Miljø
verndepartementet sørge



VARSTRID OM
ROVDYREN E
Regjeringen legger i vår fram en ny stortings
melding om hvordan vi skal ta vare på bjørn,
gaupe, ulv og jerv. Det kan bli en tøff debatt
om kjerneområder, forvaltningspraksis og
sauehold.

N&M • Ole P. Pedersen

kandinavia. I Norge finne, den stort sett bare i grensetraktene mot Sverige.

Det er fem år siden forrige rovvilt
melding. Den gangen opprettet regje
ringen kjerneområder for de fire store
rovdyrene, områder hvor regjeringen vil
le gi rovdyrene et «strengt vern».

Målet for forvaltningen er imidlertid
todelt: A få levedyktige bestander av
bjørn, jerv, ulv og gaupe, samtidig som
rovdyrskader på husdyr og tam rein skal
være minst mulig.

Nå vurderer Miljøverndepartementet,
med innspill fra blant andre Landbruks
departementet, om forvaltningen skal
endres. Men hva har skjedd med rovviltet
i løpet av de fem årene kjerneområdene
har eksistert?

Ifølge Direktoratet for naturforvalt
ning (DN) og Norsk institutt for natur-
forskning (Nina), er det betydelig færre
bjørner i Norge i ag enn det man trodde
i 1992. Gaupestammen er større, men va
rierer mye fra år til år. Det har blitt rundt
ti flere jerv i året, mens det stadig er under
ti ulver i Norge. Den svensk-norske ul
vestammen er stadig truet av utrydding.

I løpet av de siste fem årene har DN og
Nina også fått mer kunnskap om hvor-

dan rovviltet opptrer i naturen.
Forskerne har slått fast at antallet bjør

ner er nede i mellom 26 og 55 på norsk
side av grensa. I 1992 trodde forskerne
det var rundt 100 bjørner i landet.

Norge deler bjørnestarnme med Sveri
ge og Finland, og det er bare i Pasvikda
len det er funnet binner som får unger på
norsk jord. Bjørn i østlandsområdet er
hovedsakelig streifdyr. [)et er dermed
ingen levedyktig bjornebestand i Norge.

Forskerne har også fått vite mer om
gaupebestanden. Det har blant annet ført
til kraftig økning i kvotejakten pa dyret.
Med en bestand på mellom 500 og 600
gauper, felles det like mange gauper i dag
som for hundre år siden.

Ifølge Jørund Braa ved DN kan det fel
les rundt 20 prosent av gaupebestanden
hvert år, uten at hestanden tar skade. [)et
forutsetter imidlertid at dyra som felles i
første rekke er hanner og unger, og bare
unntaksvis hunner i drektig alder.

En vesentlig forutsetning for å felle så
mange er en stabil bestand, noe som av
henger av dødeligheten ellers om året,
samt tilgangen på rådyr.

IV1 indre en i ti dyi i Nei go

streifdyr lioviel’. ki’l ig NI

Finnskogoii [l,’dni,o k. Ulven
blir inntil i ‘i ii il,111)1110l, kan bli
1,8 ni lang nij V.’ioi mellom 35
og 55 kilo. I i’v,’p IV i ein, radyr,

elg (oiii vinti’i 1.11) .II.lgilagere,

hevet, liiii.ilyi ni •itiler.

Foto AoIe HjoiIbrekke,..’r- ,., )

Gaupe
500 til 600 dyr i Norge, finnes
over hele landet med unntak
av Hordaland, Sogn og
Fjordane. Gaupa blir inntil ti ar
gammel, kan bli 1,2 meter
lang og veier fra 10 til 25 kilo.
Lever av hare, smagnagere.
rev, rein, radyr og sau.

Snaut 200 dyr i Norge, holder til Nord-
Norge og
Rondane/Dovrefjell/Trollheimen
omradet. Jerven blir inntil 17 år gammel, I
kan bli én meter lang, og veier fra 10
(hun) til 20 kilo. Lever av rein, elg, radyr,
rev, hare, smagnagere, fugl, åtsler, sau,

Bjorn
26—55 dyr i Norge,
hovedsakelig langs riksgrensa
fra Hedmark til Finnmark.
Bjørnen blir inntil 30 år
gammel. kan bli 2,5 meter lang
og veier fra 100 til 350 kilo.
Lever av planter, insekter,
pattedyr (elg, husdyr), atsler.

—
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Ibr Kvam ved Nina forteller at
gi Il pelwsti iden øker og minker i en tiårs

svklus. I )ei kui være stor forskjell fia år til

Særlig I ‘)96 var det et stort antall
l ter. Vi regner med at det holder seg i

ett il til. )et er søkt om større fellings—
kvote 1097 enn i 1096.

I lolge Kvam er gaupebestanden i’
samme nivå som i forrige århu nå re. øk
ningen de siste årene gjør at l)N klassili
serer arten som fåtallig. Men forskeren ei

skeptisk til måten jakten foregår på.
— Jeg tror ikke kvoter begrenser jakten,

særlig ikke når de blir så høye som Ha. I
en kommune i Nord—Trøndelag var det i
fjor 50 jegeie ute hele tida for å fylle kvo
ten. Gaupejakt har fätt en helt annen sta
tus etter at kvotene ble innført, forklarer
han. Kvam ser ikke bort fra at en ordinær
jakttid på gaupe ville lettet på noe av jakt—
pr’t.

Jerv i Nord-Norge
Ulvebestanden er stadig truet av utryd
delse, og den totale bestanden i Skandi
navia har okt svært lite de siste ti årene.
Forrige vinter var det stipulert rundt 30
ulver i hele Skandinavia.

Jervebestanden har gått noe fram de
siste årene, og det er startet kvotejakt en
kelte steder i Nord-Norge. I Sør—Norge er
jerven imidlertid nærmest utryddet. L

Foto av rovdyr
Rovdyrbildene i denne artikkelen er hentet
fra Finland (bjørn) og dyrehager.

- Det kommende året blir
avgjørende for å sikre
levedyktige bestander av
rovdyrene Det er en av
Naturvernforbundets (N NV)
viktigste oppgaver, og vi må
samle alle gode krefter for å få
til dette, sier NNVs leder,
Heidi Sorensen.

— Rovviltsporsmå]ei er en av sakene vi
har brukt aller mest tid pa for å få til et
rvddig og godt syn. l)et har vi klart.
N NV vedtok i mars i fjor følgende ho-
ved pLinlcter:

• N f”J V vil konsekvent /orst’an’ tilli’ a ru
litt’!? li 1,115)’!? til li i’ilkt’i i 1131 ti’ de ha I (lit ‘i

/ii ‘iii:t’, I okonotn isi: skade’ de må i le ut rei li’.
• N [“i V mener zamarka bor hen’t les I il

matproduksjon gjennom beiling i minst lik’
stor ‘raiI som i tiag. z\ hoste at) utmarksbt ‘i

le er i prinsippi’t liii! i’ i gol’ i il,’t ig enn an—
dretormer /ar i’,’i’ttfiiitiiil’.sjoii. limrbundet går
derlor ikke i,ui ti i gi ‘i i ‘i li iiii iskri ‘nkningi’r
(IV beiletiri’al’ii’ /‘, i ski/ii’ /iiodyr og rovdy?:

• Stati’ii litii i Pl’t’iti?ii!i(’t ti!iSVai/Oi 0 er—

stolte tap iii’ liii!’ m la?!?u’ill grunnei mv—
dyra i ig ii ‘p. I i ‘i iii 0 .s i ‘(t’rL’ ei Statlig øfl—

svar å tic’ld,’t’ ‘I’.sHti /a.s(,iader til jorslerket til—
o a i’tiimit’ii.s’u’ /or andre ulemper med

il liii Iiiitt titi i io? ‘il;’rutsatti’ omniath’i:
• l,tiiitlbi fl/ii lilil ItI 5?!? tlt’! il?’ ansi)aretJor

a li II ‘plnygingc’n og eksisiensi’n av le—
i’i’i/t’ki i,’’i’ It s(uili’r av alle våre rovdyrarti’i:

• N \ ; si LI /‘iuiJ7iktt’ne m(’llom beite—
ii i/i t. ‘ii /‘?.i’Lr/I’ iovvilt/orvaltning ikke

lil.5t’.s ,Ii’?l?iil?il ti /?Oitl( de lit di’regruppent’ ad—
skilt. lei I’iiiilt’t oiisker å Indre til dialog og
i,’ttmi//i/iltt,sm?,iu, i rovviltdebaui’n ved a søke
lit si! li v. i si ‘iii sikrer levedykuge bestande’r av
,ttvl’i, .siiiitulig iiit’d akseptable levevilkar
ftti /11 ? i i i idhruks— og reindriJlsna’ringa.

• “ti?? ii’i’etlrt’ge’l mener NNV at mer og
(i ,/i, (us i!? i!? ed li usd3’i i ro vdvru Is il le 011?—

Svekket vern
Direktoratet for naturforvaltning
foreslo like for jul å svekke vernet for
jerv og gaupe.

40 flere jerv pä fire år fører til at
statusen som ..sårbar har opphørt.
Nå er jerven ..sjelden’., ifølge DNs
rødliste over truede arter i Norge.

Forskerne har plassert gaupa i
kategorien «hensynskrevende og
fåtallig’., en ny vernegruppe som ikke
regnes som truet. «For disse artene
er det grunn til overvaking av
situasjonen., heter det i
kommentarene fra DN.

Bjørnestammen er mindre i dag
enn forskerne trodde for fire år siden.
Anslaget er imidlertid sikrere nå. og
bjørnen er stadig vurdert som
«sårbar’.. Ulven er fortsatt vurdert
som «direkte truet’.. -

Antatt antall
“ rovdyr i Norge

1992

100

300—400

5.i 0

150

råder er det mest tjenlige tiltaket Jor å rt’du—
si’n’ li usd)’rtapeni’. (...) lorebyggende tiltak
bor vurderes lokalt.

• NNV mener det er uakseplabelt å sende
Jorsvamlese husdyr pa uiinarksbeite i inrd —

der med vesentlig risiko Jor rovdyrangrep —

uten å satse’ pa Jårebyggende tiltak.
• N N V krever at M iljaverndepa rtemnen tel

benytter sin hjemmel gitt av Stortinget til å
unnla ulv/ra nodveigefeiling ved direkte an
grep på buJ’. i’orbundet aksepterer en be—
,grenset jakt pa rovvill når det /oreligger til—
strekkeli,g jaglig ilokumentasjon på størrelsen

av bestanden. I lys av dette kan vi ikke ak—
septere lisensjakt på jerv i Sor—Noige. I )eri—
mot kan kvotejaki pa gaupe aksepteres.

(Vedtaket bygger på forbundets syn fra
1978.)

NNV har også i samarbeid med l)en
norske turistforening, Norges jeger- og
fiskerforbund og Verdens naturfond laget
et felles i nnspill til den kommende mv
viltmeldingen. Li

Kveberg kjøpte småbruket i 1983,
og flyttet «fra byen» (Gjøvik). Fem år sei
nere fikk han (le første rovdyrskadene i
egen flokk.

— Jeg ønsket å drive økologisk riktig
rnatproduksjon og utnytte lokale ressur
ser. Men de siste årene har satt en del ide
elle holdninger på prøve. Antakelig må
jeg slutte med sau. Det går ikke lenger
økonomisk. Jeg mister inntil 50 prosent
av sauene, og høstvekta har gått ned fra
drøyt 45 til 34 kilo per lam de siste årene.

Kveherg har tatt seg deltidsjohb ved si
den av gårdsdriften, for å få ting til å gå
nindt.

Ifølge Kveberg vil han selv ikke ha råd
til gjetere for å verne heitedyra mot rov
dyr. Dårligere kår fra myndighetene gjør
det umulig.

Kveberg mener det er et stort tankekors
for miljøorganisasjoner som har klare
svar på hvordan konfliktene kan løses,

samtidig SO landbrukspolitikkeii får
være i fred for kritikk. Blant annet ble
pengene til ftrebyggende tiltak redusert
fra 16 til 12 millioner fra 1996 til i år.

Erstatningsordningene er heller ikke
gode nok.

— Erstatning for sporadiske skader er
akseptable. Men bønder som har store,
kroniske skadet; får ikke dekket tapet
gjennom erstatningene. Dessuten er det
et viktig mål for næringen at erstatnings
ordningene blir hjemlet ved lov

- Miljobevegelsen tar feil
— Vi skal ha store rovdyr i norsk fauna. Jeg
er også i utgangspunktet enig i at forvalt—
ningen skal skje ut fra et bestandsmessig
syn, sier Kveberg.

Kveberg vil ha hjørn i Norge, men ser
hjørnestaininen som et felles ansvar for
Sverige og Norge. I lan peker pa at dagens
hjorner på norsk side av grensen er en del

av den norsk-svenske eller norsk-finsk-
russiske bjørnestam men, og at det derftir
ikke er naturlig å ha nasjonal fdrvaltning
av hjørn.

— Miljøbevegelsen tar feil; den vil vi
skal leve ut deres idealer her og nå. Det
de i praksis gjør, er å tvinge fram pelsdyr—
produksjon i stedet for sau på utinarks
beite. Det er ikke særlig god samfunnsut
vikling å fokusere på Norges aleneansvar
for sterke, levedyktigi’ bestander av bjorn,
jerv, gaupe og ulv. Vi mo alle svelge en del
kamneler, også miljohevegelsen.

Kveberg har vanskeligheter med å snak
ke med miljohevegelsen og Naturvern-
forbundet i lvi ket. Selv er han leder av
rovdyrutvalget i Ilediriark bonde- og små
brukarlag og medlem av det rådgivende
utvalget for landbruk og miljø i 1-ledmark,
hvor han ikke ønsker lokale representan
ter for miljobevegelsen. I Itvalget skal være
en konfiikiloser i næringssaker.

‘i

LF%
Norsk jerv finnes hovedsakelig i Nord-
Norge, hvor det enkelte steder jaktes
på arten.

Bjorn

Gaupe

Ulv

Jerv

—

1996

26—55

500—600

<10

190

NNV: Avgjørende år

(Kilde: ON og Nina.)

— Miljobevegelsen vil at vi skal leve ut deres idealer her og nå. I stedet tvinger de fram pelsdyrproduksjon, sier Lars
Kueberg, sauebonde på Koppang.

MÅ SKYTE ELLER SLUTTE?
Midt oppe i rovdyrdebatten står bøndene. Noen av dem har tatt



— Næringen selv er generelt positiv
til rovdvr. \1j er mdt til a leve med dem.
Jeg har iriilTet hunder som har hatt kjem—
P1’> l’eler ved •i se bjorn. Men når det
r.iiiiiii(r deg selv, blir du lorbannet. Vi får
i l I> servert andre løsninger enn å skyte

i> å legge om til andre drifisformer,
SI )ifl pelsdyr eller kuer. Mc n ressursene
her oppe er setra og utmarka. Vi som bor
her ute, blir ikke hørt. Veien til selviekt er
ikke lang.

Praktisk holdning til felling
Vi diskuterer fellingstillatelser på bjorn
g gaupe, og Kveberg mener man i slike
saker må være praktisk, ikke prinsipielle.
I lan er imidlertid ikke med på at en prak
tisk tilnærming i alle saker vil være en
trussel mot hestanden.

— I-ler i I ledmark sitter fylkesmannen

N&M • Ole P. Pedersen og Bård Løken (foto)

— Den kommende rovviltineldingen
må slå fast at det er næringen som har
utfordringene og ansvaret lbr å løse sine
problemer. Det må stilles større krav til
det å ha dyr på utmarksbeite. I Iva er
okologisk hærekraftig utnytting? Det må
ta hensyn også til andre arter; smitte
overføring, areal ko nflikter og beiteplan
ter. Og vi må innse at vi ikke i lengden
kan ha som mål å kartlegge ethvert dyrs
bevegelser. Vi har ikke rett til å fot følge
store rovdyr. l.andhrukseiikkutvalget har
også pekt pa det som betenkelig. For
valtningen må bygge på skjønn og esti
ni ater.

— Vi må fortsatt kritisere Direktoratet
for naturforalining (D N) og fylkesman
nen for å være for lett pa avtrekkeren.
Man er for slepphendte med fellingslilla
telsene. Vi skal huske på at rovviltet bare
gjør det de skal gjøre; spise andre dyr.

Fossen mener det ikke er miljøorgani—
sasjonenes oppgave i diskutere erstat
ni ngsordn inger. På sarn mc måte vil han
helst slippe å få råd om viltforvaltning fra
n æ ri ngso rgan i sasj 0 fle fle.

— Jeg kan ha sympati med en bonde
som har mistet store deler av besetni ng
en sin. Men det betyr ikke at det er vår

å arbeide for bedre erstatnings
ordninger. Om vi er velvillige til gode er
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på n fellingstillatelse for bjørn. Den blir
ikke utnyttet, for bjørnen er borte når til
latelsen endelig blir gitt. Fellingstillatel
sene sitter ikke så løst som man kan få
inntrykk av, og som de burde.

Kveberg har et anstrengi forhold til fyl
kesmannens iniljovernavdeling, som
både gir tillatelse til kvotejakt på gaupe,
og disponerer felli ngst illatelsene for
bjorn. Fylkesmannen vurderer også de er
siatningskrav som kommer inn som føl
ge av tapt fe.

Vil ha bort kjerneområdene
Kveberg håper, den kommende rovvi It
meldinga avklarer hva regjeringen og
Stortinget mener med «levedyktige» be
stander.

— Men om mneldinga bare sier at «vi
skal ha plass til begge deler» — både rov—

statninger, reduserer det ikke konflikten.
Vi må skille mellom de ulike rollene, på
peker Fossen.— Næringen ser på oss lokalt som en
pest og en plage. De ber oss om å lytte,
men det har vi gjort til stadighet. Næ
ringsprobleiner gjelder ikke bare dciii
som driver med sau; det gjelder nesten
alle andre næringer. Jeg kan også forstå at
lastehilsjaforene vil ha en bedre vei. Men
det er ikke noe tema for oss.

- Ikke konflikt mellom by og land
1-Ivordan er det så å være en markant ro’
dyrforkjemper i et lite lokalsamfunn på
det indre Østlandet, hvor det er mange
bønder og ingen tradisjon for å pakke
meninger inn i ull?

Fossen innrømmer at det er en belast
ning à sta i spissen. Men generelt er han
uenig i at rovdvrkonllikten er et spørsmål
Olti by mot land.— De fleste er positive til det arbeidet vi
driver med. l)et viser også hvordan byg
dene utvikler seg. Det er færre her som er
direkte involvert i næringen. Folk betrak
ter naturen som et positivt gode, som
ikke bare skal være til næringsmnessig ut-
flytting. Men det kan være en belastning
å bli forbundet med konkrete kampsaker.
I saker vi jobber med, heter det gjerne at

dyr og sau — er den ikke noe verdt.— I Iva med dagens kjerneomrader for
rovvilt— De fleste i næringen vil fjerne dem.
Jeg er ikke så sikker på om det er riktig.
Jeg vil heller ikke ha sauefrie omrader i
kjerneonirådene. Problemet er at penge
ne til forebyggende tiltak blir mindre.
Men om det strenge vernet oppretthol
des, blir følgene sauefrie omrader og tvn
nere befolkning, mener Kveherg. I ft)Ige
bonden er mange i ferd mcii a gi opp
sauedriften, fordi (len ikke lønner seg.

Kveherg setter pekelingeren mot liii

ningen.
— I ler oppe har jeg sluttet med saue

drift. Men jeg kan ikke slutte, da går jeg
konkurs. Jeg flyttet ikke ut hit for å drive
med pelsdyr, broilere eller å sitte på et
kontor. El

det er «meg mot bygdefolket’>. Det er næ—
ringsinteressene i den aktuelle saken som
bruker slike argumenter.— Man prøver å skape cii forskjell mel
lom dem og folk som har andre mening
er. Konflikt mellom by og bygd, bygd mot
storsamfunnet; det er bare tøy. Slike utta
lelser er ren propaganda, sier Fossen arg.

Itgangspunktet for forvaltningen av rov
dyrene bor være som for alle andre arter:— I-lar vi bærekraftige hestander av ar
lene, er det ikke noe problem å ta tit 51w-
sjel le skadedyr eller høste av overskticl
det. Det er ikke vår hovedsak å ta vare på
individer. Ingen arter er mer eller mindre
hellige enn andre. Men det å vurdere når
bestanden er bærekraftig, er vår arena,
ikke Iiæringens. El

EN PEST OG PLAGE
Han er ikke på jakt etter kompromisser i rovviltforvalt
ningen. Arve Fossen fra Naturvernforbundet i Tynset
snakker bondenæringen midt imot — midt i et av de
største konfliktområdene.

I(REDITI(ASSEN
CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE
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— Næringen må rette seg etter naturens
premisser, sier Arve Fossen fra
Naturvernforbundet i Tynset.

— Les deg til din rett som forbruker,
sier Forbrukerrådets direktør Per Anders Stalheim

‘7
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Et forbrukerproblem kan oppstå når du venter det minst og
det er mest ubeleilig.

Stovsugeren du kjøpte i fjor stopper brått, toget er forsinket,
kjottpålegget er ødelagt, husleia er gått opp eller stromregninga
er blitt så høy at pengene ikke strekker til. Hva kan du gjøre?

LOV OG RETT FOR FORBRUKEREN er en bok for deg som vil kjenne dine
rettigheter, og som ønsker å stå sterkt når du får et forbrukerproblem. Den gir opp
lysning om en rekke forhold du kan komme bort i, f.eks. at kvaliteten på en vare
eller tjeneste du har kjøpt ikke holder mål. Hvis ikke den «forstehjelpen» du får i

HER EN NOEN STIKKORD FRA INNHOLDET:

Kjøp i butikk - Kjøp på postordre Pakkereiser
Banktjenester og finansiering — Forsikringer Retten til helsehjelp
Kjøp og salg av bolig Kontrakter og avtaler Inkasso og gjeids
ordninger Strøm Personvern Rettshjelpsordninger

0
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LÔv cgj reft
FOR FORBRUKEREN

DU FÅR HELE 240 SIDER FORBRUKERHJELP FOR KUN KR. 195 !

«LOV OG RETI FOR FORBRUKEREN» kan du kjøpe i bokhandelen.
Du kan også bestille den hos Forbrukerrådet, telefon 67 59 97 30,
telefax 67 53 30 64. Automatisk telefonsvarer hele døgnet
67 59 97 47. Bestiller du hos oss kommer porto i tillegg. Forbrukerradet



To—tre velvoksne hybelka
niner søker tilfiukt under
nærmeste kontorpult idet
enda et Natur og Ungdom-
medlem haster gjennom
rommet. PCen er ledig,
den må bare graves fram
fra et kaos av høringsutta
lelser, pressemeldinger og
løpesedler. I år runder
miljøorganisasjonen de 30.
Til tross for synkende
medlemstall er aktiviteten
større enn noensinne.

N&M • Sin Lehne Nilsen

Stemningen er hektisk på Natur og
lingdoms(NLI)hovedkontori Oslo. Det
kopieres, telefoneres og hamres på PCer
bak skeive hyller og falmede skillevegger.
Organisasjonen holder til i en sliten by-
gård hvor gulvene er så skakke at kontor-
sto! med hjul gir problemer. Hvor lunsj-
rommet i Ioftsetasjen etter sigende er så
trekkfullt og kaldt at maten må raskt til
bake til kjøleskapet vinterstid. Hvis ikke
får den frostskader. Og hvor rydding
kommer et stykke ned på prioriteringslis.
ta i arbeidet med å redde verden.

— Jo, det ser nok en smule kaotisk ut,
medgir daglig leder Marius Gjerset. Ikke
så rart, kanskje, når drøyt 20 skal dele på
ikke fullt så mange kontorplasser, telefo
ner og PCer.

— Folk kommer og går. Noen jobber på
dagtid, andre om kvelden — eller natta.
Ting som skal gjøres skjer ofte på kort var
sel. Men jeg syns det fungerer ganske bra
allikevel. Vi får gjort mye, mener Gjerset.

Han er en av de få Natur og Ungdom

iatiroç, J
liten I

betaler for innsatsen. Drøyt tre stillinger
honoreres med en inntekt i underkant av
lønnstrinn én. Resten jobber innimellom
studier og deltidsjobher, på arheidsmar
kedstiltak, korte prosjekter eller som si
vilarheidere.

Direkte arbeidsform
Det aller meste av arbeidet gjøres i lokal-
lagene. 130 er det av dem, og medlem
mene jobber med et utall av miljøsaker:
Kamp mot utbygging av matjord, lokale
kl imahand li ngsplaner, veiprosjekter,

London, 10. desember 1987: Da lysene
på den norske julegrana på Trafalgar
Square skulle t.nnes. klatret to Natur
og Ungdom-jenter opp med banneret
..Stop acid rain... Det hele i protest mot
Storbritannias manglende vilje tIl å
redusere svovel.utslipp.

— NU har egentlig ikke forandret seg så
mye på 30 år, mener Nils Hermann Ra
num og Åsne Berre Persen. De er forfat
terne av den ferske boka Nuur og ting-
dom — 30 år i veien.

— Riktignok har organisasjonen blitt
proffere. Men den direkte arbeidsformen
har hele tiden vært Natur og Ungdoms va
remerke: « Her er problemet. Dette må gjø
res for å løse det.» ldégrunnlaget har heller
ikke forandret seg særlig. NI I har bestan
dig vært kritisk til økonomisk vekst, bruk-
og-kast-samfunnet og økt sentralisering.
Medlemmene har talt varmt for lokal og
langsiktig utnyttelse av naturressursene, og
gått inn for redusert energiforbruk.

To ble til én
lorloperne til NI.! var to organisasjoner.
Norges Feltbiologiske I I ngdomslorcn ing
dro på turer for å lære om insekter og
blomster, og ønsket på den måten å en
gasjere. Oslo Katedralskoles Naturvern
foreningvar mer miljøpolitisk. Medlem
mene var blant annet opptatt av foru
rensning av luft og vann.

11967 tok begge kontakt med Norges
Naturvernforbund (NNV) med ønske
om å bli dens ungdomsorganisasjon.
NNV ville bare ha én, og etter mange og
lange diskusjoner ble de to slått sammen.
N(J var dannet.

70-tallet: Selvbergingsboller
og kraftfôrbrod
Godt hjulpet av 70-tallets grønne bølge,
vokste NU raskt. t’ledlemmene brukte
mye tid i skog og mark. Samtidig jobbet
de politisk: Aksjoner mot privatbilisme
og unødvendig emballasje dominerte
N(l-arbeidet de første årene. Etter hvert
ble også olje og energi viktige spørsmål.

— Selvberging sto også sentralt. NUe
re delte ut selvbergi ngsbol ler og kraftfôr
brød for å peke på at korn ikke burde
brukes som dyremat, og for å få fram at

Norge måtte legge beslag på minst mulig
av jordas ressurser — både av hensyn til
miljøet og folk i fattige land, sier Persen.

Kampanjer var en vanlig arbeidsform,
og NI! knyttet seg til internasjonale nett-
verk.

80-tallet: Tonnegraving
På 80-tallet lå NI! foran byråkratene, av
slørte giftskandaler og fikk enorm medie
oppmerksomhet. Fra rundt 1985 føk
medlemstallet i været.

Persen og Ranum forteller om en tur
bulent tid med redaktør som ble sparket,
en redaksjon som trakk seg i protest og
ufine metoder for å få politiske motstan
dere til å trekke seg fra NI!.

— Aksjonistene vant fram, og man be
gynte å konsentrere seg mer om enkelt-
saker. De ble til gjengjeld kjempet til «the
bitter end». Særlig sto industriforurens
ningifokus. Da NI.! ogNNVgravdeopp
gifttonner på Unger fabrikker i Fredrik
stad, var pressedekningen enorm.

Kampen mot Titanias utslipp i los
singfjorden var den viktigste. Den ble
kronet med seier i 1990.

Ulovlige aksjoner
Med Titania-saken ble et nytt spørsmål
reist: Skulle NU bmke ulovlige aksjoner?

TIL HELVETE?
r.wlhs(eld vei tror dere

- Det går til helvete, “-
— Men hvorfor
- De skal faen

ANSVAR

Naturvernforbundets Dag Hareide om sitt første møte med noen av NUs tillitsvalgte.

ansvar hver
media på en ,1nn

SFT-direktor Christian Hambro til Aftenposten 9. september 1989.

NATUR OG UNGDOM : 30 ÅR I VEIEN
.1
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søppelsortering og vassdragsvem.
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Anleggsarbeldene på E18 I
Vestfold måtte stanse da Natur
og Ungdomere en novembordai
I 1994 trosset kulde, sne og
Illsinte sjåforer.

Grytidlig en hoetmorgen i 1989 blokkerte 70-SOaktlvlster fra Natur og
Ungdom anleggsarb&det på Eie. Politimester Johnsone karakteriserte
aktlvlstene som pebler, ramp, asosial ungdom og yrkeademonstranter.
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landsstyret gikk mot, men sommeren
1963 aksjonerte allikevel Jæren NU. Si
den har sivil ulydighet vært et vanlig vir
keiniddel for NU.

11986 gikk de sterkeste pådriverne for
aksjonistisk arbeidsstil og ulovlige aksjo
ner ut av NU og startet Bellona. De nær
mci seg aldersgrensen på 25 år, og var
ikke tilfreds med tradisjonelle arbeids
metoder. Men mye av arbeidsstilen ble
Igjen.

90-tallet: Færre medlemmer -

stor aktivitet
l:orste halvdel av 90-tallet flatet den grøn
ne bølgen ut, og NLJs medlemstall ble
nesten halvert. Allikevel — aktiviteten og
antall lokallag holdt seg stabilt.

— NU hadde etter hvert skjønt betyd
ningen av å ha et apparat som kunne bi

I

Forfatterne
Åsne Berre Persen
og Nils Hermann
Ranum har skrevet
Natur og Ungdoms
historie. Forfatterne
har begge vært aktive
I organisasjonen.
— Det har selvfølgelig
gjort det vanskelig å
få distanse til en del
av stoffet, men
samtidig har det gitt
oss muligheten til å
se NU-livet fra
aktivistens ståsted,
mener de.

dra til å bygge opp aktivitet. Man satset
på treningsleire for medlemmene, og
bygde opp nettverk med lokale ressurs
personer. Dette bidro nok til å opprett
holde aktiviteten, mener Ranum og Per-
sen.

Kamp mot veiutbygging og norsk
medlemskap i .tl ble viktige saker. I fol
keavstemningsået 1994 dominerte EL] -

saken fullstendig. I forbindelse med
kampen vokste allianser med bondeor
ganisasjoner og fagbevegelse fram.

Sidrompa naturvernforbund
— NU har hele tiden hatt sterke lokallag.
Jeg tror det norske politiske systemet er
en av årsakene: Få innbyggere, lokalde
mokrati, mange lokalaviser. Det er lett for
Nordreisa NU å få oppmerksomhet
rundt det de gjør, sier Ranum.

—“Dessuten har
lokallagene stor
frihet til å jobbe
med saker de er
tent på, supplerer
Persen. — De fleste
store saker er det
lokallag som har
startet.

- NU er ikke
imponert over
NNV på dette om
rådet?

— Nei, N(J har
ofte kritisert mo
derorganisasjonen
for å ha en struktur
som ikke fremmer
lokal aktivitet, sier
Persen.

Kritikk av NNV
har vært en gjen
nomgangsmelodi i
NUs liv. NNV er

kritisert for ikke å ha vært på banen i vik
tige saker. For å være for treg og byråkra
tisk. Topptung og sidrompa.

- Misnøye med NNVs arbeidsform er
nok årsaken til at mange NUere ikke har
gått over i moderorganisasjonen, men
startet sine egne; Bellona og Foreningen
for internasjonale vann- og skogstudier
(Fivas).

Nattarbeid med beina på bordet
— Men kritikken har også gått motsatt vei.
NNV fryktet på 70-tallet at NU har sam
arbeidet for nært med bøndene og knyt-
tet seg for tett opp til venstresida. Da or
ganisasjonene deLte lokaler på 70-tallet,
var frustrasjonen stor i de voksnes rekker
over NUs avslappede forhold til rot,
overnattinger under pulten og beina på
bordet.

Men det var én ting daværende gene

ralsekretær Magne Midttun var spesielt
fornøyd med. Mil jøvernerne hadde kon
tor tvers overfor Industridepartementet,
og Midttun hadde som mål at så lenge
det lyste i lokalene til departementet,
skulle det også være aktivitet blant mil
jøvernerne. NU bidro sterkt til å nå det
te målet.

Det er fortsatt brødsmuler på bordene
og lange kveldsøkter på NUs hovedkon
tor. Lokalene, fasilitetene og den ubetal

Hvor ble det av NUerne?
40 000 personer har vært innom Natur og
Ungdom. Mange aktive har havnet i
sentrale stillinger.

— Natur og Ungdom har vært viktig som
utklekkingsanstalt, sier Ranum og Persen.
Ifølge dem er det særlig miljøbyråkratiet.
media og andre miljøorganisasjoner som
fanger opp gamle NUere. Mange har blitt
forskere og biologer. og noen er å finne i
institusjoner som Worldwatch Institute og
ProSus.

— Men det ser ut til at svært fa gjør
partipolitisk karriere nasjonalt. Kanskje ser
de på andre beslutningskanaler som vel så
viktige.

— Natur og Ungdom har måttet tåle mye
juling særlig i begynnelsen av sitt 30-årige

q liv. Men stadig flere har gitt dem rett i deres
satsing, sier William Lafferty, statsviter og
direktør for forskningsprogrammet ProSus.

— Natur og Ungdom har hatt en klar
pådriver-rolle. Både overfor de politiske
miljøer og overfor ‘.vanlige- folk. Konfliktene
har vært mange, men sympatien og støtten er
nok vesentlig større i dag enn i 1967, mener

te energien til tu
sen aktive med
lemmer antyder at
her får man mye
mil jovern per kro
ne.

Ikke tillit til
politikerne
— Hvem er disse
menneskene?

— Den typiske
NUerener I7årog
samfunnsenga
sjert, men har ikke
tillit til at politiker
ne løser miljopro
blemene, sier Ra
n um.

— NUeren me
ner at om det skal
skje noe, må man
handle selv. Han
eller hun har like
stor rett til å si sin
mening som en
ordfører eller næringslivstopp. NUeren

å’har liten frykt for autoriteter.
Det fikk statssekretæren fra Nærings

og energidepartementet erfare på N (Is

Lafferty. Han trekker fram to ting som
særpreger NU: Den er en av de få
miljoorganisasjonene som er utpreget
ideologisk. Enkeltsaker i lokalsamfunnet
kobles til globale hensyn.

— I tillegg er NU villige til å gjennomføre
ulovlige aksjoner. De har en refiektert
holdning til sivil ulydighet, og tar
konsekvensen av sine handlinger.

— VII NU være viktig i tiden som kommer?

landsmøte i 1994. Etter et lengre innlegg
kom følgende melding fta Marte Rua Sør
bye i Ringerike N(l : «Sorryasså’ Du lu
rer ikke meg!». .

— NUs aktivitet er enda viktigere i dag enn i
1967. Ved starten var det politiske og
verdimessige engasjement sterkt. I vår tid har
vi fått en dreining mot apati og det
egoorienterte. Den nyliberalistiske utviklingen
og sterk vektlegging av markedslosninger har
fått mange ungdommer til å føle at materielle
krav er noe av det viktigste.

FREMSKRITT?
Jeg lurer på hva slags folk de er? Tenk om det er FrPere alle sammen.»

Sentralstyremedlem Ellen Hofsvang om medlemsveksten på slutten av 1 980.tallet.

- IKKE ROT!
Nå må dere slutte å rote det til mere’

Statsminister Gro Harlem Brundtiand til Rotvoll-aktivister under Aps valgkamp, høsten 1991.

Sitatene er hentet fra boka: Natur og Ungdom: 30 år i veien

Informasjon til folk flest har alltid vært
viktig for Natur og Ungdom. Medlem
mene har derfor tilbrakt utallige timer
på stand.

Natur og Ungdom gravde opp gifttenner ved Unger
fabrikker noen få dager for Stortingsvalget 1995, og satte
nok mye av dagsorden for resten av valgkampen.

— Myejuling til viktig pådriver
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Inger Gerd NæssHva betyr Tore Killingland Espen Kolsvik

, I Johanne Baalsrud r Gunnar Sætra

N U for deg? Leder i Natur og Ungdom —. Leder i Natur og Ungdom i 1979: Bioteknologinemda Daglig leder i Natur og Ungdom Daglig leder i Natur og Ungdom i

miljovernclepartementet miljøvernleder i Asker kommune. veterinær og NNV.representant i journalist i Nordlys spesialrådgiver for miljø i Norad

1971—1973: Organisasjonen har gitt meg Lederi Natur og Ungdom i 1976: 1981—1982: . 1977:
Jeg lærte mer i NU enn påTidligere NU ere om sin tid universitetet. Om miljøpolitikk,

praktisk erfaring som var ideell å Jeg mistet enhver frykt for å gjøre
- 4 . Det var en heftig tid. Jeg lærte mye NU-tiden er en solid bakgrunn for

kombinere med utdanning innen
. I noe i det politske systemet. ‘..Å om hva som kan gi gjennomslag i senere arbeid. Og jeg fikk et

organisasjonen, og råd til organisering. opptre offentlig, kjøpslå, sette natur. og miljøforvaltning. NU var en god skole Den begynnende leflingen mellom NU og det norske samfunnet, og hva som ikke gjør nettverk av bekjente som jeg fremdeles ringer
krav, i demokratisk virksomhet, aksjonsarbeid og primærnæringene er interessant. Samarbeidet det. Og ikke minst lærte jeg se forskjell på hvis det er ting jeg lurer pa.dagens NU -ere.

1tiden som kommer bør NU i større grad personlig utvikling, kan spore av, men



GODE MIUØVALG
århyiene og komfort teller

• Kvalitet og pris er det viktigste for
brukerne og derfor også for oss.

Våre produkter har høyest mulig
av ressursbesparende

(:1, lose uten at vi dermed
går pd akkord med kvaliteten.

Sterk komprimering av produkter• har gitt redusert forbruk av- emba11aje og betydelig lavere
transportvo!um.

!kogen — iår viktigste rår’are — e
fornybar ressurs. Vi planter tre nye

trær for hvert tre vifeller.

I Edet Natur toalettpapir er 100%
av råi’aren resirkulert papir.

Kontakt en godkjent el-installatør, eller
ring Nobø på tif. 74 82 91 00
evt. fax 74 82 54 58 evt. e-mail nobo@sn.no

NoBo -NR

Jeg vil gjerne vite mer om hvor enkelt det er å spare strøm og
penger. Vennhigst send meg brosjyre omgående

Navn
Adresse
Postnr Postste&

Send kupongen til:
NOBØ ELECTRO AS
PB. 16, 7501 Stjørdal

SPAR
Raffineri
Raffineriet på Mongstad er eit moderne,
høgt oppgradert oljeraffineri med kapasitet
på 8 millionar tonn pr. år.
Mongstadraffi neriet produserer hovudsakleg
lettare petroleumsprodukt som bensin og
dieselolj e.

STRØ
-helt automatisk!
Med Orion 512 merker du ikke strømsparingen - andre steder enn på
strømregningen, som reduseres med flere tusen kroner pr. år...
Orion 512 styrer alle typer elektriske ovner, senker temperaturen om
natten, slår av inne- og utelys, kobler inn bilens motorvarmer til faste tider...
Orion 512 plugges i en stikkontakt, og sender styringssignaler via
ledningene som allerede finnes i huset

i
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Term mai
I tillegg har Statoil bygd ein terminal for
inellomlagring av råolje frå Nordsjøen.
Olja vert lagra i seks store fjeilhallar med
ein samla kapasitet på 1,3 millionar
kubikkmeter. Olja som er lagra i terminalen
vert i hovudsak eksportert til USA, Canada
eller Middelhavslanda.

N0130
NOBØ ELECTRQ AS

I PÅ STROMSPARING!

Kundesenter
Senter for teknisk kundeteneste er Statoil
sitt kompetansesenter innan drivstoff
teknologi, råoljekarakterisering, avansert
analysetek nologi og koksteknologi.
Senteret yter teknisk assistanse og utfører
utv iklingsoppgåver.
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Flyplasstoget -

NANSENSKOLEN, Norsk Humanistisk Akademi, er et studiested
for mennesker med ulike politiske, religiose og kulturelle interesser
Skolen onsker å bidra til en gjennomtenkning av hva som er
menneskets vilkar i verden, hvilke verdier vi vil bygge våre liv på
— og hvilke samtunnstormer som best kan ivareta disse verdiene.

Årsstudium 1997/98
IDÉ, KULTUR OG SAMFUNN
Et integrert humanistisk studium med hovedvekt pa filosofi. idéhistorie.
litteratur. okologi. Undervisningen i filosofi gir muligheter for ä ta eksamen
i forberedende prover (ex.phil) ved Hogskolen i Lillehammer.

BILLEDKUNST
Tegning, maling, grafikk, skulptur og konseptkunst.

SKRIVEKUNST
Arbeid med egne tekster, litteraturhistorie/teori, oversettelse, glendiktning.

Felles fag for alle linjer: Filosofi, kunsthistorie og musikkhistorie.

Soknadsfrist: 15. april.

Soknadsskjema og nærmere opplysninger tas ved henvendelse til:

N nSCnSLOCn Ier
Tif. 61 26 54 00

NORSK HUMANISTISK AKADEMI Fax.61 265440

en naturlig og miljøvennhig del av flyreisen fra 1998!

STATOIL MONGSTAD

STATOIL

_*Gardermobanen



På tallerkenen ligger
en hardt skadd
hamburger.
Lars Haltbrekken
forsøker å spise den
mens han snakker.
— Vern er et sykdoms
tegn, sier han og
spidder noe grønt på
gaffelen.

Hvor intervjuer man wtroppende le
der i Natur og Ungdom (NU)? På et
reinsdyrskmn i Nordrnarka kanskje? Var
met av et par flammende tyrirøtter og en
kop1)hålkaffe.

Vi skulle dratt til skogs, men dro i stedet
(il «Schous». Man skal respektere intervju
ohjektets ønsker. Camle, hnine, og på sitt
vis ærverdige «Schoushallen» — ogSå kalt

rüncrløldas storstue. Fler finner man
olk fra de fleste av Oslos sosiale lag, van

I ige mennesker, kjendisredaktører, utelig
tm,e, advokater, arbeidsløse, N RK-pro
gramniedere og en og annen miljøverner.

til
på

N&M • Jens P. Toldnæs og Bård Løken (foto)

Var det for eksempel ikke Lars I Ialt
brekken som satt der borte i kroken, til
avtalt tid denne forjulsfredagen? Nei, det
var ikke det. I stedet var det han som ring
te fra (len travle iniljoverners beste venn,
mobiltelefonen, og sa at han kom litt for
sent, og at han var veldig lei seg.

1-lan korn veldig for sent (to timer),
men han var bare litt lei seg.

Den avtroppende NU -leder hadde
ventet på et NRK-team som skulle for
midle hans svovelutslipp over nye for-
skrifter til fonirensningsloven. Riksmedi
er ma prioriteres.

— Jeg fikk nå sagt mitt om lwa jeg sy
nes, var hans torre kommentar.

1-lan får som regel det. Det begynte for
lenge siden, på begynnelsen av nitti-tallet
(det er lenge i NU), Lars sa sitt om Stat
oils utbygging på Rotvoll i Trondheim.
Lars lå i teltleir og sa sitt i ti uker. Så opp
levde han sitt første Waterloo, eller Alta.

Asfalt-miljovern
I tilegg ble han, gjennom kameraer, blitz
regn og mikrofoner, en slags lokal-kjen
dis i ‘l’rondheim og de nære verneområ
der, I lan flyttet hjemmefra og vekslet
mellom telt og glat celle på Trondheim
poIitikantner.— Hvorfor var det så viktig å ta vare på
Rotvoll ?

— Det var en av Trondheirns siste gron
ne lunger. Kall det asfalt-miljovern, men
det er en mate å gi folk mulighet til å opp
leve natur — ikke uherørt natui; men natur
(le kan bruke rett utenfor stuedøra. Alle
kan ikke dra på Dovre hele tida — det var
hovedgrunnen min til å sloss for Rotvoll.

— Og så tapte dere?
— Ja, til slutt: Jeg husker vi ble vekket

av politiet klokken syv om morgenen og
fikk beskjed om å komme oss ut på fem
minutter. 1-Ivem kan pakke sammen en
ti-ukers telt-leir på fem minutter? Prøv
sjøl (;ravernaskimiene sto på geledd —

skikkelige nazi-greier. Så durte (le inn, og
(la var det om å gjøre å ødelegge mest
mulig på kortest mulig tid. Meie ned trær
med hulldozer i stedet for å kutte dem
med motorsag. Ødelegge området. Stat-
oil sa senere at (lette var helt bevisst.

Men selv C) NUerne ble arrestert,
kom nye folk til og blokkerte anleggs
maskinene. En 70-åring ble arrestert med
følgende kommentar:

«Er det slikl’rondheirn kommune dri
ver eldrepolitikk?» Sist han ble arrestert,
var av tyskerne under krigen.

— Men til slutt tapte vi likevel, sier Lars.
Sarheten i stemmen er ekte. lor selv om
denne mannen, eller gutten, alltid virker
topp engasjert, har han et ekstra gir. Det
bniker han blant annet nàr han snak-

ccFlink — målbevisst — kompromisslos —

lett anstrok av miljofundamentalisme’
MiljøvernministerThorbjørn Berntsen om Lars Haltbrekken
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ker om Rotvoll. Og ShitOil. Statoil
fikk hyget sitt, og SOIYI na proteste

rer not il N 5 li skal liyçge godsterminal i
Siiniïle oinrade. Det vil nemlig føre til en
t()rsl unnhi ng av omradet, heter det i ho—
ri insutialelsen.

— Statoil er redd for a la ødelagt utsik—
len sin. J)ei er kvalmt

Hamburger og haluliter
Schoushal lens iueny er derimot ikke
kvalrn. I )er befinner det seg blant annet et
anbelalelsesbrev fra direktøren på SAS
hotellet. I Ein har hatt med forretnings—

forbindelser på beste ostkant. Spist Inte-
fisk og blitt gledelig overrasket over hvor
vellykket det var å gjøre noe annerledes.

Lars I lalthrekken gjør ikke noe anner
ledes, I lan bestiller hamhurger og halvli
ter. Når du har mye du skulle ha sagt er
det vanskelig nok i få i seg en hamburger
for den går ni på datoen. Lars og liiteflsk
under et intervju ville vært som å gi Ve
gard tilvang en sigar.

På spørsmålet om han er veldig trøn
dersk, begynner lars, som nesten var i
ferd med å få tatt en hit av den omtalte
hamburgeren, å snakke om musikk.

— Jeg liker I)I)E, Prudence og «vi e’ pri
muitiv og flott» og alt det der, men man må
skjønne ironien. Også Flans Rotmo og
Vømmnøl. l)et er jeg vokst opp med. Mu
sikk er viktig for meg. I)er oppfyller jeg nok
en del av kriteriene for en typisk tronder.

Likner ikke på andre NUere
Lars får skutt inn at I Lans Rotmo var med
under Rotvoll-aksjonen, før han kommer
inn på (lei faktum at om han er en ur-ty
pisk trønder, så er han en litt u-typisk
N 1.1cr.

l)e har, ifølge lederen, palestina-skjerf,
ring i øret, de røyker og de har slitte klær.

Likevel er NU, på tross av det store ut
seendernessige spen nei mellom leder og
medlemsrnasse, Norges beste miljoorga
nisasjon.

— [)et vil jeg synes resten av livet. Hvis
ikke er det meg det er noe galt med. Han
kunne vært med i en gammel tannkrern
reklame. En ring av selvtillitt. Ikke i ord,
men i rrumnnen.

Selv om NU er 30 år har ikke organi
sasjonen forandret seg så mye. Den har
hele tiden kombinert en helhetlig sam
funnsideologi med aktivisme.

— Vi trekker store linjer ned på konkre
te saker. Vi har ofte fått kjeft av Steinar
l.em fordi vi er for konkrete. 1-lan vil bare
tenke store linjer. lndustrivekstsamfun
net eller kreftvekstsamfunnet som han
sier.... Men alt bunner i konkrete saker —

gasskraftverk, en elveutbygging, rovhogst.
L)et er slike saker som ligger bak de store
linjene. Der slår vi til.

— I Ivorfor krangler man så mye i mil
jobevegel sen ?

— l)et er det samme i politikken, 1-iøy-
re- og venstresida krangler mer internt
enn med hverandre. Jeg har alltid vært til
henger av å ta en chi debatter i miljøhe
vegelsen offentlig, men noe bør taes in
ternt. Et eksempel er høstens TV-aksjon.
der holdt NU kjeft, selv om vi kanskje
ikke var enige i alt. Det å gå ut og ødeleg
ge et prosjekt som en miljøorganisasjon
har satt i gang — det er dårlig gjort.

— Hva ville dere ha sagt?
— Jeg synes at det ble for lite miljøvern

ut fra de store ressursene som var til rå
dighet.

— l.igner ikke det litt på Bellonas argu
menter?

— Nei, Bellona var kritisk til enkeltpro
sjektene. Jeg er kritisk til den enorme inn
satsen miljøorganisasjonene la ned på
forhånd. I)a kunne de ha jobbet med en
masse andre saker. Jeg tror ikke i’V-ak
sjonen har betydd så stor opphlomnstring
for folks miljøengasjement.

— l)et var vel heller ikke meningen.
Tror du ikke aksjonen harvært, og ervik
tig R)r de menneskene som får hjelp?

— Ja, men det burde ha vært reindyrket
mye mer, spesielt prosjektene til Utvik
lingsfondet og Regnskogsfondet.

Glad i bønder — verre med vern
På tross av kramgling, Lars I lalthrekken
trives godt som hrobygger. Særlig pri
mærnæringene og Norsk bonde- og små
brukarlag er et attraktivt hrohode.

Men er det ikke N Is syn at det er for
lite rovdyr her i landet? I lvordan lar det
seg kombinere med en allianse med små—
brukerne ? Da svarer I-lalthrekken at «jo’a
— så lenge rovdyra er utryddingstruet, så
er det for lite, mcmi det er akkurat derfor
NU er så viktig».

— Bonde- og småbmkerlaget har for
lite makt. Debatten i høst har vært preget
av ytterpunkter. På den ene siden har du
Steinar I,em som sier at alle sauebonder
er en tmssel mot naturen og like ille som
Karl (dad i NI-lO.

På den andre siden finner du Steinar
Bastesen — en like stor tosk — som sier at
veien til en bærekraftig bruk av naturen
går gjennom å slåss mot nuljohevegel
semi.

— Mellom der er NU. Vi går inn i alli
anser med (1cm som seriøst krsoker å
forvalte naturen på en riktig måte.

Lars l-lalthrekken er ingen naturverner
— slik mange oppfatter ordet. Vern av na
tur er et redskap, et nødvendig onde.
Menneskets misbruk av natur gjør at vi er
nødt til å ta mennesket ut av naturen en
kelte steder og si at «dere får ikke lov å
være her. l)cre klarer ikke å la være å øde
legge».

Det er lett å merke at I.ars er i ft’rcl med
veksle seg ned i «Rotvoll-giret» igjen.
I lamhurgeren ser sliten ut.

— Kan du karakterisere deg selv som
ni il jøverner?

— Jeg tilhører den norske miljoverntra
disjonen som startet med Mardøla, In
nerdalen og Alta. Den samme tradisjo
nen som Sigmund Kvaløy Sætereng har
stått for. I lan er jeg en stor beundrer av.
Siginund har betydd mye for miljøheve
gelsen og for Natur og Ungdom.

— Men verne vil du helst ikke?
— Idag har vi vernet seks prosent av

norsk natur. Kanskje får vi til ti prosent
hvis vi er heldige, I )a er det 90 I)rOsent
som ikke blir vernet, i Ivordan skal vi bm
ke disse? I)et er her vi må gå inn i allian
ser med folk som behersker bærekraftig
bruk, og dem finnes det mange av i pri
mærna’ri ngene.

— Vi må l’’ på at vi ikke skaper en av
stand til dem gjennom arbeidet for ti pro
sents vern. (jør vi det har vi spilt lallitt.

Mye vern — sykt samfunn?
— l)u blir av og til kraftig kritisert?

— ‘føre Killingland, tidligere fagsjef i
Naturvernforbu ndet, karakteriserte meg
som en trussel mnot det hiologiske mang—
foldet i barskogen, altså en trussel mot de
ti prosentc’ne. lavel — da er han en trussel
mot (le restererende nitti prosentene.
I lan driver vermiearbeidet sitt på en slik

En av de kuleste
aksjonene vi har
gjennomført. Det
sier jeg visst om
alt jeg har vært
med på

mnåte at han støter fra seg de som’n skal
bruke nitti prosent av norsk natur på en
bærekraftig måte.

— Ideelt sett ville du ikke hatt naturre
servater eller nasjonalparker i det hele
tatt?

— Nei, vern er et sykdomstegmm. Jo stør
re behov for statlig vern — jo sykere er
samfunnet og jo større press er det på na
turemi. Et samf’umin mned cmi høy vermiepro
sent er ikke miødvendigvis friskt.

Ettersom samfunnet med den gode
bærekraftige hal amisemi ikke eksisterer, blir
det en del sykclomstegn i verden. Lars er
enig i at et samfumimi der mennesket hos-
ter av overskuddet og ikke Lærer på
grunnkapitalen er imtopisk, mnen utopi i
dag kan bli realisme i morgemi.

— Del ut årets Nobel-pris i miljøvern.
— Sidemi det er fårste gamig det gjøres vil

le jeg gitt den til Sigmumid Kvaløy Sætem’
eng. Blant (le nomimierte ville vi også fun
net Norsk Bonde- og Småbmkerlag.

Miljøvern er ikke viktig lenger
— Du er historiens mest medieeksponer
te NU-leder, I amitall medlemmer er dere
mnindre enmi på veldig lemige. Litt rart det
der?

Dette synes Lars I lalthrekken er et så
mnorsomt spørsmal at han mimå le ganske
mye. Deretter pistår ha at det er helt tmfor—
klarlig. NRK P3 mente NU hadde får lite
hipp leclem, og Lars ser ikke bort fra at den
lave hipp—låktoremi kan være en grunn.
lIami tror ikke fålk verves gjennom me
dia, men fra munmi til munmi Samutidig
forsvinner mnedlemmemie fortere enmi for.

— At medlemmer forsvinner skyldes at
folk ikke anser nuljøvern som en viktig
sak lenger. Miljøvern er blitt et alle
mannseie. Nl 10, I løyre, LO, kraftindus
trien som piutselig kaller seg Naiurkraft,
alle tar del i den grønne mil jøretorikken



Inne den tette skogen er det frem
deles mørkt. I)et er bare oppe i lysning
ene, på hogstflatene og den fuktige my
ren at grvningens første lys sakte begyn
ner å merkes. Over alt i den fredelige og
‘indstille morgenen henger tunge vann
dråper på husker og gress.

Sakte og forsiktig vandrer jeg på en vel
kjent liten skogssti. 1 det eigrike området
oppfatter jeg snart lyden av et større dyr,
like i nærheten av stien. Det ferdig inn-
stil le karneraet er allerede rettet mot lys
ninge n nar elgoksen viser seg i det svake
1w )rgenlyset. Spenningen kjennes påta
gi’l g når jeg — som en jeger med borse —

lykkes i å skyte de lenge etterlengtede ka
i i i’ rask tid den e.

; 1

—4

Mange likhetstrekk
I)e som bruker børsa ved dyremøtene i
stedet for kameraet får mange lignende
herlige minner å fortelle om. l)enne jakt
formen fyller ikke bare en rolle når det
gjelder å regulere visse dyrestammer. I)en
har også betydning for mange mennes
kers fritid, enten jakten drives i ensomhet
eller i jaktlagets kameratskap. Når man
treffes, fortelles det ofte om spennings

grafen er heller ikke henvist til snevre gren-
ser der jaktretten koster store penger. Ka
merajegeren, som også kan få sitt trofé —

bildet — iår se byttet leve videre, for kanskje
å gi ytterligere fotosjanser ved en senere an
ledning. Altså en spennenede sysselsetting,
som også en del av dagens jegere med hør-
se er blitt oppmerksom på. Ikke minst
mens jakttidene forbyr bruk av geværet.

Dyr har overlegne sanser
Ville dyr, som nesten alltid er mest i beve
gelse i skumringen og gryningen, har ofte
sanser som er overlegne menneskenes.
Reven skal ha en million ganger bedre
luktesans, i tillegg til utrolige synsevner og
hørsel. i\ stole på en god porsjon flaks er

med andre ord ingen egnet metode for fo
tojegeren. Derimot kan den som er godt

— forberedt på raske dyremøter ofte titnyt
le situasjonen bedre. A alltid ha kameraet

p riktig innstilt, utstyrt med passende film
og riktig objektiv blir raskt rutine.

Etterhvert innser man at dyrene ikke
alltid er nødt til å være så store som mu
lig for at bildene skal bli gode. Avstands
bilder, der dyret er en liten dcli en pas
sende og artstypisk miljø, er mange gang
er mer interessant for hetrakteren enn de
detaljrike nærhildene.

Behersker man kunsten å sitte stille,
åpner det seg mange fotografiske skudd
sjanser.

En annen måte å komme på skudd—
hold om dagen er usett å smyge seg nær
mere. Rådyret har ofte spesielle steder
hvor de samles og beiter når det første
gresset titter pp om våren. Om morge
nen etter en regnvåt natt ser man i tillegg
harer og elger som søker til åpne plasser
for å tørke i solvarmen. lIer finnes altså
spennende muligheter til å Irene på smy
gjaktens krevende kunst.

Hold deg unna hi og reir
1-lelt annerledes blir det om vi vil fotogra
fere sky fuglearter, om vanligvis har langt
bedre syn. lier går det nesten aldri å smy
ge seg usett nærmere. For å få gode bilder

__________

må man oftest ha
et passende gjem
mested. I Ivis fugle
ne er svært sk må
skjulestedet være
utplassert flere da
ger i forveien. Det
gjelder for eksem
pel ved spille- og
hvileplasser.

Det er imidlertid
noen steder du skal
holde deg borte fra,
i respekt for artene.
I yngletiden e: arte
ni’ mest så’bare.
Reir og hi bør få
være i fred for ivri
ge naturfotografer!

Karneraet er blitt
sam menlignei
med et tredje øye
som hele tiden er
pi Spaning. A sta
dig være pa jakt et
ter dyr ellei andre
bildemessige hyt
ter gir selvfølgelig
trening i kunsten å
oppdage og se det
andre går forbi. For

uerfårne blir utbyttet av turen av en mer
overfiadisk karakter, som gir opphav til
det typiske spørsmålet: «1-Ivorfor ser jeg
aldri noen ville dyr når jeg er der ute?»

A bevege seg med kameraet gir også
mange ganger den ekstra motivasjonen
som kreves for å komme seg ut i felten.
I Ivilket natur-menneske blir hjemme en
tidlig morgen når det foruten en herlig
opplevelse også finnes store muligheter
til å få spennende dyreinoter eller annet
dokumentert på bilde? Kanskje for å se
nere ha som trof på veggen tier hjemme,
lignende de som jegeren med børse gjer
ne med stolthet viser fram. El

PÅ DYREJAKT
MED KAMERA
Det dages sakte over skog og myr.

rett høstsol har ennå ikke
r tretoppene ogjaget bort

“etåken.

röm (tekst og foto)

—4
L
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En erfaren kamera

jeger kan iblant

lykkes med å smyge i

skuddhold p den sky

rådyrbukken.

Elgoksen hører selvfølgelig den metal- ladde erfaringer fra situasjoner hvor jakt
liske kameralyden, og stopper for å lytte. bare dyr overlistes. Man snakker om sam
Så vender han raskt om, og forsvinner mc vilkår som kamerajegeren må oppfyl
bort. Et herlig dyremøte er over, men be- le om han skal ha framgang — evnen til a
vart på film som en spennende og ufor- ta raske og riktige beslutninger, være for
glemmelig naturopplevelse. utseende og forsiktig, samt nødvendig

heten av å ha stor kunnskap om dyrenes
vaner og oppførsel.

Jakt med kameraet har altså mange lik-
heter med jakt med børse. Også det siste
innebærer samme herlige følelse av spen
ning når et overlistet dyr kan fanges med
teleobjektivets linser.

Men det finnes andre områder der for
skjellen er betydelig større mellom de to
jaktmetodene. Fotografen slipper å opple
ve skadeskytingenes alvorlige følger. Foto

Hvis man vil komme i

nærheten av den sky

tranen, kreves alltid

et gjemmested.
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BLI MED PÅ NATURVERNFORBUNDETS AKSJON

REDD

FJELL
R

Skal vi redde fjelireven, trenger vi

en sterk opinion. Derfor ønsker vi

deg og alle andre natur- og miljø-

engasjerte med på laget! Naturvernforbundets aksjon Redd fjelireven

skal bidra til å øke våre kunnskaper om fjelireven og dens miljø, styrke

forskningsinnsatsen og stimulere til handling.
Naturvernforbundet har laget heftet Fjell- L L[
reven — sdrlnir sjtlrmor i o’1s i samarbeid

med noen av Norges fremste forskere pi

omflidet. Heftet tar opp flere sider av fjel—

lets okologi og setter fjellreven i en større

sammenheng. Med heftet og aksjonen

Redd fjelireven onsker Naturvern-

forbundet ti si noe om helhet og sammen—

henger i vtirt felles livsmiljo.

Fjellreven har vært fredet siden i9o.

Likevel er fjellreven pti vei ut av norsk

natur. Ingen vet hvorfoi selv om forskerne

har en del kunnskaper. En ting er imidler

tid sikkert: Fjellreven htide trenger og

fortjener en redningsaksjon

— — — — — — — — — — —

Jeg bestiller heftet Fjellreven — sårbor sjarmør i pels. Pris 30,- kr.

Jeg bestiller heftet for medlemspris 20,- kr. Mitt medlemsnummer er

Jeg støtter aksjonen Redd fjelireven med kr og får tilsendt heftet.

(Minimumsbidrag 100,- kr)

Tilbud til nye medlemmer:

I Jeg melder meg inn i Naturvernforbundet og får tilsendt heftet gratis.

Medlemskontingenten er 250,- kr i året.

N av i:

Adresse:

Postnr./sted:

fra kompost

Felles for dem alle er mil jøinteressen.

til ballett

Med dette som utgangspunkt burde Natur & Miljø være høyaktuelt for dem
som selger varer eller tjenester til det offentlige.
Like aktuelt burde det være å annonsere her om en er på jakt etter personer
med miljobakgrunn/interesser.

Ta gjerne kontakt med en av våre konsulenter på tif. 2 71 92 20
om du ønsker ytterligere opplysninger om vår leserundersøkelse eller
annonsemuligheter. -
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Norsk bistand satser på miljø og naturressurs. miljøvern. Ring eller send inn kupongen så får du
forvaltning, I NORAD5 miljøbrosjyre — .Føre var — miljøbrosjyren og faktaarket uten omkostninger.
kan du lese om tidligere gategutter i India som er Brosjyren og faktaarket egner seg også godt for
blitt skoleelever og driver eget komposterings- undervisning i den videregående skolen og kan
anlegg. Eller om ungdom på Sri Lanka som fås i klassesett.
danser ballett for å verne miljøet, I faktaarket
.miljØ kan du lese om hvorfor NORAD satser på —bedre føre var

NORAD© DIRRTORATET FOR

_________

UTVIKLIN5HJELP

NORWIGIAN AGENCY FOR
RLVELOPMENT COOPERATION

TI r’ftL’t Om fjell—
reven er rikt
illustrert.
— — — —

Kan senden

ufrankert i

Norge.

Naturvernior

bundet betale,

portoen

78% av våre 60 000 lesere har utdannelse på universitets-/høyskolenivå.
60% har sitt daglige virke i statcn, kommuner, forsikringsinstitusjoner og
utdannelsesi nstitusjoner.
83% befinner seg i aldersgruppen 25—54 år.

SVARSENDING
Avtalenr. i 09 000/5pb

NATURVERN
M FORBUNDET

Grünerløkka postkontor
0505 Oslo
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i kameraoyet: Gaulavassdrag

Her tapte

,se,

• •9r

utbyggerne
Hesten 1990 staneet Stortinget en planlagt

velutbygglng langs og delvis l Gaulavasedraget.

Avgjerels.n ble tatt efter sterkt press fra

vernelntereseene. Gaula, eom er en av Norges

beste lakselver, kommer fra traktene mellom

Ålen og Glåmos, og renner gjennom Gauldal.n

og ut I Gaulesen. Elva ble vernet 11985.

Gaula er en av Norges beste lakseelver. Her hopper

en laks I Eggafossen I Haltdalan. Lenger enn hIt

kommsr den Ikke. Da har den svemt omlag 11 mil

fra Gaulos.n.

Fjelivåk hekker e.e atedsr I b.rgene langs Gaulas evrs deler. Her avever en av

dem over en vakker fosa I qellreglonen I Alen.
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Foto: Jon østeng Hov/NN
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(ameraoyet: Gaulavassdraget

Foto Jon Arne Seto,/NN

r’’

Gaula renner gjennom noen av de beste jordbruksområdene I Trøndelag. I

den trange elvedalen er avstanden fra gårdene til elva aldri lang.

0
0

Bnggo foto Jon Arne Stor/NN (Over) Vårfiommen i Gaula er

beryktet. I Hovin naturreser

vat i Melhus finner vi denne

flommarkskogen. som i

løpet av noen uker etter

vårflommen får et tropisk

utseende.

(fl venstre) Flommarkskogen

er om sommeren rik på

bregner og urter. Den

nyutfleyne trosteungen får

stå som symbol på den store

fugle.tettheten som denne

typen skog kan by på.
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sjonale klimaforhandlingene.

N&M • Ole R Pedersen

I desember 1997 sitter jeg og hundre-,
kanskje tusenvis av andre journalister
benket pa et kongressenter i Kyoto, Ja
pan. Bortsett fra å tylle i oss mat og god
drikke, skal vi rapportere til verden om
den viktigste rniljøavtalen hittil; en avta
le for å begrense den fryktede oppvar
mingen av jordkloden.

Forbrenning av kull, olje og gass sen
der store mengder karbondioksyd (CO,)
Lit atinosfa’ren. Utslippene forer til at
jordas naturlige drivhuseffekt forsterkes.
En hårfin, økologisk balanse blir forstyr
ret. Virkningene kommer sakte, sakte,
over de neste 100 årene.

Tre fjerdedeler av verdens CO,-utslipp
kommer fra de industrialiserte landene.
Derfor er det disse som nå først skal for
plikte seg til å begrense og redusere CO2-
utslippene.

Verdens klimaforskere, også fra
oljelandene, er enige: den menneskeskapte
temperaturstigningen er i gang.

I Norge har flere norske forskere sådd
tvil om det faktisk er slik at CO,-utslipp fra
menneskelig aktivitet øker temperaturen på
jorda. De peker på at temperaturen har
variert kraftig også i geologisk tid, og at
menneskelige C02-utslipp er lavere enn de
naturlige utslippene fra økosystemene.

Men FNs klimapanel, som er
sammensatt av tusenvis av forskere fra
hele verden, peker på at våre utslipp
kommer i tillegg til utslipp i et økosystem i
balanse. Dermed øker CO2-
konsentrasjonen i atmosfæren. Det er dette
fenomenet som fører til at temperaturen på

To ulike syn

Det er vanskelig for partene å bli enige.
På den ene siden står Alliansen av små
øystater (AOSIS), som vil bli direkte på
virket av høyere havn ivå som følge av
oppvarming. På motsatt ytterlighet står
land som USA, Australia og Norge; de vil
ha en avtale som i utgangspunktet påleg
ger dem selv minst mulig forpliktelser.

Uenigheten går enkelt sagt pa ett
punkt: skal alle i-land forplikte seg til å
redusere sine CO,-utslipp prosentvis like
mye? Eller skal forpliktelsene variere, ut
fra kriterier som (X),-utslipp per hode og
brutto nasjonalprodukt

Den reelle forskjellen er at et «flatt
mål» for alle er enkelt å kontrollere, og vil
sette i gang prosesser for å redusere ut
slippene i alle land. E et system hvor for
pliktelsene varierer, vil det være vanskelig

jordas overflate stiger.
Det er mange teorier om hva som

kommer til å skje som følge av økt
temperatur over de neste hundre årene.
Allerede nå er det økende tendens til mer
kraftig vær; stormer, flommer, harde kulde-,
regn- eller tørkeperioder.

Forskerne er enige om at oppvarmingen
ikke kommer til å virke likt over hele
kloden. Oppvarmingen blir antakelig størst
nær polene.

I Norge har Naturskadepoolen registrert
flere stormer og orkaner de siste årene.
Om hver enkelt skyldes klimaendringene,
kan ingen si. Men vi kan slå fast at
endringene legger forholdene til rette for
flere stormer. også i framtiden. D

å bli enige om hvor mye hvert enkelt
land skal redusere sine utslipp. Alle kan
hevde at nettopp deres land er i en spesi
ell situasjon.

I tillegg diskuterer landene om det skal
være mulig å slippe unna nasjonale re
duksjoner, ved å finansiere tiltak i andre
land. Dette kan gjennomføres både ved
et flatt og forskjellige mål. Antakelig blir
landene enige om at et slikt system kan
innføres mellom land som forplikter seg
til nasjonale reduksjoner, i praksis i-land.

Innenfor disse to leirene er det igjen en
del uenighet. De pågående forhandling
ene har dermed til tider vært rene skyg
gehoksingen. Få praktiske realiteter er
drøftet.

Miljobevegelsen skuffet
Den internasjonale miljøbevegelsen har
vært skuffet over forhandlingene så langt.
Målene som nevnes — 5—10 prosent re
duksjon over 15—20 år — er alt for dàrli
ge i forhold til sakens realiteter. Uten en
tilnærmet halvering av i-landenes CO2-
utslipp, vil oppvarrningen bare fortsette
også etter 2100.

Dette henger også sammen med okt
økonomisk vekst, og dermed økt bruk av
fossil energi, i ti-landene. LJtslippene her
fra er imidlertid foreløpig så små, at det
ikke er aktuelt å inkludere dem i årets kli
maavtale. D

Norske CO2-
utslipp
Totale utslipp 1994: 37,6 millioner tonn.

Olje- og gassektoren 28%
Veitrafikk 22%
Metallproduksjon 13%
Annen industri 10%
Skip og båter 10%
Boliger/kontorer 5%
Luftfart 4%

(Kilde: SSG. (996.)

Her får du mer info:
O Fremtidens klima. Utgitt av Danmarks
meteorologiske institutt, 1996. Kan
bestilles hos det danske
Miljøvemdepartementet, 0045 — 3392
7600.
0 Drivhuseffekten. Virkninger og tiltak.
Utgitt av Miljøverndepartementet, 1991.

0 Norge i det globale drivhuset. Utgitt av
Universitetsforlaget, 1996.
0 Klimaalliansen, en sammenslutning av
miljøgruppene Naturvernforbundet,
Framtiden i våre hender, Natur &
Ungdom, Greenpeace og Verdens
Naturfond.
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VARMER
VILLERE,
VÅTERE
Jorda varmes sakte opp. I år skal verdens
nasjoner prøve å gjøre noe med det. De later i det
minste som om det er det som skjer i de interna

‘‘:-—-

Det blir flere stormer
Norge som følge av
drivhuseffekten.

Forskerne helt entydige

cl
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[og ermiljø

NSBs miljøprogram
kan bestifies gratis
fra

NSB Konsernstab HMS
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— Dette i ndividet er litt kranglete, for
teller min folgesvenn. Jeg skjønner hva
han menei for orangutangen rover
straks etter å overta fotostativet mitt. En
av vokterne gir den en orefik. l)a ruller
den seg underlegent rundt og fortsetter til
I ôri ngsplatt formen.

Noen aper «underholder» turistene
med «si rkusnurn re». Kroppsbeherskelsen
er total. De kan sitte, ligge eller henge i ei
utall stillinger — etter armene, etter bade
armer og bein eller bare beina, I )ette er
trapes-artistenes forbilder.

Skogen er tatt fra dem
Sepiloks orangutanger lider ingen nød,
men gradvis ma de klare seg uten ekstra
Iorsyninger. Dette er ingen zoologisk
hage, men et rehahil iteringssenter hvor
formålet er å bringe orangutangene til
bake til naturen. Tidligere var de fleste
dyrene i reservatet konfiskerte kjæledym;
men i dag kommer mange fra avskogete
omrader. Sepilok gir dyrene et liv i sko
gen i stedet for pa en plantasje.

Orangutangskolen består av tre klas
ser. Etter seks måneders karantene be
gynner ungene i «barneskolen». Der lærer
de grunnleggende ferdigheter som 4 kla
tre i trær. Senere er det over i «ungdoms
trinnet», hvor orangutangene lever fritt
pa skolen. Der videreutvikler de sine klat
referdigheter, og lærer for første gang å
bygge reir pa egenhånd. Orangutangene
Jager nemlig overnattingsreir hoyt oppe i
trærne hver natt. l-ljelp far de i form av to
daglige bananmåltider.

Senere er det over i den videregående
klassen. Nå må orangutangene stort sett

Dette er orangutangen

El Orangutangen er en stor
menneskeape med langhåret,
rod pels. En voksen hann er
nesten dobbelt så stor som
hunnen og kjennetegnes ved
kinnposene som forstorrer
ansiktet. Hannen veier 60—
90 kilo, bunnen 40 — 50.
El Orangutangen er aktiv om
dagen og tilbringer
mesteparten av tiden oppe i
trærne. Med de lange
armene beveger den seg lett
rundt i trekronene hvor den
leter etter tropiske frukter
som durian, rambutan,
mangofrukter og fiken. Den
spiser også unge skudd og
bInder, litt insekter. mineralrik
jord, bark og treaktige lianer.
En gang i blant tar den også
fugleegg og små pattedyr
som den finner i reir eller bol.

klare seg på egenhand. De flyt
tes lenger inn i skogen, og får
bare ett bananmaltid per dag.
Dersom de klarer «eksamen»,
er neste trinn total frihet. Ingen
mating, ingen assistanse, men
orangutang på heltid. Sepilok
reservatet er på bare 4 3 kva
dralkilomneter, og de rehabili—
terie dyrene må derfor settes ut
i andre og større regnskogsom
rader.

Rehabiliteringen er ikke bare
enkel. Virussykdommer og
mnalaria har tatt livet av mange
dyr. Noen har blitt borte, mens

andre ikke har klart avgangsek
sarnen og må leve resten av li
vet med oppvarting fra reserva
tets voktere. Av de nærmere
300 orangutangene som har
vært innom senteret, har omlag
100 blitt tilbakeført til naturen.
I Ivorvidt disse har klart seg, vet lærerne
lite om.

Mange er derfor kritiske til rehabilite—
ringssentre som bevaringstiltak, og spør
hvordan orangutanger som lever så tett
innpa mennesker, noengang kan bli ville
igjen.

Selv om rehabiliteringsprosenten er
lav, spiller disse sentrene en viktig rolle
som opinionsskaper. At mennesker med
egne øyne får se dc menneskelignende
dyrene, skaper engasjement og interesse
får å bevare orangLitangeil. Et slikt enga
sjement er viktig, for orangLitangen l’°-

på alle skanser. El

forplantningstaktikk går ut på
at han skaffer seg et område
som rommer så mange antatt
paringsvillige hunner som
mulig. Han slår seg sammen
med de enkelte hunnene
etter hvert som de blir
brunstige, og opptrer
aggressivt overfor alle andre
hanner som viser seg i
området. Så snart alle
hunnene innenfor hans
område er blitt drektige eller
har unger, er de uten
interesse for ham i flere år.
Da hender det at han flytter
videre til et nytt område hvor
det er mer interessante
hunner. Utenom
forplantningstiden er
orangutangen stort sett en
enstoing.

I
f] Dajakene og Punan-folket

I

Man anslår at det finnes et sted mellom
10 000 og 20 000 ville orangutanger ute
i naturen. Tallet er svært usikkert, for
orangutangen er sky og vanskelig å telle.
Den bygger nytt reir for hver natt. Antal
let reir forteller derfor ikke noe om hvor
stor besianden er.

Selv om 20 000 dyr høres mye ut, hev
der enkelte fbrskere at bestanden er hal
vert i løpet av det siste tiåret. Andre me
ner tilbakegangen har vært enda større —

fra 80 000 dyr på 1980-tallet til
20 000 i dag.

Kraftig tilbake med geværet
Mennesket har jaktet pa orangu
tangen siden steinalderen, men det
var først da geværet ble tatt i bruk
på slutten av forrige arhundre at
bestanden for alvor gikk tilbake. A
fange dyr til dyrehager og fårsk
ningsforinal truet tidligere orang—
utangen. Fortsatt fånges dyr til kjæ
ledyrhandel. I lere tusen unger har
(le siste arene blitt smtiglet til låi
wan. Jon å fa tak i en unge, n1L Som

regel mora skytes.
Avskogi ng er im idlert id den

største trusselen mot den røde
apen. På Borneo forsvinner store
mengder regnskog årlig, og dette
skaper problemer for orangutang

Borneos skogmenneske — etterkommer
av en mann som flyktet inn i skogen.

en. perioden i 986—88 undersøkte for
skere bestanden i den malaysiske delsta
tel Sabah og fant at arten bare forekom
naturlig i rundt halvparten av delstatens
skogom råder.

Undersøkelsen fastslo ogsa at orangu
tangen trives best i kystskoger og lav
landsregnskoger. Det er disse skogområ
(lene som i første rekke hogges og om-
gjøres til jordbruksland. De urorte
hoylandsskogene på sentrale Borneo be
nyttes bare i liten grad av orangutangen.
Situasjonen er ekstra presserende fordi
bare en liten del av orangutangbestanden
lever i reservater og nasj onalparker.

Det viktigste tiltaket for å sikre orang
utangen en fremtid på Borneo, vil derft)r
være å avsette store, urorte skogområder
so ni reservater. Verdens natu rio n (I
(WWF) har i lang tid arbeidet for a fa til
et større reservat langs Ki nabatangan-elva
på Nord-Borneo. lier lever fem orangu
tanger per kvadratkilometer — den høyes
te tettheten Som er registrert.

Ibtalt er det anslagsvis 1000 dyr i om—
radet. I sanmmne omrade finnes ogsa true-
(le arter som neseape og asiatisk elefant.
Irolig vil malaysiske myndigheter i løpet
av aret gi dette omradet vernestatus. Da
vil forhåpentligvis noen av Bo rneos
«jungelmennesker» gå framt iden trygt i
mote
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Hannens

KAMP FOR Å OVERLEVE
For flere tusen år siden fantes orangutangen over det
meste av Sørøst—Asia — i Kina, på den indo-kinesiske
halvøya, fra Java i sør til Bhutan i nord. I dag finnes
arten bare på øya Borneo samt på nordspissen av øya
Sumatra

I...

—

på Borneo viser stor respekt
for orangutangen. Noen av
disse folkene føler seg
åndelig i slekt med den store
menneskeapen, mens andre
ser på apene som
etterkommere etter en
vanæret mann som en gang
måtte flykte inn i skogen.
Mange lokale sagn handler
om menns seksuelle forhold
til hunnaper, og kvinners
kjærlighetsforhold til
orangutang-hanner.
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Kryss av i riktig rute og finn din økologiske poengsum.
Hvor «øko-logisk» du er finner du ut nederst på siden.

1. Du kaster glass i glassigloer.

2. Du hater engangsartikler. Kulepenner. bleier, barberhøvler, Iightere, kameraer — ja selv
engangsgrillen får frese i fred for deg.

3. Så sant det er mulig, ungår du å forflytte deg i en komfortabel bil som bringer deg helt til døren.

5. Du prøver innbitt å verve nye medlemmer til Naturvernforbundet — som en ververnes Prokurorov
(russisk naturbruker).

6. Inspirert av Pompel og Pilt og andre i bransjen, forsøker du å reparere ting i stedet for å kaste dem.

7. Du tar med sekk el.l. når du handler, i stedet for å ta ny pose hver gang.

8. Du er en aktiv naturbruker. Så sant du har anledning, fyker du rundt i skogen, på fjellet og over myra.

9. Du satser på små og store enøk-tiltak hjemme — det er utrolig hva som kan spares med tørrdusj og

en grad mindre i svømmebassenget.

10. Resirkulering av papir er viktig! Alt fra svære møbelesker til bitte — bitte sma rundinger inni

hullemaskinen leveres.

11. Du forsøker så godt du kan å påvirke omgivelsene dine til små og store miljøtiltak, som i
borettslaget eller på arbeidsplass.

12. Du vet at transport av varer er et stort ressursproblem. Derfor kjøper du minst mulig mat, klær og

greier fra Samoa-oyene, Langtvekkistan, Togo eller andre steder utenfor kommunen din.

13. Nytt mahogniror pa havseileren? Niks — du har ikke jaguar heller. Du unngar enhver ting som kan

skade verdens regnskoger.

14. Fordi du er litt av en luring sparer du penger og miljø ved a bruke sapestykker i stedet for flytende

såpe på plastflasker.

15. Kjemikalier, medisiner. kvikksolvtermometre og lysstoffror er greie nar de virker. Nar de ikke gjør

det, skroter du dem pa en miljømessig forsvarligmate.

16. Du liker ikke kunststoffer og velger naturmaterialer så sant du kan (for a score fullt her bør du helst

ikke sitte i fleece-jakke og kreppsokker, men heller ha ting som treski, ullpenal, attache-koffert i or el.l.).

17. Fordi det kreves omtrent ti ganger så stor energimengde å produsere kjøtt som vegetabilsk mat,

forsøker du å spise litt mer grønnsaker og fisk — til glede for kloden og kroppen.

18. Gaver er hyggelig, men i stedet for alltid å gi bort ting, forsøker du av og til å gi bort ikkematerielle

gaver slik som opplevelser og tjenester (500 oppvasker til din kjære, 50 morgenturer med Fido).

Sum:[

Poengberegning: 10—19: Ikke helt bånn, men du ville trolig bli vanskelig a forbedre seg. Forsøk å brette

vært mindre bekymret for et atomkraftverk melkekartongene enda finere.
dersom det var plantet petunla rundt.

0—g: Det som er litt mystisk, er hvordan du 55—72: Dersom du har forstått

har fatt tak i Natur & Miljø. Det kan umulig 20—35: Du befinner deg i den store grønne poengberegningen, er du iferd med å gjøre

være noe du vanligvis fyller hodet ditt med. bøtta. sammen med de fleste av oss. Det er Naturvernforbundets lokallag arbeidsledig

Kanskje sitter du på et tannlegekontor uten jo ikke verst, men det er noe grums i botta pa en del omrader (eller du er

bilblader? Prøv om du kan få med deg de som sikkert forsvinner hvis du reparerer Naturvernforbundets lokallag). Husk å legge

gamle amalgamfyllingene dine. De kaffetrakteren og verver et par medlemmer den gamle altakjettingen din i

inneholder rikelig med tungmetall, og er til Naturvernforbundet. metallbeholderen.

finne å kaste i myrer. Du har en fordel — det
er nærmest umulig ikke å forbedre seg! 36—54: Du har et problem. Det begynner å

ER DU OKO-LOGISK? Test deg selv:

4. Kompost er livet!

() c

c

.= a,

jpoeng

jpoeng
poeng

jjjpoeng
flpoeng

Jjjpoeng

poeng

jpoeng

jjpoeng

poeng

poeng

poeng

poeng

jpoeng

poeng

poeng

jjpoeng
jjpoeng

poengEr du en av personene på bildet? Test deg da i vlsshet om at Ingen andr, får vite resultatet.

En uhøytidelig test i dagliglivets miljøvern

N&M • Jens P. Toldnæs

Dersom Jorden var utstyrt med «best
— merking, ville dateringen trolig

vart «den industrielle revolusjon». Håp
lnsl er det likevel ikke. Miljøvern handler
nm ‘ancr og uvaner, og hva vi gidder å

gjøre med dem. Ingen er perfekte på det
te området, men der ligger også det fasci
nerende; det er alltid mulig å forbedre
seg!

I kjølvannet av l)ag Flareides bestsel
ger Naturligvis, følger N&M opp med en
Miljøtest. Er det områder hvor du kan

gjøre en ekstra innsats? [)u redder anta
kelig ikke hele verden med det, men du
plager den ikke så mye heller.

Poengberegningen går fram av skje
maet, og testen bør fylles ut med fler
gangspenn, ærlighet og et smil i munnvi
ken.
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N&M • Ole R Pedersen

Tradisjonen tro inviterer vi våre lesere
til a bli iiied og oppleve andre og mer
spennende ting enn det vanlige ferie
stresset iii Syden eller Danmark. På turen
iii Praha blir det god tid til å nyte dagene,
og samtidig få anledning til å bli mer
kjent med natur og miljø i Setitraleuropa.

luren går fra 26. juli til 4. august. Vi
reiser med buss fra Oslo, drar via (åitc

g, Kiel, Berlin og I )resden, og an ku in—
ner Litvim)v i Nord—Bohmen søndag
kveld. Der får vi anledning til å besøke
både de enorme dagbruddene som forår

saker forurensningen og skogdoden i
området, og vi får mote lokale miljover—
nere. Men dette området har også rike
naturverdier, noe vi får oppleve i den
gamle kurbyen Karlovy Vary.

l)et er i Praha vi oppholder oss lengst.
Praha er en by med tuallige kulturattrak
sjoner, spennende arkitektur og historis
ke monumenter. Fra Jan I luus—statuen
via enorme slott til hovedgata Vaslavski
Namesti (hvor vi bor) er det mye å skue,
føle og oppleve. Med vår egen, lokale gul

de får vi en rundtur i Praha.

På vei nordover igjen blir det anled
ning til å besøke fangeleiren frrczinstadt,
for vi ankommer hotellet i Berlins hoved
gate li nter den Li nden. Berlin rom mer
mye moderne og gammel historie, ikke
minst fra den kalde krigens tid. Branden
burger Tor og Checkpoint Charlie er obli-
gatoriske steder a besøke for den første- ‘

gangsreisende. Men byen er også rik på
museer, teatre og utstillingssteder.

Vi ankommer Oslo mandag 4august.

Slik melder du deg på
Pris: kr 4450,- per pson (medlemmer).
Ikkemedlemmer kr 4700.-. Det inkluderer
reise, firesengs lugar over hildekk, dob
belirom på sentrumshoteller med bad
(uten bad i Praha), frokost og program.
Valgfrie til legg: dobbelt/utvendig lugar,
enkelirom, rom med bad i Praha, reise—
og avbestilli ngslorsikring. I )et kreves
minst 20 reisende, og det er 37 plasser på
turen. Fameldingsfrisi : 1. mai 7.

Mer informasjon
Vil du ha mer informasjon, eller ønsker å
melde deg på turen, kan du ta kontakt
med ltoreas studiereiser, Nordregt 2,
0551 Oslo, tlf: 2256 2400, faks:
2235 0736. F-post: boreas@sn.no. fl
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SKOLEMARKERINGEN 1997
Er du en av de som Ønsker utdannelse innen miljørelaterte fag?

På de følgende sider finner du tilbud på mange nivåer.

VedHøgskotenlBodø
kan du gjennomføre i
aU typer studier

...s kulturhovedstad, kjL... tor sine mange vakre og v. bygninger.

Grunnfag og
mellomfag
Historie
Statsviten skap

•Velferdssosiotogi
BioLogi

•Ncrdisk sprak og
Litteratur

Hovedfag
•Bedriftsøkonomi
•Sosia[poLitikk/sosiotogi
•SpesiaLpedagogikk

E
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•Sivttøkonom
•Fiskeriøkonom
•Revisor
•Førskotetærer
•Sosionom
•Lærer
•Journatist
•Sykepteier
•Høgskotekandidat
•Barnevernspedagog
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H0CSKOLrN I HASSTAI)

Harstad//g
ger i det tet
fest befolke
de område i
Nord-Norge.
Byen har
23.000 inn
byggere, og
er kjent som
Kulturbyen
i Nord.

.
LI
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HOG(9EN

REIS TIL PRAHA MED
NATUR & MILJØ!
Natur & Miljø kan i samarbeid med Boreas reiser
invitere deg og familien på natur- og kulturtur til Praha i
slutten av juli. Opplev historien og arkitekturen i Praha,
og kom nært innpå naturen i Böhmen!

Tif. 7551 7200 fax 7551 7457 Høgskolen i Bodø, 8002 Bodø

HØGSKOLEN I HARSTAD
Grunnutdanninger: Videreutdanninger:
• Varehandel og distrib. • Revisjon - 3. påbygg.r
• økonomi og adm. • Internasjonal handel
• Reiseliv og turisme • Ledelse og organisasjon
• Engelsk grunntag • Helse- og sosialadm.
• Statsvitenskap grunnfag • Rehabilitering
• Barnevernspedagogutd.
• Sykepleierutdanning
• Vernepleierutdanning

Søk aep/a vd
HOGSKOLEN I HARSTAD

9400 Harstad
Telefon: 770581 00- Telefax: 770581 01.

HØGSKOLEINGENIØR I MILJØTEKNIKK
Liker du utfordringer og spennende ski-. klatre- og
turmiljøer? Kan du enke deg å jobbe med miljø i framtiden?

Da hr du bli høgskolcingeniitr i miljøteknikk
økologi og teknisk miljoovervaking - Kretsløpsteknmkk -

VAR teknikk — Inneklima —Avtallshandterine —

Arealpianlegging.0
I t( )( ;sK( )l EN I NARVIK.

l’l. 385. 55(11 NARVIK

EIE 76966 (100.

EAX. 769 66100.

litip:I/svv 0 .hifl.l1(,

HØGSKOLEN
I NARVIK

..4J L. Et naturlig

/41itT’ valg!
HØGSKOLEN I NORQ-TRONOELAG

Ved Høgskolen i Nord-Trøndelag finner du små
stu(Iiemiljoer med store muligheter for faglig og
sosial utfoldelse. FIiNT har mange studier for deg
som er opptatt av natur og muilj:

* 3-årig miljø- og ressursfag
* 3-årig landsbruksøkonomi og bvgdeutvikling
* 3-årig husdvrbruk
* 3-årig skogbruksfag
* Å rsstudier i geografi, hiologi, Jriluftslir økonomi

og ressursfori’altn ing
* 3-årig ingeniørutdanning i kjemi
* 1. studieår Norges ùmndshrukshøg.çkole

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

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

Nasjonalt
knutepunkt

for transportøkonoini

0’

ØKONOMI - INFORMATIKK - SAMFUNNSFAG - HELSEFAG

HØGSKOLEN I MOLDE, Pb. 308, 6401 Molde, TIF. 71214000, Fax 71214100
40 NATUR 5 MILJØ 197



Invester i
framtidsrettet
utdanning
HØgskolens rnaflge avdelinger tilbyr et
bredt spekter av tleràrige utdanninger og
frittstående ligstudier. Vi titdanner blant
annet sykepleiere. larere. tØrskolelærere.
faglærere i kroppsos ing, revisorer.
informasjonsurheidere, utinarksi orvalteie.
landbruksteknikere. hçiizskolekandidater
innen ekonomi og administrasjon, inlor—
mat i kk, hiote k nolog i og mi lj øteknolog i.

Du kan også velge trittstaende lagstudier
i f. eks. norsk, engelsk. samlunnsiag.
in torniat ik k eller med iekunnskap.

HH tilbyr deg:
• Variert lagtilhud
• Et dyktig og servieeinnstilt personale
• Levende siudieniiljçl
• Velutstyrte og moderne avdelinger
• Lave studiekostnader
• Aktive lokalsamfunn

Ta kontakt fir mer infiirniasjon om våre:
15 flerårige grunnutdanningstilhud
21 ettarige grunn—/videreutlanningstilhud

Høgskolen i Telemark

Naturvern krever kunnskap
Å bevare naturgrunnlaget og miljøet
- lokalt og globalt - er en av de største
utfordringene vi står overfor. Det kreves
omfattede kunnskaper, innsikt og
forståelse. Vi vil trenge flere høyt ut
dannede fagfolk innen natur og miljø.
Du kan bli en av dem.

Hogskolen i Telemark gir deg topp
utdanningen i tverrfaglig natur- og miljø
vernutdanning gjennom et fire-årige
hovedstudium. Dette finner du i Bø.

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

Disse to studiestedene i Høgskolen 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 Høgskolen i Telemark byr også på
mange, mange flere studier og muligheter
for deg.

Ring 35 575300 og be om katalog.
(Faks: 35575301)

STU DI ETI LB UD

Høgskolen i Hedmark

er organisert i 5 av

delinger.

- Avd. for lærerutdanning

med to studiesteder,

Hamar og Elverum,

- Avd. for sykepleier-

utdanning i Elverum,

• Avd. for skog-og

utmarksfag på Evenstad,

Avd. for økonomi,

samfunnsfag og

informatikk på Rena,

- Avd. for landbruks

og naturfag på Blæsrad.

Hogskolens felles-

administrasjon ligger

I Elverum.

Høgskolen tiar 3900

swdenter og ca 340

tilsa tre.

Studietilbud høsten ‘97
• Allinennfig —cx. phil. • Pedagogikk
• Filnwitenskap • Medieteknikk
• Fjernsynsregi • Politikk
• (leograti • Reiseliv
• økonomi og adini iii strasjon • Samfunnsplanlegging
• l’ersonalutvikling og ledelse • Samtidshistone

• ()flntlig organisering og styring • Spesialpedagogikk .

• Helse- og sosialarheiderutdanning • Kunsthistorie

• Hiliri’e lilmn— og ljernsynsutdanning

Søknadssk1ema og mer mnformas1on:
TIf:61 2882 ]l/l2eller6l 288000
Du kan også skrive til: .É W

Pb9OOA 2601 LWehamrner

j? Vinterlandbruksskolen
iOslo

- Videregående skole -

Studieretning naturbruk

KURSTILBUD 1997/98:
— Grunnkurs — Naturbruk
— VK I — Landbruk og naturforvaltning

— Gartneri og hagebruk
— Skogbruk
— Okologisk landbruk

— VK I! — Allsidig landbruk
• c;rtner
— Allsidig skogbruk
— Okologisk landbruk
— NJaturforvaltning (gir studiekompetanse)

— Kveidskurs — stutteundervisning for privatister til
agronon’teksarnen.

— Agroteknikerkurs:
— Forz’alfer I — hovedvekt på landhruksregnskap,

økonomi og EDB
— Forz’iilter 11 — videregående kurs i data regnskap,

eiendomsoverdragelse, økonomi,
skatterett, analyse osv.

Sokmidsfrist: 15. nun 1997.

Plan og søknadsskjema fås ved henvendelse til skolen.
Adresse: Pottemakerveien 4, 0954 Oslo
Telefon: 22 90 15 50 - Telefax: 22 16 60 57

• l( o

Hogskolen i Hedmark
‘

2401) Iiverum
— M La’rerskoicaiIen I Til: (2 43 01) 00 Fax: 62 43 110 li i

FOSEN FOLKEHOGSKOLE
7100 RISSA TLF.: 738512 60 FAX: 738522 55

* økologisk jord- og
hagebruk

* Sjobruk

* Båtbygging
* Friluftsliv

* Lafting

* Ull / Skinn

* Med reisernål Afrika

•,_1

J

c

Miljøvern er verdivalg

Internett: http:llwww.hit.no

BLI
STUDENT PÅ
SØRLANDET!
Sørlandet er mye mer enn
bare sol, sjø og sommer
I Kristiansand, Grimstad og
Arendal ligger Høgskolen i

Agder, som med sine over
100 studietilbud og drøyt
6000 studenter er en av
landets største høgskoler.
Vi er også en av de mest
internasjonale lærestedene i
landet, med gode utvekslings
kontakter med universiteter
og høgskoler i både Europa
og USA. En rekke av våre
studenter tar derfor deler av
eller fortsetter utdannelsen sin
i utlandet.

TA KONTAKT FOR
NÆRMERE OPPLYSNINGER
OM VÀRE STUDIETILBUD!

Vi treffes på telefon 38 14 1000!

HØGSKOLEN I AGDER
Tordenskjoldsgate 65, 4604 Kristiansand
Telefaks: 38 14 1001

I

I

I

I

I

Studietilbod
Avdeling for lærarutdanning
4-årig allmennlærarutdanning
3-årig førskulelærarutdanning
Praktisk-pedagogisk utdanning
Arsstudium: Pedagogikk, kroppsøving. torming, naturfag,
matematikk, musikk I. og 2. årseining
10 vekttalseiningar: matematikk, drama, spesialpedagogikk,
pedagogikk barn 5-lO år, samfunnsfag
Avdeling for humanistiske fag
Engelsk I. halvårseining og grunnfag
Historie grunnfag og mellomfag
Norsk grunnfag, mellomfag og storlag
Norsk og samfunnskunnskap for utanlandske studcntar
Tysk grunnfag
Avdeling for samfunnsfag
Kommunal planlegging og administrasjon
Arsstudium i samfunnskunnskap
Vidareutdanning i offentleg planlegging, organisering og leiing
Kristendomskunnskap grunnfag og mcllomfag
Kristendomskunnskap og menighetsarbeid
Kyrkjcverjeiitdanning
Kateketutdanning 15. april:
Barnevernspedagogutdanning Vanleg søknadsfrist
Sosionomutdanning
Vidareutdanning for trygdefunksjonærar
Avdeling for mediefag
Journalistikkutdanning
Informasjonutdanning
Animasjonfilmutdanning
Dokurnentarfilm og

Miljø handler om konsekvenser
av våre valg for natur og samfunn.

Miljovern krever kunnskap og avgjørelser
Høgskolestiftelsen pà Kjeller tilbyr studier innenfor

AGDER

__

FOLKEHØGSKOLE
Landets s(irl ig s le 11)1 kehimgs Li le

FJELL OG VIDDE. HAV OG SJØ,
ELVER OG VASSDRAG ER SKOLENS
KLASSEROM

B1-i OM SKOLEPLAN! TLF. 3 166666
U-Iandsstudier — 20 vekttall

DistriktsaktiV skole — 10 Vekttall

Miljø- og energiteknikk — 20 vekttall

Miljorettet helsevern — 10 vekttall

Oppvekstmiljo for barn og unge
— 10 Vekttall

— forebyggende helse- og sosialarbeid

fjernsynsreportasje

Høgskulen i Volda
Boks 500, 6101 Volda
TIf: 70075000
Faks: 700750 51

Velkommen til et intimt og hyggelig studiemiljo.
Studiene er finansiert ved statstilskudd, og gir rett

til lan i Statens lanekasse for utdanning.
Studiested Lillestrom.

Be om soknadsskjema. Kontakt

lløgskolestiftelsen på Kjeller
Postboks 21, 2007 Kjeller. TIf. 63 81 95 22

NOK0 FOR DEG?
* Friluftsliv * Hu,sflid og handverk * Samtid
* Folkemusikk/folkedans Islandshest * Organisasjonslære
* Halvårskurs: * Jakt/fiske * Vinterfriluftsjjv
* Fellesfag.* Valgfag * Studietur

Skriv ellrr not, etter plan:

Ryf5ilke Folkehøgskule

4230 Sand

Tif.: 52 79 72 61/ 52 79 72 62 Fax: 52 79 78 57



STUDIESTADER:
SOGNDAL, FØRDE OG SANDANE

0

/ ()

SOGN JORD- OG HAGEBRUKSSKULE
5745 Aurland

2-ärig landsline i oklologisk landbruk
og berekraftig samfunn.

VK1 og VK2 m/sommarkurs
S1udieretnzngsfag: naturbruk og okologisk landbruk
A limennfag og valfag.

Vegetar og vanleg kost.
Elevar med barn har hove til ä skje plass i Spiren Barnehage
For meir informasjon: kontakt Sogn Jord- og Hagebruksskule

teif: 57633 205 fax: 57633676
soknadsfrist: 1. april.

,StllteIIv gartner— ogeci Il/I )Insterd(’/)rat,s/a)le
/ har /(/lgen(/e ti/hud lar skolearet i 997/9,S’:

Studieretniiig ATaturbruk:
VJ I (;artiic’ri g /ia,ç’elrul.
VK li (;a1111(’r

Sludieretning Foringiviiig,vftzg:

VA’ I blonist(’rdekorat/r
VI II llo,nstiv/ekorator

.‘lll(’ dc’ nc’l’!lte kurs bc’gviiner IS’. august I 997.
S’ttliiads/rist 7. (l/)rtl. Skriv c’ller i-ing c’ll(’r ilan og
sökiicicls.kjc ‘mci.
T//. 62 56 74 99. Adresse: 2390 Mor/v. Ecix: 62 36 SO )

FolkehØgskole
i magiske

_____

Lofoten

LIN,JER 1997/98:
* I rilullsliv/Ijell

I rilutisik /j:ckt & fiske
\piirt\clykking

0 kyst li i Lot liten
I 12—arskw’s i
iriterlriluttsliv

$‘/(rs/utI 0,1,’ l’0/(/S(1lll II(UI(I, 11011//I ‘li i
iii(IIIl’XkIIIIl, 11(111’ (OlU 1’I(’(’I, II0I7//V(

,V(’l(( (/(ll(7(’(’, 1(I()I’kE’f id(7t(’I?lI( 1,1,’, (Ialt

hav o,i /nske had’tcn,peraItu’c ‘I’.

1.0101(11 /511’ ‘il III, hi.Sloru’ 11 ‘ar
(‘I’l’flt(’l’ (‘)l I’Il’/,L/i,’./l(’l Ill’S!l’il /11 tCl’

,va,nnu’n. I’a Vataii i 111k(’lIl,’qsko/l’

,rvker ii i /t’I/c’,sskci/i a tih’giu’ 0.11

/,/viiiivtct III ‘(Il’ hi.itoi’it’ 01 /011(1

i !IlIlll(’l’lI /7(1 ulike Ifl(Itl’i.

Vågan Folkehøgskolc
10 KaheI og

l’lf. 711 078! 03
10.57607 $1 17

Fly
Idrett

Botrening
Friluftsliv fjell

Spansk Latin-Amerika

GÅ PÅ Møbelsnekring Design

Norsk for fremmedspråklige

VALD RES
FOLKEHØGSKULE
2920 LEIRA Tif. 61 36 20 25

Opji/c’i’ et (iiIlI(’lIl’d(’S

skoli’ar I L()/Ot(’11!

MILJØFAKTA

Hvis du har planer om å
fornye ditt gamle
kopieringsustyr, og
regelmessig produserer
mer enn 20 kopier
II Iaa oør au spørre oss om

de utrolig lave
produksjonsomkostningene

________________

(opp til 80%* besparelse) • Ozonfri

pci den nye TR Serien av • ‘annbasert farge

RISOGRAPHER. : iQ4kindeler
• kopiene er 100% resirkulerbare

i’ “ ‘ G.er’c ‘I. ‘ ‘ • ingen varme

r
• lavt stoynlva

Om
RISOGRAPHY
Med en digital printer i RISOs TR Serie kan du trykke på en
rekke forsk1ellige papirtyper og tykkelser, med en hastighet
pà opp til i 30 kopier i minuttet og i et utvalg av skarpe farger.
Du har også fordelen av en mengde standard og valgfrie
muligheter, inkludert et grensesnitt for direkte utskriving fro din
PC eller Apple Macintosh. RISO TR Serien av digitale printere
er perfekt i design og pris for brukere på en liten skala.

For mer informasjon kontakt:

LEHGRAF AS
Postboks 176 - 1471 Skarer

Tel.: 67975085- Faks: 679081 60
Forhandlere over hele landet

FRILUFTSLIV
OG ØKOLOGI?
AKTIVT PROGRAM MED
FLEIRE REISER:
* Botanikkvandring i Aurlandsdalen.
* Brekurs p4 Hardangerjøkulen.
* Studiereise til Marokko.
* Skikurs i Hallingdal.
* Snoholetur p4 Hardangervidda.
* Arktisk okologi.
* Marinbiologi og frkfykking.
* Sosiologi og leik hos orrfugl.

DÅ ER KANSKJE EIT ÅR PÅ
FANA FOLKEHØGSKULE
NOK0 FOR DEG?

ANDRE LINJER
*Media *Kunstfag
*PsykoIogi og samfunn.
*Teater og musikk.
Verkstad for skrivekunst og
filosofi.

PÅ FANA FOLKEHØGSKULE
KAN DU OPPLEVE EIT
AKTIVT OG ANNLEIS
SKULEAR NÆR BERGEN.
BE OM SKOLEPLAN!

NORDLAND FYLKESKOMMUNE
“ VEFSN LANDBRUKSSKOLE

økologisk avdeling - Sømna, 8920 Berg i Helgeland.
TIF. 75 02 5800. Fax: 75 02 58 44.

ØKOLOGISK SKOLETILBUD
Vefsn Iandbruksskole økologisk avdeling Sømna ligger på Sør-
Helgeland, ca. 30 km. fra Brønnøysund som har flyplass og hurtig
ruteanløp. Det er bussforbindelse til Brønnøysund, Mosjøen (tog)
og Grong (tog).
Skolen vil fra skoleåret 97/98 ha følgende kurstilbud:

- Grunnkurs Naturbruk
- VK1 økologisk landbruk
- VK2 økologisk landbruk

For nærmere informasjon kontakt skolen.

FANA FOLKEHØGSKULE
Mildeveien 190, 5067 STORE MILDE, BERGEN

Telefon: 55 99 16 03 Telefaks: 55 99 11 95

SF
HØGSKULEN

I SOGN OG FJORDANE

KIRKE-, UTDANNINGS— OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET

HØGSKULETILBOD I SOGN OG FJORDANE

Høgskulen i Sogn og
Fjordane tilbyr deg:

MILJØPR0(;RAMMER

NATURFAG
Kandidatsturlium i akvakullur, nalur- og miijnfag,
4-årig, studieretningar andskapsforvaltninWmi I
jogeologi. Naturfaglege årssluclium.

STRATEGI FOR MILJØ OG UTVIKLING I UTDANNINGSSEKTOREN
Slrategi fl)r miljo og utvikling viser bredden i arbeidet ned milolære i u!danningssektoren.

l)okurnen!et er gratis. har bestil! ngsnr F—3092 og tas fra
Statens trskksaksckspedisjon, I’ostboks 8169. 0034 Oslo, til’. 2224 98 60

• 1—4-årig studium på
høgskulenivå

H ELSEFAG
Sjukepleiarutdanning, heil- og deltid. Vidare
utdanning i geriatri, psykiatri mm.

iVliljçtprogi’ainmer skal gi slOtte til handlingsrettel miljpopplæi’ing. Disse er lilgjengelig:

SAMFUNNSFAG
Utdanning til sosionom og harnevernspedagog.
Samfunnsfaglege årsstudium.

Miljø, energi og imieklirna i skolen, MI l S’, er el program for
overvaking av energibruk og inneklima i skolen.
In l’ormas jun: Nasjonalt lære,niddelse,iter,
PB 8194, dep. 0034 Oslo.

• Forskingsbasert undervis
ning utan studleavgift

2500 studentar i
inspirerande og
trivelege læringsmiljø

Søknadsfrist 15. april

INGENIØRUTDANNING
Elektroingeniorutdanning i miljoteknologi og
automasjon.

ØKONOMI OG SPRÅK
Kandidatsiudium i økonomi/administrasjon og
reiseliv. Arsstudium i engelsk. organisasjonsfag og
informasjonshehandling.

Koiitaktpersoiz Gro Ilexeberg Dahl,

tif 22 47 65 29. .fax: 22 47 65 50 Internett:http://www.nls.no

ANDRE FAG
Spesialpedagogikk, musikkterapi, vernepleiar
utdanning.

Kystprogrammet er et program for undersØkelse av kysten.
Informasjon: SU i Aust-Agder Postboks 264, 4801 Arendal

TIl.: 37 02 50 25 Fax: 37 02 47 73
Ernail: postuttak@su-aa.sri.telemax.no

IÆRARUTDANNI NG
Allmenn- og forskulelærarutdannlng, heil- og del-
tid. Idrett, norsk og fleire vidareuldanningstilhod.

Internett: http://vann.ifm.uih.no

1.7anda er et ograni for osers aking av norske innsjøer.
lnl’orma.sjon:Vanda, Zoologisk inslilutt, IJiB,
Alligaten 41,5007 Bergen,
Tell.: 55 56 22 27 F’ax: 55 32 9111,

F—nuiil: olaug.k’4ani@ zoo.uib.iio
Ititeriseti: http://vann.iliu.uib.no

Adresse: Hugskulen i Sogn og Fjordane,
Boks 133, .5801 Sogndal

TELEFON: 57676000 TELEFAX: 576761 00 INTERNETT: http//www.hisf.no

Bekki.ç er et program kr å bevisstgjøre elevene om verdien av

vare smavassdrag. informasjon: NIVA, PoStl)Oks 173,
Kjelsås, 0411 Oslo, (Il.: 22 18 52 29 Fax: 22 18 52 00
E—mail: anne.lvche@niva.no. Internett:

http:/Ivann.ifni.uih.no -

The Glolw I’rograin er et globalt netI erk av skoler som

observere r ni i Ijoparamei re og rappoi’Ierer disse til en sentral
database. I ntormasjon: ‘est—Telemark Rcssurssenter,
The (;h)he Program, 3880 I)alcn,
‘l’lf: 35 07 72 71 Fax: 35 07 72 06
Eniall: karlthCa7dalen.vgs.no Liiternett

http://( lobe.lsI.noaa.gov

Soli.s’ er et pi’ogram for videregaende opplæi’ing knyttet til
fysikk u nde rv i sn i nge i -

Informasjon: Vest-Telemark Ressurssenter.
Solis, 3880 l)alen.
‘lif: 35 07 72 71 Fax: 35 07 72 06
Email: karlth@dalen.vgs.no



oppgitte.

N&M • Andreas Tjernshaugen

Inger Johanne Konrad
sen er leder for Naturvernfor
bundet i Farsund (NNV), og
det betyr at kampen for å red
de fuglefredn i ngsornrådet i
Lundevågen har satt sitt preg
pa hverdagen. Men hun drar
ikke dit uten en god grunn

— Jeg blir bare i dårlig hu
mor av det, forteller Konrad
sen.

Vi slår på kommunekaja og
ser over mot stablene av rør
pa den andre siden av Lunde
vågen. Rorene korn mer fra
Bredero Price, bedriften som
har vært pådriver for utfyl li ng.
I fjeliknausen bak oss har
kommunen begynt å sprenge
ut steinmasse, og lastebiler
dundrer til og fra med lass
som dumpes i vannet. Innerst
i fjordtarmen ser vi det lille,
fuglerike våtmarksonirådet
som striden står om.

Lista-halvoya er første

Norges Naturvernforbund
Postboks 2113 Grünerløkka
0505 Oslo. Norge
Besøksadr. Nedre gate 7, Oslo
TIf:2271 5520
Faks: 22 71 5640
e-post: naturvern@sn.no
Internett: http://www.grida.no/
ngo/naturvern

StOPI) flir fugler som flyr til
Norge over N ordsjoen. På
trekket mot sør stanser mange
fir å spise og samle krefter fo
ran den lange etappen over
havet. Den I anggru nne inud
derbukta innerst i Lundeva—
gen er en viktig del av vat
markssystemet på Lista, pa
grunn av den ostvendte og be
skyttede hel iggenheten. Når
myrer og tjern frvser til, er det
te det eneste stedet i distriktet
hvor trekkfuglene finner mat
og åpent vann.

Også fbr sjøfugl er den Inne
Lu ndevågen et viktig tilflukts
sted når det stormer som verst
ute på havet. Naiurvernftr
bundet i Farsund er redd for at
utbyggingen skal jage vekk
mange av (le 121 fugleartene
som er registrert i fuglefred
nmgsorn rådet.

— 1.tindevågen er allerede
omgilt av veier og industri på

Presset kommunen
N NV har vært engasjert i
kampen mot utfyll ing og bro
over Lundevågen siden plane
ne ble kjent våren 1993. En
foreløpig seier kom i 1995 da
Statoil, som kjøper rørene fra
l3redero Price, skrev til kom
munen og sa at de ikke treng
te (len ekstra lagringsplassen.
Brevet ble sendt etter at orga
nisasjonene i det internasjo
nale neitverket Friends of the
Earth gjennomførte en faks
aksjon niot Statoil.

Vårhalvåret 1996 sä situa
sjonen lys ut for Lundevågen
Kommunen, naboer og be
dri her rundt området deltok
pa N NVs mote i et fullsatt
[.unde bedehus, og ble enige
om å samarbeide for å beskyt
te Lii ndevågen.

I lopet av sommeren og
høsten la imidlertid Bredero ‘

Price nytt press på koinmu
nen, og i november kom den
endelige tillatelsen til utfyl—
ung fra fylkesmannen. Da
N&M besøkte lundevågen var
utfyllinga allerede i gang — før
klagefristen hadde gått ut.

Kunstig åndedrett
Fylkesmannen har pålagt ko
munen en rekke «avbøtende
tiltak». Et beskyttende lag av

Den landsomfatten
de underskriftsak
sjonen mot
gasskraftverk ble
avsluttet før jul.
Kampanjen nådde målet om
100 000 signaturer, og Il. de
sember troppet lederne for or
ganisasjonene i Klimaallian

0 sen opp på kontoret til davæ
rende olje- og energirninister
Grete Fareino med kurver ful
le av underskrifter. I forbindel
se med overrekkelsen krevde
Naturvernforbundet (NNV)
og de andre miljøorganisasjo
nene at den endelige avgjørel

svært finkornet sand rundt ut
fvllingen skal hindre at miljø-
gifter blir frigjort, og kanaler
med elektriske pumper skal
bedre vanngjennornstrøm
ningen. NNV kan nok ta en
del av æren for at miljøkrave
ne til utfyllingen har blitt
skjerpet, men Inger Johanne) Konradsen er langt fra for
nøyd. Hun kaller tiltakene for
kunstig åndedrett på naturen:

— I littil har Lundevågen
greid seg fint uten noen elek
triske purnpcr. Ingen vet hvor
dan retningen på vannstrøm
mene og avsetningen av mud
der vil påvirkes med de nye
forholdene. Og om pumpene
stanser og kanalene tettes en
dag, ligger steinmassene fort
satt der og sperrer av htikta for
bestandig.

sen o in gasskraftvcrk utsettes
til etter klimakonferanscn i Ja
pan i desember 1997.

— Hvis vi skal få en ordent
lig debatt om dette, er det vik
tig at avgjørelsen utsettes til vi
vet in nhol det i den interna
sjonale klimaavtalen, sa
NNVs leder Heidi Sørensen.

Sorensen mener 100 000
underskrifter er et svært godt
resultat

— Den vellykkede under
skriftsaksjorien er et resultat
av et skikkelig krafttak i orga
nisasjonene — og den viser at
miljøbevegelsen har nådd ut
med sine argumenter mot
gasskraftverk.

Regner ikke med støtte

NNV og de andre organisa
sjonene i Samarheidsrådet for
naturvernsaker har klaget til
Statens forurensningstilsyn
(SF]’) for å få orngjort tillatel
sen, men aktivistene i lokalla
get regner med at saken er
tapt. Likevel er de stolte av
innsatsen. Konradsen trekker
spesielt fram det gode samar
beidet med forskjellige grup
per i lokaliniljøet, og med
NNVs fylkeslag og sentral-
ledd, som erfaringer andre lag
kan dra nytte av.

Man sitter igjen med en fø
lelse av at Lundevågens ivrige
beskyttere hadde fortjent et
bedre resultat. Og det hadde
kanskje fuglene også? D

Den 8. desember i fjor
omkom Oskar Tenden, 40
år gammal, i ei isrenne i
Glornsdalen. Dette var hans
eigen dal i heiinhygda Opp
stryn. I ler renn ei av dci el-
vane som han Oskar — i lag
med kona Anne Kjos-We
nurn — kjempa så intenst for
å verne for livet og framtida,
mot planane om kraftutbyg
ging i Breheimen.

Oskar ‘l’enden var bonde
på I-ljelle, og han bygde opp
garden til ein av dci beste i
bygda. I lan presenterte seg
alltid som bonde når han
stod fram med argumenta
for å verne elvane i Opp-
stryn. Mange i bygda stod
imot han, men med respekt.
I (an Oskar var menneske
nok til å ha motstandarar
som ikkje àg måtte vere hans
hendar. I lan gjekk alltid til
kamp med blanke våpen. Og
han gjorde det med eit utol
modig engasjement, ei dri
vande interesse, med kraft og
humør.

Oskar R’nden var kasse
rar i Berg Breheimen, men
noko langt nieir enn den
som styrde med pengane og
rekneskapa. Han sag alltid
etter nye trekk som kunne
tene saka, og han heldt ut.
Utfallet var så viktig for han
at det nærnia seg eit eksis
tensielt spørsmål. Han var
nok ofte usikker pà korleis
det ville gå, men han var så
sikker på det han dreiv med
at han kunne ta alvoret med
ein tur. I kampen var han
trygg. Ilan møtte aldri ein
motstander med å sjå ned.

Då Stortinget tok Stryne
vassdraget med i Verneplan
IV den 1. april 1993, drog
Oskar ‘l’enden heim att for å
kvile ein dag eller to, for så å

ta tak i nye naturvernsaker.
Det gjorde han i kommune
styret, der han sat to perio
dar Som representant for R’v
og for snart to år sidan tok
han over som leiar av Natur
vernforhundet i Stryn. 1-lan
var tidleg ute med å ålvare
mot å legge viktige natur
vernsporsmål til avgjerd på
kommunalt nivå. Som
røynd politisk strateg såg
han raskt tvers gjennom alle
som prøvde seg i gron kappe
og med nystrokne ord om
vern og berekraft, men utan
å meine det pa alvor. Bonde
og lokalpolitikar Oskar’R’n—
den var ein naturvernar på
klassisk grunn.

I lan levde av jorda. Men
han fann stor glede og vikti
ge verdiar i det økonomisk
unyttige landskapet, i fjell og
flog og på breen. Med åra
gjekk han meir og meir i fjel
let man anna ærend enn tu
ren, I lan var ein fjellmann
av sinn, og eg trur dette had
de mykje å seie for at hans
sterke engasjement hadde
Ciii positiv tone.

Dci fleste ville hatt nok
med garden og litt til. Men
ikkje Oskar. Flan gjekk inn i
si tid og levde (ler. 1-lan tok
drifta og økonomien heirne
alvorleg, men var aldri ein
moldiræl. I lan hadde alltid
tid når det gjaldt noko vik
tig, og han hadde heile tida
ei rekkje verv, frå kasserar i
vereringen til leiar i Sege
stads vener. Oskar Tenden
var neppe klar over, for eg
trur ikkje han tenkte på
slikt, kor viktig han var både
som karnpkraft og som
dragkraft, som leiandre i
kraft av seg sjølv og ikkje av
pontifikaliar.

Erik Solheim

liv i laga nytt fra Naturvernforbundet

UTFY
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HAAKON SMEDSVIG HANSSEN,
PAUL LEER-SALVESEN
og ANDREASAASE:
NatLir og mennesker
En miljøhistorie
Universitetsforlaget
268 sider

Not nr og Fnenieski’r En iniljohistoric’ ser på
men neskets samspill med naturen gjen
nom forskjellige epoker. Vi opplever våre
forfedre reise seg på to og begynne som
storvi Itjegere. Vi følger dem når de gar
over til å dyrke jorden, og vi er med nar
de industrialiserer Europa. 1-leie tiden
med forholdet mellom natur, økonomi
og kultur som det sentrale.

Forfatterne lager riper i bildet av jegere
og sankere som lever i paki med naturen
og fordums jordbrukere med økologisk
hclhetsforståelse. De mener at mennes
ket gjennom hele historien har skapt mil
jøproblemer. 1-Ivorfor og hvor mye har
imidlertid variert.

Boka er ftrfattet av en glohalhistoriker,
en idthistoriker og en etiker, og den tverr
faglige behandlingen av stofftt er både
bokas svakhet og styrke: Det gjør inn
holdet mangfoldig og spennende. Samti—
dig blir stoffet ofte fragmentert og sum
marisk, og det er krevende for leseren å
henge med.

Boka evner ikke helt å samle trådene.
Men så har heller ikke forfatterne tatt mål
av seg til å gi noe annet enn smakebiter
fra et stort fagfelt. Boka er først og emst
beregnet på lærere og studenter som selv
skal undervise. Men også for andre burde
den være interessant. For personer med
en ekstra porsjon miljøengasjement og
historie- eller filosofi-interesse er «Natur
og mennesker. En miljøhistorie» lesever
dii’.

Sin Lehne Nilsen

JOHN HILLE:
Din bit av jorden
Forum for utvikling og miljø
98 sider

i Ivordan blir den norske hverdagen hvis
Ola og Kan skal dele likt med resten av
verdens befolkning — og samtidig ha et
bærekraftig forbruk? Dette er blant
spørsmålene John I-lille forsøker å svare
på i heftet 1)in bil av jorden.

I leftet preges ikke akkurat av nye og
speimende problemstillinger. Vi har hørt
mye av dette l’or. Men det skiller seg fra
lignende bøker ved å være konkret: i Ivor
mange kilo tekstiler og plast bruker nord
menn hvert år sammenlignet med den
gjennomsnittlige verdensborger? I Iva er
en hærekraftig fritidsaktivitet? I Ivor mye
mat kan hver enkelt av oss spise i 2030
hvis vi deler likt mellom oss?

Systematisk og oversiktlig går John
1-lille gjennom forbruket i Norge og ‘er—
den — ikke generelt, slik det vanligvis be-
skrives, I lan ser på forbruk av matvarer,
tom mer, mnetal ler, tekstil er, plast, energi
og areal.

Først får vi en oversikt over norsk for
bruk av disse godene sammenlignet med
verdensgjennomsnittet. i lille ser på for-
ventet utvikling, og trekker dernest opp
grenser for vekst. ‘l’il sist skisserer han
« den hærekraftige hverdag». (Begrepene
«okologisk rom» og «okologiske andeler»
står sentralt i boka, og forklares greit og
lettf’attel ig.)

Man behover ikke kunne noe særlig
om emnet fra før for å ha utbytte av l)in
bit av jorden. Tvert imot kan heftet gi en
god innføring for folk med en gryende
miljointeresse. Kanskje er den også egnet
til skolebruk.

Men også de som vet en del om pro
blematikken kan ha nytte av heftet — som
0 ppsi agsverk.

Svakheten ved heftet er at det sier mi-

nimalt om hva slags politikk som bor fø
res kr å na de malene I lille setter opp.
i lan legger mye ansvar på enkeltmennes—
kei, og streifer bare såvidt innom eksem
pler pa tiltak som kan gjennomføres av
myndighetene. Allikevel; for politikere
som er interesserte, kan heftet trolig være
et godt redskap i arbeidet med en mer
mil jøvennlig politikk.

I )in bil av jorden er en oppfølging og
popularisening av utredningen Sustaina
ble Nonony som Il ille skrev i i <)95.

Sin Lehne Nilsen

DAG RØTTERENG:
Naturens storstue
— den uberørte harskogen
Orion forlag
168 sider.

Rottereng har levert en praktbok av (le
sjeldne. Den 34-årige naturfotografen fra
Sor-Trondelags debut er en personlig hyl
lest og en kjærlighetserklæring til de
dype, ville og opprinnelige skogene.

De fleste har et f’orhold til skog, den
fins nesten overalt i sine mangfoldige va
rianter. Men hvor mange har opplevd
den sjeldne naturskogen hvor generasjo
ners gang har gått uforstyrret av mennes
kers maskin-klør?

«Og en gryende redsel begynte å gripe
tak i meg etter hvert som jeg forstod. Det
var slik skogen egentlig skulle være!».

Boka inneholder kapitler med selv
stendige historier og beskrivelser som
alle rotem’er rundt bokas hovedtema; den
uberørte harskogen. Alt satt sammen
med en rekke perler av noen bilder. Det
fins ru a nge bra nato rfotografer i Norge,
men sjelden tidligere har jeg sett så mye
stemning blitt formidlet som gjen noin
Røtterengs bilder.

I tillegg til å formidle naturopplevelser

og kunnskap om naturskogenes rnang
foldige dyre- og planteliv, har boka ogsa
et klart budskap. «Disse uvurderlige ver
diene i vår naturarv må sikres na, ellers er
det for seint«. Dette kommer forfatteren
inn på i hokas sluttkapittel, hvor den me
get pinlige affæren rundt verneplanen for
harskog blir kommentert.

Norge vil med den vedtatte utvidelsen
av verneplanen komme opp i 1,06 pro
sent vernet produktivt areal. l)ette er
langt under (lei som er nødvendig for å
sikre at gammelskogens arter overlever i
framtiden. Fra forsker-hold poengteres

C det at mellom fem og 15 prosent må ver
nes, avhengig av hvor okologisk man dri
ver skogbruk. Gjennom denne boken bi
drar Rottereng med å opplyse landets be
folkning om at klokka er fem på tolv for
våre gamle naturskoger:

«... men hogger vi de siste restene av
våre uherørte barskoger, er det for sent å
angre. Vi kan aldri få dem tilbake.«

Rein Midteng

DAG HAREIDE:
Naturlig Vis
Håndbok for en miljøvennlig hverdag.
Miljøheimevernet og Gyldendal
105 sider

Vil du i løpet av et år spare naturen for
600 kilo soppel, 600 liter bensin, flere
tonnC02-utslipp, 50 kg forsurende foni
reusning og flere farlige miljogifter?

Javisst, vii vel mange av oss svare, men
hvordan i all verden skulle det være mu
lig?

Oppskniften finner du i Dag lIareides
bok NaturligVis. Rådene i boka er ifølge
Hareide prøvd ut av hundrevis av hus-
holdninger i Norge, og bygger også på er
faringer fra våre naboland.

«1-Iva hindrer at vi løser miljoproble

mene? Er det uansvarlige Politikere ? El
ler gradige mennesker ?« spor I lareide.
Og Nato rvernforbundets tidligere gene—
ralselcretær gir selv svaret. ‘<Jeg tror den
viktigste hindningen er alle som sier (le
vil, men ikke tror det nytter.>’ Det er net
topp (lette boka griper fatt i. Den handler
om å vende hverdagsvaner på seks områ
der: avfall, energi i huset, «ville naboer»,
reiser, innkjøp, arbeidsplassen og sam
funnet.

Sktille dti ha havnet i den tro at miljø
problemene er for store og at det betyr
lite hva du gjør, så er NaturligVis en lan
kevekker. «Et norsk hjem er som en mid
dels stor kjemikalie- og transportbedrift i
afrikansk målestokk», forteller I lareide.
«En familie på fem bruker like mye elek
stnisitet og olje som en landsby på tOOt)
mennesker i Tanzania. Det nytter å gjøre
noe fordi vi i den rike verden kan gjøre
ting som monner.»

I Ivert kapittel avsltittes med ei rikhol
dig liste over tiltak. Blant hele 24 tiltak
for mindre soppel, 25 for å spare energi
i hjemmet, 28 for miljovennlige innkjøp
og 26 tiltak knyttet til transport, er det lett
å plukke ut enkelte som isolert fra sam
menhengen kan lanerliggjøres. Men da
vil le vi samtidig avsløre at vi ikke har fat
tet helheten i I)ag I lareides budskap,
nemlig at det nytter. Denne troen på at vi
kan tmlrette noe må være grunnleggende
for alle i miljøbevegelsen. For hvorfor
skulle vi engasjere oss i natur- og in iljø—
vern hvis vi ikke tror at det kan føre til
noe?

Kanskje lar fortsatt noen seg overraske
av at gode miljovaner er direkte lønn
somt. Men egentlig er det nokså selvsagt
at du sparer penger når du sparer energi,
transport og innkjøp. lamnilier som gjen
nomfører halvparten av de foreslåtte til
takene, sparer i gjennomsnitt 5000 kro
ner årlig. Ifølge boka kan en husholdning
spare opptil 20000 kroner. Dette burde
gjøre noen hver nysgj errig.

NaturligVis er gitt ut av Miljoheimever
nei og er i tråd med Miljøheimevernets
idé: Vi begynner med (lei vi har kontroll
over, og vi vet det nytter å starte hjemme
hos oss selv — men også på arbeidsplas
sen og i foreningslivet. Det finnes ele
menter i



å klingen

1 Ivilke utspill om naturforvaltning
kan vi vente oss nå?

Norges Naturvernforbund oppfordres
til å ta saken opp med Arheiderpartiel.

Oddvin Lund, Oslo.

«Rovdyromradene
fylles med sau» —

eller omvendt
Viser til artikkel i nr 6/96. Konflikt
mellom husdyrhald og rovdyr er gamal.
Etter nærmast utrydding av dci store rov
dyra vart det rimeleg trygt i dci utsette
områda med t.d. sauehald. Så i dag kan
ein like gjerne snakke om det er bjørnen
som fyller saueornråda.

Eg har forståing for at ein reindriftsa—
mc skyt ein jerv inne i reinsflokken. Det
te gjeld hans levebrød og utøving av næ
ring. Men det er urettferdig at han skal få
ti tusen i bot og inndrege gevær.

Vi skal være varsame med ein retts
praksis som strir mot folk si rettskjensle.
Sauer på beite har dg krav på vern og skal
sleppe å slepe seg rundt med avrevne jur
eller knust naseparti. Da må slaghjømnen
vike og det på direkten, uten å vente ei
veke på fellingsløyve frå byråkratiet.

Er næringsmnteressene store nok får
herre dyrevern og miljø vike. Kva mcd
jernhanc og vegar gjennom storviltomra
de? Vert ein bil som køyrer i hel/skadar
hjort inndregcn og hilføraren høtelagt?
Eg berre spor.

Erling Bogstad, Førde

Hvorfor gasskraft?
Det beskjedne målet om 100 000 un
dcrskrifter [not gasskraftverk ble ikke
nådd. Part ileder Erik Solheims forsøk på
å gjøre gasskraftverk til en stor politisk
sak var sikkert velment, men menings
målinger viser at dette (samt visse andre
utspill) har redusert oppslutningen om
hans parti. Hvorfor?

Folk flest oppfatter gasskraftverk som
et mindre onde enn atomkraftverk, kull-
kraftverk eller stygge inngrep i vassdrags
natur. l)enne vinteren er vi faktisk av
hengige av import fra danske og kanskje
også tyske kullkraftverk. I Sverige er det
mcd folkeavstemning avgjort at alle
atomkraftverk skal stenges i overskuelig
framtid, men utviklingen av annen ener
gi til erstatning for atomkraften går
smått.

Folk flest oppfatter ikke seg selv som
energisløsere, selv om det er det; det er nå
vanlig at mannen i huset går ut til søp
peldunk og/eller postkasse iført korter
nei T-skjortc, uansett årstid. l)ette viser

at temperaturen inne i huset er høy, og at
det brukes unødig mye energi til oppvar
ming. Det siste gjelder særlig når huset
har så dårlig ventilasjon at dører og
vinduer må åpnes også om vinteren. El
kraftforhruket er nå litt redusert etter
kraftig prissitgning, men samtidig er det
ekstra stort salg av fyringsolje og parafin.

[)et diskuteres om kraften fra de plan
lagte gasskraftverkene skal eksporteres el
ler gå til innenlands forbruk. I)en skal i
alle fall mates’ inn i samkjoringsnettet
som omfatter Vestlandet, Sørlandet og
Østlandet, som har sterke koblinger til
Sverige og Danmark, og som om få år får
koblinger også direkte til Tyskland og Ne
derland. Eksisterende og nye sjøkabler
sørover kan brukes til både eksport og
import, og hovedformålet er utveksling
av effekt.

Atomkraftverk og kullkraftvcrk er ikke
egnet til å regulere produksjonen like
raskt som forbruket endres i løpet av et
døgn. Vannkraftverk (med tilstrekkelig
dimensjonering) kan benyttes til svært
ujevn produksjon av «topplastkraft», i
samkjøring med varmekraftverk som da
får jevn produksjon av «gmnnlastkraft».

Leggingen av sjøkabler til Tyskland og
Nederland vil bli fulgt opp med bygging
av nye (omstridte) kraftledninger på land
og «opprusting» av vannkraftverk. l)et
siste vil si utvidelse for ujevn produksjon
av «topplastkraft». I Sauda skal små gam
le kraftverk med jevn produksjon for den
«topplastkraft» til en ny hovcdkraftled
ning som skal kobles til en ny sjøkabel.
l-lovedkraftledningen som skal føre
«topplastkraft» sørover fra Sauda og Sul
dal er omstridt, men kan neppe erstattes
med sjøkabel i loknafjorden. Det er nok
mer realistisk å bygge en noe kortere luft
ledning til Karmøy, og legge sjøkabel der
fra til nye installasjoner på Ekofisk og vi
dere til England!

I land med lite eller ingen vannkraft er
det vanskelig å skaffe «topplastkraft», så
slik kraft har mye høyere markedsverdi
enn «grunnlastkraft». Med mye sterkere
koblinger til varmekraftland vil denne
verdiforskjellen bli stor også i Norge.
Kraftselskapene vil da (i den grad det er
fysisk mulig og legalt) eksportere «topp
lastkraft», i stedet for å selge «grunnlast
kraft» til den kraftkrevende industrien.
Denne industrien på Vestlandet og Sør
landet har ingen framtid, hvis den ikke
får ny forsyning av «grunnlastkraft» fra
grasskraftverk.

Casskraft er altså noe vi kan unnvære,
hvis vi også kan unnvære den kraftkre
vende industrien.

Skriv navnene på dyra
på et postkort, og send det
til l3lekkulfs Hovedkvar
ter, Postboks 2fl3 Grü
nerløkka, 0505 Oslo.
Merk kortet eller konvo
lutten «Hva er dette?».

De som svarer riktig
blir med i trekningen av
Blekkulfs nye CD eller
kassett «Blekkulf og den
mystiske flaskeposten».
Husk å fortelle oss om du
vil ha CD eller kassett.

Blekkulfs Miljodetektiver
Postboks 2113 Grünerlokka 0505 Oslo
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merkelig dyr!
Klarer du å se
hvilke forskjellige
dyr det er satt
sammen av? Vi
kan hjelpe deg med
å fortelle at det er
seks stykker, men
du må selv finne ut

Vil du bli miljodetektiv?

Jo Heringstad, Ås hvilke.

Har du lyst til å bli miljodetektiv? —

Medlemskap for 1997 koster 125 kroner. Da får du et velkomstbrev
med tøymerke. klistremerker og medlemskort. Medlemmene får åtte
nummer av Flaskeposten i året, og du som sender inn denne ku.
pongen. får i tillegg en super BIekkulf.pin med teksten: Vi skal arve
jordal

Navn:

A&esse.

Postnr./sted:

Kan send::1
utran kert
Norge. Vi

betaler
portoen

Født:

Il

Foresattes ,jnderskr,ft:

Evt. annen betaler:

Adresse

Postnr./sted:

SVARSENDING
Avtalenr. 152220/21
Blekkulfs
Miljødetektiver

Grünerløkka
Postkontor
0505 Oslo
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DNNE” BUTIKK• DIN “GRØNNE BUTIKK DIN “GRØNNE BUTIKK• DIN “GRØNNE” BUTIKK• DIN “GRONNE”

basar

riiwiomaI
‘arenr. 0300) Solid fuglemater med

elig plass til frø. Mer hyglenlsk enn

tnhige fuglebrett (fuglene overfører

ke smitte til hverandre).

ris 198,- Medlemspris I 75,-

1iiuIeruq1ftkLkftf
(varenr. 1301) Hvilke fugler oppdager du i vinter?

Dekoratv og lærenk plakat med vare vinterfugler.

Trykket pa klorfdff papir. Forrnat 42 x 63 cm,

Pris kr. 45,- Medlemspris kr. 35,-

‘—--——eR

1997
(varenr. 0005) Dekorativ kalender med vakre

naturbilder hentet fra vart langstrakte land, Tema

for Naturkalenderen 1997 er “vär eventyrlige
‘-

natur”. Format 40 x 30 cm. Redaan AdId

Adnem. Pris kr. 130,- Medlemspris kr. 95,-

SVARSENDING
Avtolenr,: 109 000/5 Pb.

NORGES
NATURVERNFORBUND

Grünerløkka postkontor
0505 OSLO

0

I

0

0

5

(3

Flotte og praktiske premier venter
deg som verver nye medlemmer
nå. Fortell venner og kolleger hvor
viktig det er å ha et sterkt og
aktivt Naturvernforbund som stiller
opp der naturen trues.

Vervepremien får du så snart de nyvervede
har betalt kontingenten. Bruk kupongen
nedenfor. På denne siden ser du noen av
de premiene du kan få ved å verve andre.

( nsker du andre premier, ta kontakt med
oss. Hvis du sparer vervingene, blir de
stående tilgode til du velger deg en verve
premie.

NORDENS FLORA
Det mest kom plette oppslagsverket som
finnes. Rikt illustrert og omfatter over
2500 arter.

Verv 5 og
oppslagsverket er ditt!

NATURKALENDEREN

1997
I årets kalender finner vi bilder som på
forskjellige vis gjør at tankene går til vår
norske eventyrskatt. Her byr vi på noen
smakebiter; uthulte trær, nedsnødde
troll fordypet i alvorlig samtale, skarver
fra Utrøst og regnbuen som symboliserer
drømmen om det som finnes over de syv
blåner. Pris 130,- Medlemspris 95,-

• Verv I og kalenderen er din!

SVARSENDING
Avtalenr.: 109 000/5 Pb.

241J NORGES
NATURVERNFORBU

Grünerløkka postkorttor
0505 OSLO

1965

VINTERFUGLER Gled deg selv og andre
— ) w 1wu’t4L (

c4,idn fiqIqIaka&,
Trekkfugler (varenr I 300), Rovfugler (varenr. I 307),

Ugler (varenr. I 308) Pris kr. 45,- Medlemspris kr. 35

Sett:

Trekk- og vinterfLigler (varenr. I 306)

Rovfugler og ugler (varenr. 1309)

Pris pr sett kr. 80,-

Medlemspris

kr. 60,-

VINTERE
itq1d91

. *‘ir.4

(7uqkumq LD
(varenr. 0202) Dobbel fuglesang CD med I 97

nordiske fuglearter. Teksthefte følger med. Her

kan du lett finne fram til en bestemt fuglelat ved

hjelp av alfabetregister eller systematisk ordning,

hvor alle fuglene er listet opp etter hvilken famIlie

de tilhører. Kr. 295,- Medlemspris kr. 221,-

G Y L DEN DAL S
STORE NORDISKE

FLORA
BO Mtk%S& MC.

L’.0K( STNBRO

vÅa VEWTYU NAW
O4E UPON A11ML..

ULLPLEDD
Godt og varmt ullpledd fra Berger. Koselige
farger som passer like godt på hytta som
hjemme i sofaen. Str. 130 x 200 cm. Kan
vaskes på 30 graders ullprogram.
Veil. pris 489,-

••• Verv 3 og ulipleddet er ditt!

KNUSFRI STÅLTERMOS
(ikke avcbildet) High mountain ståltermos,
knusfri, veil. pris 260,-

I Verv I og termosen er din!

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

JEG HAR VERVET:
BESTILLINGSKUPONG Kansendes

K:fia=S

ufrankert I Adressaten
Adressaten I vil betale

ntall Varenr. Varens navn Str. Pris SUm vil betale portoen.- --—-————-- - — —--- ---
-- portoen.

iavn:

dresse:

-

- Eksped.gebyr _l_ 35

Gave til NNV

_F’.._ ‘‘

--
- i.

Totalt

ostnr./sted

Medlemsnr.:

Tif.:

LI Hovedmedlem LI Pensjonist

2
LI Hovcdmedlem LI Pensjonist

3
Li Hovedmedlem ri Pensjonist

LI Hovedmedlem LI Pensjonist

Vervet av:
MedI.nr.:
Navn:
Adresse

Jeg ønsker vervepremie:
LI Kalender Li Nordens Flora
LI Ståltermos LI Ulipledd
LI Jeg sparer vervingene

Jeg ønsker en ny produktkataiog tilsendt. 1197
LI Ilovedmedlem LI Pensjonist



lesernes galleri

I.

«I. Ivær» var tema fdr Lesemes (al len den
ne gang. I)et er tydelig at det er fà som
bruker kamerael når været er darlig, for
denne gang var det heller få bilder å velge
mellom, litt synd, siden et uvær kan by
på glimrende fotomuligheter.

Vi gleder oss til neste mnde hvor «fjell»
er temaet. I lar du festet morgensola i
ijellheimen til filmemulsjonen, eller stir—
rer moskusoksen i hvitøyet håper vi å
bore fra deg Bildene må være redaksjo
nen i hende senest 10. februar.

Send inntil fem lysbilder. Alle bildene
må merkes med navn/bosted. Samtlige
bilder blir returnert. I )e utvalgte fotogra
fene blir prem iert med ett årsabon ne
ment på naitirfoto—iidsskriftet (itmem
Natura. I Ivis du allerede abonnerer vil al
ternativt premien være en billedbok med
naturbilder.

Espen Bratlie: Rast vinterfjellet
Her er det skikkelig friskt Espen har gjengitt følelsen av å være på tur ndr vinterfjellet kun lokker pa de ivrigste. Bildet taler for seg selv, og den som

ikke fryser liii pa ryggen av dette, har vel ikke opplevd noe lignende.

Helge Sunde:
Stølsheimen
I likhet med Espen
Brattlie er fotografen
bak dette bildet en
skikkelig fjellfant.
Helge Sunde har også
sendt oss et bilde av
Uvær i vinterfjellet, og
igjen er mennesker en
del av bildet. Kampen
mot naturkreftene som
blir formidlet i bildet
gjør opplevelsen av
uværet sterkere, med
skiløpere pa vei
innover i snøføyka,
mot kastevinter.
snøfokk og farer vi
bare aner er der.

:-‘ /,;

Snorre Kverndokk: Like før et uvær over Badlando

Bildet er tatt like før en fabelaktig tordenstorm bryter løs over Badlando, USA. Fotografen har

utnyttet det flotte lyset som gjerne oppstar i forbindelse med uvær, og spesielt torclenvær.

Landskapet er jo fantastisk i seg selv, men fargene, som i stor grad frumtrer pa grunn av været, er

med på å gjøre dette til et spennende bilde. Det er pa tide å søke dekningl

0
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C-BLAD Ettersendes ikke ved
varig adresseendring
1?e urad1’ssL’:
Natur & Miljø
Boks 2113 Grfinerlokka 0505 Oslc

MEGA I
V er rseye med ut du fdr riktig utstyr!

ORD

IDEEL
Forbrukeraennvirkets ‘kktn,hjtu

: :1 11 KappAhI P6P1W1 Kjøpeutbytte
hver gang du handler


