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Pi
slutten av attitallet

mistet begrepet «sikkert
s im banken» mye av sin kraft.
I )et ble en vits som stadig kan
brukes hvis man ikke har
annet ga kontoen for
underhoiclende smaprat.

Ti ir senere er et nytt
Littrykk redusert til råstoff for
sau rikerne nærmere bestemt
at ting «går som pa skinner»
når det skal uttrykkes noe om
hurtighet og effektivitet.

Polgende episode utspant
seg like oppunder jul. Den er—
i motsetning til mye av det
som befinner seg pa denne
siden til vanlig— helt sann.

Det er alltid en siste ting
man skulle ha gjort til jul. Noe
viktig man har forsømt.
l3lomstene til tante Gerd — den
defekte juletrefoten — hvor får
man tak i tttrkede epler? Et
eller annet

I mitt tilfelle skulle det
sendes en julepresang fra
Sandefjord til Skien. Det var
dagen for lille julaften og det
ante meg at vanlig postgang
kunne bli litt i seneste laget.
k utager var seks år gamle
Sondre. Innholdet var en
leketøyselefant. Slike
hirsendelser kan bare ikke
komme for sent fram, og

isten fremstod med ett som
et hasardiøst alternativ.

I )et mitte bli toget. Jeg tok
med meg elefanten, adressert

g inn Paet i grapapir, og
gikk til Sandefjord stasjon. En
hyggelig NSB-funksjonær
hørte interessert pa da jeg
orklarte at jeg ønsket å sende

pakken som gods. Responsen
h u i ga meg var likevel ikke
helt slik jeg hadde forventet.

- Det gar dessverre ikke an

leverte den til konduktøren.
Javel — tenkte jeg det ikke — jeg
kunne altså fâ sendt pakken
likevel. Alt ordner seg. Jeg
kjente julefreden sige inn over
meg. Gode gamle NSB. Men
det var en kjelke i veien — fire
for å være helt nøyaktig. Toget
kom ikke før om to timer. Det
gjorde forsåvidt ingenting
ettersom det stadig var 48
timer til julaften og toget bare
bruker litt over en time fra

SamdiI i I til .l i’ii

liilliimi -i I i mi
niåuti lvi ml I mi personlig
til koliikiiio g mnmlte
a lisa mg’..m vin i i i ti ner.

— .m mm vi li.ml lini gi1derå
tmIiioil, il.mmmia.n.ltillegg

li 011(11 vente på
i I i i I ttiii tortet seg

.m.i liii il il ‘..1511 ille
lm,mlli-no’.nt vart’or
ti i I vii iltisom jeg valgte

vii i.nmiimi. Jeg oppsum—
on ti mgpim, ig kunne vente i
ti mmiii i, I. oisk je få sendt

mmi konduktøren
i I I Nli imilile intet ansvar

tomt v ti noen til å vente

på pakken i Skien. Jeg ante at
jeg befant meg gi et sidespor
og begy n le å ni e rk i en
underlig dragninii. not
Larviks il ternit ivit, samtidig
som jeg lorsøkte å huske hvor
ski k ke n n oil å gi hverandre
juloprisnmgr egentlig
stoonir mm. l:n dame bak
meg i køeti fl LI mlet noe om
liii I gi nm lå seksti—tallet.

Nei —delte gikk ikke. Det
i i lil i jo sten likevel. Jeg

liii oiheldyret fra stasjonen
i g ned iJ Sandefjord

i Li in tor. Klokkene ringte
tiim Ing nå og det var ikke
iliiothjeller.

Jeg la fram teorien min for
l,iinen i luken: Ettersom man
S tidlig som på femtitallet
klarte å sende en hund ut i
verdensrommet—var det nå,
t’ørti år senere, mulig å få
sendt en toy-elefant til Skien i
løpet av et par døgn?

Joda, det var ikke noe
problem. Fostens ekspress
pakke ordnet det på dagen.
Det kostet litt ekstra, men for
meg, som seriøst hadde
vurdert taxi, var det lite å lure
på. Nå hørte jeg bjelleklirr, og
posthuset ble fylt av småkaker
og ribbe. Var det ikke en
skvett myrra som lå på
pakkedisken der borte?

For at det ikke skulle være
noen som helst tvil spurte jeg
om hun, på vegne av Det
Norske Postvesen, håndball-
jentene og et par andre
nasjonalsymboler jeg fant på,
kunne garantere at pakken
ville komme fram til tiden.
Hun heroliget meg om at dette
ikke var noe problem — for
som hun sa:

—Den går med toget den!

Damman nr igjen
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Giftig kjernekar
NuuRvF:RNFoRituNDE1s PER-ERIK Scoiijize har
gjort en ekstremt viktig jobb for norsk natur
vern. 1-lans arbeid med i kartlegge ecit-foruren
sede tomter i Norge er grensesprengende. Ikke
fordi arbeidet er så vanskelig, men fordi Schulze
har gjort jobben Miljoverndepartementet og
Statens forurensningstilsyn (svr) har «glemt».

Vi får i hvert fall hape det er hukommelsen
som har sviktet. Allerede i 1973 kartla Miljø
verndepartementet innførselen av icB-holdige
gjenstander til Norge, samt produksjonen av
slike gjenstander innenfor landets grenser. Man
visste at millioner av småkilder ville utgjøre et
voldsomt mil joproblem om ganske få år.

Schulze er da heller ikke nådig i sin kritikk av
m iljømyndighetene. Han mener både departe
ment og tilsyn har sviktet sin oppgave, I lan har
rett. Nordsjøavtalen er klar: Norge har bundet
seg til a samle inn og destruere alle identifiser
bare cm-kilder. Norge skal ogsa lete etter PCB

forurensede tomter. Er forurensningen
illevarslende, skal myndighetene sørge for at
opprydning blir iverksatt.

En stor del av letejobben har Per-Erik Schulze
utført. Igjen står opprydningsarbeidet. Det kan
bli den største miljogiftopprydningen i norsk
historie. Hvis de 300 tomtene nevnt i dette
nummeret av Natur & miljø virkelig er sterkt
FEB- forurenset, kan kostnadene belope seg til
milliarder.

svr kommenterer Schulzes arbeid med
følgende setning: «Vi må dokumentere at ?(:B

utslippene er store nok til a gi skadevirkninger
før vi krever en opprydning». Denslags tuliprat
kan få det til å gi kaldt nedover ryggen på en
stakkars miljøvenn. Flere norske fjorder er svært
forurenset av PCB. I USA har man dokumentert at
små mengder PCB via mors blod og morsmelk

kan gi barn adferdsforstyrrelser og nerveskader.
SFT kan ikke dokumentere seg ut av cce
problemet. Nå er det handling som teller.

Tom E. økland

Abonimmeist institusjoner: kr. 340.-
Abonoement enkemtpersoner: kr 225,-
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Dumbo og Jumbo
I Ivorfor mä små tøy-elefanter ta taxi når de skal -til Skien?

Innhold

å sende pakker med toget, var
svaret jeg fikk.

Det visste jeg var tull.
Gjennom arelang fartstid på
Vestfoldhanen hadde jeg
nemlig observert at det ble
sendt pakker med toget. I-Iver
dag. Dette meddehe jeg
henne. 1-lun var enig i at det
ble sendt pakker med toget, og
det var da også fullt mulig for
meg å få sendt elefanten (jeg
presiserer at det var snakk om

Kysten er ikke klar 14

Langs hele kysten finnes det PCB. Bli med N&M på den giftjakten myndighe
tene skulle ha gjort for lenge siden.

Tilbake til fremtiden 32

Solvarm rett i-kroppen-suppe-på I laukeli

Tog Trondheim — Tokyo 34

I Japan er Dovregubben magnetisk.

Hva er EMAS? 37

Han heter EMAS og er den nye gutten i miljøklassen. Blir han godtatt eller
mobbet?

Skitten sight-seeing i underverdenen 43

Det er utrolig hva vi presterer i løpet av et døgn! Mens vanlige kloakkrotter gir
seg før Sinsen-krysset har N&Ms reporter blitt med helt til renseanlegget.
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Natur til glede og undring.
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Når den elektriske
tannbørsten og andre
oppladbare elektriske
artikler går i stykker —

og det gjør de — blir de
kjekke hj elpemidlene
gjort om til små
miljøbomber. De
oppladbare batteriene
er en alvorlig kilde til
spredning av miljøgif
ten kadmium.

Av KRISTIAN JAHRE

Du putter bare støpselet i
veggen for en time eller to.
Dermed snurrer drillen,
tannbørsten og skrutrekkeren
til hatteriet er tomt. Trådlost og
enkelt. Så er det bare å lade opp
igjen. Alt er såre vel helt til
produktet er utslitt. Da blir det
et miljøprohiem.

Mange av de elektriske
artiklene har oppladbare
batterier av typen nikkel
kadmium. Kadmium er en
farlig miljøgift, og hvis disse
elektriske artiklene havner på
fyllinga, vil de etterhvert skade

Av JENS P. TOLDNÆS

Norske ornitologer har
besøkt det såkalte Fuglevæ
relset på Slottet i Oslo. Her
fikk ornitologene, og
muligens Kongen, seg en
overraskelse.

En diger ørn svever under
taket på Slottet i Oslo. Man
forventer en kongeørn i slike
omgivelser. i o år etter at
utsmykkingen av det såkalte

naturen.
Folk skal stadig ha mer

hærhare dingser som
mobiltelefoner, elektriske
driller, Pcer og liknende. Dette
bekymrer Miljøheimevernets
leder Dag Endal.

Fugleværelset ble utført er
endelige fuglernotivene
artsbestemt. Varslere,
dompaper og kjernebitii
bød på få overraskelsei, iii i
så var det denne ørnili,

Vanligvis jobber to iii il
ger utendørs når dc
registrerer og arisli ti inn’

fugleartr’r. l3akgi i i i i I i I

Stein Byrkjeluo i in li’
Klani i t”Jorsk (ti mlii. ni I.
Forening (Nol ), •i li Slut ti cl

Det erspi”.ilI li ti tikirne
sombliiimi1vol’ilioi nnt’nar

tilbake s iii Liltiol ilimi sliirste
f ru rilinomi’ ‘Iii in idag. For

det tøet otmiehiklirde mest
I tillim i’, er de snart

i il ‘I ti

‘‘ol i i et N RE program
iiciii’ioiiirinmavbyg—

10 Oil i It i’kji.Liiid Sa

111(1 hvor det ble vist
i Iii det såkalte

IimIivarelset, et forværelse
til K il IgenS arbeidsrom, hvor
ciii ikke norske fuglearter er

i isen ttrt i form av
miiiI’iier pa vegger og i tak.

liii ivene er malt av den
ilimiske maleren Johannes
Iiiiiitoe i perioden

— I 1995 ble det importert
liii trrier med i alt tonn
kiiliiiium. 1-Ivisvi trekkerfra
i lit si il 0 lile eksportert og
suniet inn igjen, fikkvi en
liii tJrsiI iv over 27 tonn
kadniioni i g5. Disse

tungmetaileiu vii bli spredd i
naturen hvis vi ikke klarer å få
hånd om dem gjennom
innsamling av spesia lav fall,
sier Endal.

Kadmiurn er et metalhsk
grunnstoff sum står iå Statens
forurensningstilsyns (sel’s) liste
over 32 «verst inger blant
miljøgifteiw. Kælnnum kan
være sterkt i kull gi Il ig overfor
både a tteii yr mm v ann levende
organisuoi, er kretJremkal
I r i de i g I ma r en sterk tendens
til å liii i’ i k ri
Kolniiuni brytes dessuten
si kl i ned. I )et betyr at
i’,iItiik ungene varer lenge nar
st il fet først er spredd i naturen.

li ljiiheirnevernet mener
det nå settes inn en offensiv
ti ir å få folk til å levere utbrukte
i1ipladbare artikler som
i iesialavfall.

I det siste har det kommet
nye typer oppladbare batterier,
som ikke inneholder
kadmium. Disse er at typen
nikkel-metallhybrid eller
litium-ion. Disse er ikke på
langt nær sa miljøfarlige, sier
Endal.

Dessuten har de første
Svanemerkede oppladbare
batteriene ogsa kommet på
markedet. I en del oppladhare
artikler sitter det allerede slike
batterier. D

1839—1843.
Det mest iøyenfallende

motivet er en enorm ørn som
svever oppunder taket i
rommet. Ettersom Fuglevæ.
relset er forværelset til
Kongens arbeidsrom har
man alltid antatt at Ørnen
var en kongeørn. Dette
skulle vise seg å være feil.

— Det er uten tvil en
havørn, sier Byrkjeland. Dl

Av JENS P. TOLDNA 5

Norge, januar 1998: Bjørnen
sover, men ordførerne i
1-ledmark skjelver i vadmels
buksene og sauehøndene
fikler med hørsa. Det er trolig
født et ulvekull i fylket og
mulige ulvespor er sett i
nærheten av en sand kasse.
Det glefses og snerres i
debatter og leserbrev. Enkelte
tar til orde for ulovelig jakt.
Samtidig skytes deler av
landets jerve- og gaupebe
stand ned fullt lovelig. Ikke
fordi bestanden er liv.skraftig,
men fordi jerv og gaupe
ansees som skadedyr.

0 Estland, januar 1998:
Ungulvene samler seg i lokker
og jager i de haltiske skogene
på denne tiden. 29 000 radyr og
nærmere io 000 villsvin er
blant mulighetene på menyen.
Snart vil ulvene danne
farniliegrupper og fa valper. En
del av dem vil bli skutt i neste
års jakt— en stor del vil

overleve. Til tross for jagende
ulvefiokker tar ingen estere
notis av fenomenet. Det er ikke
noe fenomen. Rovdyr er helt
normalt i det lille landet i Øst.

Tar vare på rovdyrene
6oo bjørner og 300 ulv. Legg
til 6oo gauper og en og annen
jer på vidvanke, og du har
Estlands bestand av store
rovdyr. Sammen med 1,5

millioner mennesker lever de
i et land som er litt mindre
enn 1-ledmark og Oppland.

Mens sterke krefter i Norge
nærmest erklærer unntakstil
stand på bygdene som en følge
av et beskjedent antall rovdyr i
et av Europas største og rikeste
land, er Estland i en motsatt
situasjon. Til tross for at landet
er et av Europas minste og
fattigste, er esterne innstilt på
a ha en bærekraftig bestand av
ulv, hjørn og gaupe. Konflikter
mellom folk og rovdyr hører
til sjeldenhetene.

Rovdyrene er først og
fremst en viktig del av
Estlands naturrikdom. En del
vi er forpliktet til å la vare pa,
Sier nestleder i Estonian
Green Movement, Valdur
Lahtvee, til N&M. 1vd siden
av organisasjonsarbeidet er
Lahtvee engasjert av de estiske
myndighetene i utarbeidelsen
av en nasjonal mil jøvernplan
for landet.

Estland har færre sauer per

kvadratkilometer enn Norge.
Likevel er dyrehold en viktig
inntektskilde for mange. Hver
femte estlender jobber i
landbruket og landet er
nettoeksportør av kjøtt. Til
tross for den relativt store
rovdyrstammen hører det til
sjeldenhetene at huskap går
tapt. Kanskje ligger nøkkelen
til suksessen i selve driftsfor
men; estlendingene passer
godt på dyrene sine.— Etsiske bønder beskytter
dyrene med gjeting og
innhegninger. Det hender dyr
går tapt og bøndene er nok de
største skeptikerne når det
gjelder rovdyrhestanden. Ikke
minst birtikterne som får
endel kuher knust av bjørn.
Likevel er ikke dette noe stort
problem sier han.

ønsker litt mindre ulvestamme
I 1996 ble det skutt 196 ulven
Estland. Stammen er nå på
omlag 300 dyr. Dette er noe
for høyt mener de estiske
myndighetene som ønsker å
beskatte ulven hardere til
neste år.— Myndighetene mener
stammen hør bestå av omlag
200 dyr — det kan godt være
riktig. Det er uansett en
bærekraftig hestand, sier han.

Ingen er redde
Den største forskjellen på
estlendinger og nordmenn når
det gjelder synet på rovdyr er
likevel at ingen er redde for
dem i Estland. Dersom det blir
sett ulvespor i nærheten av
bebyggelsen, eller en
jakt hund drepes på jakt, er det
ingen aviser som skriver om
det. Ulven er ikke farlig for

Estlenderne

vet at ulven

ikke er farlig.

De har 300

av dem.

folk. Det vet estlenderne.
— Det har aldri vært

konfrontasjoner mellom
menneske og ulv. Ingen er
derfor redde, og det er rett og
slett ikke noe å. skrive om, sier
Lahtvee.

I Norge har det vært mange
og store presseoppslag i
tilfeller der det er sett mulige
ulvespor i nærheten av
bebyggelse og i tilfeller hvor
jakthunder er drept av rovdyr.

Mange jegere
Ved å. ta vare på rovdyrene har
Estland også skaffet seg en
viktig inntektskilde ved at det
drives lisensjakt på hjørn, ulv
og gaupe. Lahtvee har ingen
umiddelbare betenkeligheter
med dette så lenge bestandene
opprettholdes. Tall fra 1996
viser at Estland har over
20 ooo registrerte jegere. I
tillegg er det nærmere 2000

utlendinger som jakter der
hvert år. Dette gir verdifulle
kroner til den estiske staten.
En stor del av pengene blir
brukt til viltpleiende tiltak,
som for eksempel fôringsplas
ser fdr villsvin. Estland har
etablert over 2000 slike
plasser og villsvinbestanden
er på omlag 8oo dyr. Dl

Oppladbare
batteil-bomber

I Estland er
rovdyrene
en ressurs
Er det mulig å ha 1500 store rovdyr i et
område på størrelse med Hedmark og Opp
land? Ja — og det er plass til i,s millioner
mennesker der også. Estland har rovdyr, men
ikke rovdyr-problemer.

‘: d!<*
d.
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Norske fiskeoppdret
tere kjenner lakse
lusa på gangen. Nå vil
næringen gjennom
føre en offensiv mot
det forhatte krepsdy
ret. Store giftmengder
skal pøses i havet.
Ingen kjenner virk
ningen.
Av TOM ERIK ØKLAND

Lakselusa har blitt en hard nøtt
,a knekke for både oppdrettsnæ.
ring og myndigheter. I p994
satte myndighetene en
reduksjon i bruken av
lakselusmidler som målsetning
for næringen. Bruken er likevel
ikke særlig redusert. Blant
stotfene som brukes i kampen
mot lusa, er flere plantevermid
ler. Også kjernikalier med
tildels ukjente effekter i marine
miljøer, er tatt i bruk.

— Betenkelig
Blant disse stoffene er de
såkalte kitinhemmerrie
difluhenzuron og tefluhenzu
ron, som gis gjennom fdret til
fisken. Kitinhemmerne er
tidligere brukt som plante
vernmidler, men ble tatt i
bruk av havhruksnæringa
først i 1996. Stoffene gis i
perioder hvor lakselusa skifter
skall, og hindrer utviklingen
til det nye skallet. Resultatet
er at lusa dør. Stoffene er bare
midlertidig tillatt solgt av
Statens legerniddelkontroll.
Arsaken er at kjemikalienes
effekter i vannmiljo er
utilstrekkelig dokumentert.— Legemiddelkontrollen
har tillatt stoffene brukt for å
få data om terapeutiske og
miljømessige virkninger, sier
Isabelle Thelin. overingeniør i

SFTs seksjon for vannmiljø.— Men er det ikke betenke
lig å bruke disse stoffene i
vann, når man ikke kjenner de
miljomessige konsekvensene?

— Det er klart det er
betenkelig, men vurderingene
må gjøres.

August Tobiesen, forsker
ved skal i løpet av året
gjøre undersøkelser på.
effekten ved bruk av de nye
stoffene. Det er kjent at
kitinhemmerne har lengre
nedbrytningstid enn de andre
lusemidlene. Stoffet kan
dermed få negative effekter
for nærområdene til
oppdrettsanlegg.

-—Jeg skal spesielt se på
sedimentlevende organismir.

Vann levende organismer vil
neppe bli berørt av kitinhein
merne, siden stoffet gis på in
måte som fortynner dit
hurtig, forklarer Tobiesi’ i

Motstandsdykti g het
llavhruksnæri niin liii kitit i

kraftig ned P brukt’n .i\

plantevernmillir til
bekjempelse av li kl i-. >. li
nedgangen hit y i i kL il

kampen iii lils.>lii.. li

trappel ned. Det nye produktet
Salmosan, inneholdendi
organofosfatet aza mel los, il

mye brukt. I 1996 ble del tro k
606 kilo av stoffet. I )tt hel v r at
antall behanil li mo’ i i tied
organofosfater fikt sI.: er
okeide i forl ild il tern den
I 958—92. i i kevil ha i

hehandi i i9il i i>> (I
stoffene ni i ni I i ni i Ijotnessige
konsekveiini elint il litere.
Den nie.t I ut In Lei ige siden
med sh il lit er at ohiO har
reiistnrt i iltehlir iv mot
stiiitl.lvl.tii’lot hos lalselusi
skot;l: i»lrtltsanlegg.

kinip mot lakselusa
vil .inn.vnlii’vis føretil en
øknin’ i h>iiiken av gift i
titiliolil tilit nr. Men det

I I. i n’- t \‘I(l prosjektet blir
in liinring. Et problem for

hit-I. jiiii lu(I5ii av parasitten
liii itinlig vært at de
iii k el lige oppdretterne

iii ører aksjoner mot
li I. I is til forskjellige tider.
I iii med smitter nærliggende
.11 lii hverandre. Ved en

I. kelig koordinering håper
ili\ inligheterogoppdrettere
li >iohlernet med lakselusa
ii-i nest skal do ut. E

Prix stopper
genmanipulert
kjeks
Butikkjeden Prix har tatt bort
kjeksen Exquisit fra hyllene.
Ifulge Forbrukerrapporten.
Kjeksen, som produseres av
tyske Gottena, kan inneholde
genmodifisert soya ifolge
innholdsfortegnelsen på pakken.

— Ved å skrive «kan
inneholde>’, går man utenom det
som er hovedintensjonen med
merkekravene for genmodifisert
mat: Nemlig at forbrukerne skal
kunne fa informasjon om det
finnes genmodifiserte ravarer i
produktet eller ikke, sier
matsakkyndig Stine Wohl Sem i 0
Forbrukerrådet.

Over halvparten av maten vi
spiser inneholder soyamel eller -

olje. Ifølge juridisk konsulent Tore
Jan Schjøtt i Statens nærings
middeltilsyn blir det stadig mer
vanskelig a få tak i ikke
genmodifisert soya.

Mi I jøkrimina li -

tel til himmels i
Tyskland
Tyskland opplever en eksplosiv
okning i miljokriminaliteten.
Samtidig synker antallet
oppklarte forbrytelser.

11992 ble det registrert 29800
miljoforbrytelser i Tyskland.
Omlag 70 prosent av disse ble
oppklart. For året 1995 er tallet
steget til 40 800 forbrytelser.
Samtidig er oppklaringsprosen
ten sunket til omlag 40, skriver
bladet Internasjonalt MiljoNyt.

Ulovlig avfallshåndtering sto
for brorparten av forseelsene
med omlag 70 prosent. Deretter
fulgte vannforurensning og
jordforu rensn ing.

PCB har vært totalfor
budt i de fleste land i
verden siden tidlig på
åttitallet. Nå innrøm
mer Russland at
landet stadig har en
omfattende produk

• sjon av den farlige
miljøgiften.

Av JENS P. TOLDNÆS

Polyklorerte bifenyler, bedre
kjent som PCB, er en av de
farligste miljøgifter for dyr og
mennesker i dag. PCB er
kreftfremkallende og
nedsetter formeringsevnen. I
tillegg går stoffene lett inn i
næringskjeden. Der hoper de
seg opp slik at rovfugler,
rovdyr og mennesker får
ekstra høye konsentrasjoner i
kroppen.

Til tross for et verdensom-
spennende forbud i snart tyve

,—‘- år viser det seg at Russland
stadig produserer og bruker
pce i stor skala. Trolig er
bruksområdene for PCB i
Russland de samme som for
resten av verden tidligere;
som isolasjons- og brannhin
drende materiale i kondensa
torer og transformatorer.

I tillegg kan det Være snakk
om gruvehydraulikk,
bygningsmaterialer og
skipsmaling.

Fullstendig overraskende
Avsløringene om den russiske
ece-produksjonen kom fram
på et FN-møte i Geneve nylig.
Rådgiver i Statens forurens
ningstilsyn (sFT) Christian
Dons, var tilstede på møtet
som konkret omhandlet
hvordan Europa, Canada og
USA skal bli kvitt farlige

Skader sel og oter
Opplysningene om den russiske
PCB-produksjonen kan forklare
mange av skadene i østersjøen,
mener en overrasket svensk
professor.

Professor Mats Olsson ved
Den nasjonale overvåkningen i
Sverige har fulgt PCB-utviklingen
i østersjøen gjennom mange år.
Kostholdsrestriksjoner for
gravide og misdannelser hos dyr,
som sel og oter, er noen av
resultatene av forurensningen. At
Russland fremdeles driver med
PCB-produksjon var likevel svært
overraskende for Olsson.

— Riktignok har jeg hørt rykter
tidligere, men vi har ikke riktig
kunnet tro på det, sier Olsson.

PCB-verdiene har gått noe ned
i østersjøen de siste årene.
Likevel finner Olsson og hans
kollegaer stadig alvorlige skader
som skyldes forgiftning. Alle de
tre selartene i østersjøen har
vanskeligere for å forplante seg.
Forskerne har også sett at sår
selene får når de spiser fiskeben
ikke leges.

I tillegg har dyrene nedsatt
immunforsvar og enkelte utvikler
en slags sukkersyke.

— Trolig er PCB også

pesticider og organiske
miljøgifter gjennom et bredt
internasjonalt samarbeid.

Dons bekrefter, overfor
N&M, at Russland ga
opplysninger om PCB
produksjon på møtet i
Geneve. Dette kom fullstendig
overraskende på forhandlings
delegasjonene fra USA, Canada,
hele Vest Europa og store
deler av Øst Europa.— Vi har gått rundt og trodd
at eca bare ble produsert og
tatt i bruk i 50- 6o- og 70
årene. Videre har vi antatt at

hovedårsak til at oteren
forsvinner. Det gjelder muligens
også for Sør-Norge hvor denne
arten er i ferd med å bli utryddet,
sier Olsson. 0

den Pcsen vi finner i naturen i
dag stammer fra denne
perioden ikke minst som et
resultat av dårlig avfallsbe
handling, sier han.

Norsk-russisk samarbeid
Den russiske delegasjonen var
tilhakeholdne nar det gjaldt
opplysninger om størrelsen
på res-produksjonen og
norske myndigheter ønsker
nå et samarbeid med russerne.- Det har nylig vært et
miljøsamarheidsmote i
)v1urniansl der i’c:n-prohlema

tikken ble tatt opp. Vi haper at
dette samarbeidet kan dra
nytte av den erfaring Norge
har med utfasing og avfalls
handtering av res , sier Dons.

1-Ivordan dette samarbeidet
vil arte seg er for tidlig å si noe
konkret om. Selv om bruken
av ccii i verden er gatt kraftig
tilbake er giften et stort
problem for dyr og mennesker
i dag, og Dons er bekymret for
hva som skjer hvis ikke’
avfallshåndtering og
produksjon sikres på en
forsvarlig måte.— Sannsynligvis lekker
giften ut før eller senere. ccii er
det stoffet hvor skader i
naturen er best dokumentert,
sier han.

Enorme tall
I.iboratoriesjef Jon Bongard i
Oslo Energi Konsult synes dit
er pafallende at russerne stadig
skulle bruke
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Energi
viktigst
Koblingen mellom energi og

miljø vil bli den største

utfordringen i 1998, sier

fagsjef Bjorn Sveen i

Næringslivets hovedorgani

sasjon (Nilo).

Utfordringene som ligger i å
løse energispørsmål blir det
viktigste på Ni lOS miljøfront
både i 1998 og årene framover.

— Men en rekke gamle og
nyere temaer vil også bli
viktige framover, sier fagsjef
Bjørn Sveen til N&M.

Noen klar formening om
prioritert rekkefølge har han
ikke, men pa strak arm ramser
han opp saker han antar vil
bli viktig.

— Beredskap mot uhell vil
fortsatt sta sentralt. Kjernikali
eskandalen med Romenkspor
ten var en vekker. Per lærte vi
at vi må tenke mer føre-var og
føIe med på hva som skjer i
andre land for å lære av deres
erfaringer, sier Sveen.
Dessuten vil Nilo arbeide med
å redusere avfallsrnengdene.

— I alt vårt miljoarheid er
det viktig at bedriftene selv er

med i videreutviklingen. For å
kunne bedre seg pa miljøfron
ten er det nødvendig med
både oversikt og innsikt.
Derfor prioriterer vi også
internkontroller og rapporte
ringsordninger som EMA5 og
ISO 14 000 høyt, sier Sveen.

Naturverntorbundet:

Energi,
gener og
granskog
Naturvernforbundets leder

tror 1998 vil bli et energisk

år fremfor noe. Skytefelt,

gener og urskog blir også

viktige kampsaker.

1998 vil bli den store
energidehattens år, sier leder i
Naturvernforhundet, Heidi
Sørensen til N&M.

Ifølge Sorensen star valget
om vi skal fortsette å øke
forbruket av fossile energikil
der, eller stoppe sløsingen og
satse på fornyhare energikil
der. Ikke overraskende mener
hun skjehnen til de to
planlagte gasskraftverkene er
heseglet gjennom klimaavta
len i Kyoto.

— Skal vi oppfylle målene

fra Kyoto kan vi ikke øke
energiforbruket i Norge basert
pa fossile energikilder. Derfor
blir det også umulig a bygge
gasskraftverkene, sier hun.

Skal vi tro Heidi Sørensen
blir 1998 også det året hvor
genetisk forurensning for
alvor blir satt på dagsordenen.
Hun mener det må kjempes
hardt for unngå at genmodifi
sert mat og genmodifiserte
planter skal havne i nærbutik
ken og naturen.

—11998 vil vi også få svar
på om Forsvaret skal få
ødelegge natur i Østerdalen
ved å bygge skytefelt. Kampen
vil også stå om skjehrien til
øvre Otta og vår evne til å
verne om livsmangfoldet i
våre harskoger, slutter lederen
i Naturvernforhundet.

Økt energi-
tilgang og
bedre miljø
Norvald Mo, sekretariatsle

der i Fellesforbundet, har en

klar miljøutfordring for 1998:

Fellesforbundet skal

utarbeide en strategi for

likevel debattklimaet som
bestemmer hva vi kan få gjort
med dem. Vi alene kan ikke
sette dagsorden for hva som
blir viktig i 199$, sier Steinar
Lem i Framtiden i våre
hender. Også han tror på år
med kraftig fokus på energi,
klimahalanse og jordens
artsmangfold.

Forhåpningene til den nye
regjeringen er betydelig
svekket. Blant annet som en
følge av kontantstøtteord
ningen og økningen til
minstepensjomster. Lem
misunner ingen av disse
gruppene en slant ekstra, men
mener det blir galt når

pengene ikke tas fra de som

har mye.
— Nå kommer støtten til

disse gruppene på toppen av
alt annet. Det er jo menings
løst hvis det ikke tas fra de
rike, sier han.

Da har Lem mer sans for
Yngve Hågensen.

— Hagensen signaler om å
gå inn for mer fritid i stedet
for mer penger er spennnede
og takt med tiden. Undersø
kelser viser at tid er overle
gent det folk har størst behov
for mer av, sier Lem.

Verdens Naturfond:

fangst og
ulvi
Bulgaria
1998 er Havets Àr». Det har

FN bestemt. Verdens

Naturfond ønsker seg

internasjonalt godkjent

hvalfangst før året er omme.

Men heller ikke lederen i
Verdens Naturfond, Stig
l-lvoslef, unngår å nevne
oppfølgingen av Kyoto
avtalen som et viktig punkt
for året vi såvidt er i gang
med.

— Vedtakene fra Kyoto er
ikke verdt noe hvis ikke
verdens regjeringer følger
dem opp. Videre blir det viktig
å få en avklaring om kvoter og
kvotehandel. Det må avklares
om U-landene skal få kvoter
eller om de stadig skal opptre
som en blokk, sier Hvoslef.

Mer overraskende er det
kanskje at Verdens Naturfond
ønsker seg norsk hvalfangst i
1998.

— Et irsk forslag vil bli
behandlet i den Internasjo
nale llvalfangstkomrnisjonen
i mai. Dersom dette gar
igjennom vil Norge få en
internasjonalt godkjent
hvalfangst. Det vil være svært
positivt.

Litt overraskende toner
fra WWF dette her?

— Det har vært en generell

mistro til den norske
forvaltningsstrategien hos
WWF i utlàndet. Dersom det
irske forslaget går igjennom
vil nok den forsvinne. Det vil
også forhindre at hvalfangst-’
kommisjionen «hrekker i to»,
tror Fivoslef.

Verdens Natrufnnd vil også
jobbe aktivt med a fa
rovdyrvern i Europa.

— Et nytt samarbeidspro
gram skal styrke alt fra den
iheriske gaupa til ulv i
Bulgaria, hjtirn i Østerike,
gaupe i Tsjekkia og jerv i
Norge, sier Hvoslef.

Greenpeace:

Ryktet om Greenpeaces død

i Norge var betydelig

overdrevet, i følge leder

Kalle Hesstvedt. Han

benekter på det sterkeste

påstandene Dagbladet

trykket for jul om at

organisasjonen skulle legge

ned arbeidet i Oslo.

— Det har det aldri vært snakk
om. Dagbladet tok en påstand
ut av luften, sier han.

llesstvedt har et ønske for
desember 98; at vi kan sette
oss ned og for første gang
snakke om hvor mye co2 vi
har råd til å slippe ut.

— Økonomene vet at vi ikke
kan pumpe mer olje inn i
norsk økonomi uten at den
blir overopphetet. Økologene
vet at vi ikke kan pumpe opp
mer olje av havet uten at
kloden blir overopphetet. Vi
har funnet alt for mye olje
allerede, sier han.

Tid for en titt i krystalikulen

Hvordan blir
miljøåret 1998?
N&M har spurt et knippe organisasjonsfolk om
spådommer, håp og forventninger når det gjelder
miljøvern 11998. Ikke overraskende tyder sva
rene på et svært energisk år.

r

Vil ha hval Kloden og
kronen må
kjøles ned

Fellesforhundet: Mo.

målsetning at det ikke skal
være motsetninger mellom
økt energibruk, miljø og
arbeidsplasser, avslutter Mo.

sammenhengen mellom

energi og miljosporsmål.

— Vi trenger økt energitilgang,
men må gjøre det på en måte
som bedrer miljøet, forklarer

Ansatte i den mekaniske
industrien og skogbruket er
blant medlemmene i
Fellesforhundet.

— Tillitsvalgte fra disse
virksomhetene kommer til å
være med i arbeidet. Den
mekaniske industrien kan
bidra med kunnskap om
produkter som kan bidra til
bedret miljø, det kan også
ressurser fra skogbruket.

— For oss er det en

Fremtiden i våre hender:

Heia
Hågensen
Også Framtiden i våre

hender tror på et energisk år.

Forventningene til den nye

regjeringen forsvant likevel

en stund for jul.
• Våre hjertesaker har ikke
forandret seg stort. Det er

NATUR & MILJØ 1.9898 NATUR 8 MILJØ 1.98



NYHETER NYHETER

Den svenske tunn(I

skandalen satte en
stopper for fjorårl
elgjakt i Skåne. Dl ii

foreløpig ikke vu r
dert å stoppe jakt i
Norge.
Av JENS P. TOLDNÆS

Svenskene har stoppel iii jakt
i området som er herøi I iv
den svenske tunnel-sknil iii

på l-[allandsåsen. Det liii
foreløpig ikke vært sn.i I. I
tilsvarende tiltak i NII i nr
gift-avsløringene kni i i iii

Gardermo-tunnele n.

Av TOM ERIK ØKLAI I

Fram til 1981) vil

l’orsgrunn Indul iii i k Iii iv
verdens største I 0

fordioksinutslip1’‘i Iii ikk
et halvt kilo av i li I

rniljogiftene sjøll i i

var utslippenv oil ku le.

Etter at renseiili il le satt
i gang, gikk diokIlil

sjonene i fiskin no il 1,111 ned.
Siden har 511 Ull 0 i

stahilisert s i \i ‘Is osulta
tene fra i øii’. ‘ il I eres i
mars, visei iii lii

dringer.

Det er riktig at dette ikke
liii vart vurdert. Det bero:
lorst og fremst på at største-

rten av jakten var unnagjort
la gift-avsløringene kom, sier

v I tforvalter Jan Wilberg ved
niljovernavdelingen hos
vikesmannen i Akershus.

—Er forholdene sammen
I igribare?

— Jeg er ingen ekspert på
(lette, men jeg tror tetnings
iniddelet ble injisert med
svært høyt trykk i Sverige, slik
at acrylamiden nærmest lot
opp av bakken, sier Wiihert.

Giftskandalen i Hallandsi
sen, hvor 1500 tonn av
tetningsmiddelet acryiamid
lekket ut i grunnvannet, salte

Statens nærinrsnii,idiIil
syn (sisT) forhød I

omsetning av fisk og skilidy I

fra de indre delene av
grenlandsfjordene ‘å slnt len
av 8o-tallet erklærte live
rende miljøvernlniiiii(l
Sissel Rønheck at sjolilli fri

grenlandsfjorde 1w sk ull vite
spiselig innen år 2000

Forskerne er skjønt tiiig 0111 at
Rønheck tok sei VI 0 ((VII

hodet.

derfor innstill.

en effektiv stopper for
fjoràrets eigjaki i Sve rgv
Helgen før elgjaktcn IIIlk

settes i gang fikk Skåiiki
Jågersålskapet beskjed ha
Livsmedelvårket om at del
ikke var tilrådelig å suse
viltkjøtt fra det berørte
området. Totalt drehr li seg
om omlag i8 000 hek iii.

—På bakgrunn av
besluttet vi å innst le III i Li
sier ordfører i Skånslça
Jågerselskapet Krislei
l-Ienriksson til bladet
Jaktmarker & Fiskevit (il.

Jegemne i Skåne er SV,II

— Det er rett og slit I

utvikling i situasjolitn.
Fremdeles er det bet VIII

overkonsentrasjonei i li
fisk og skalidyr i Friei
Breviksfjorden, foriel li
forsker Jon Knutzen VIl

Norsk institutt for vIlilit lIk

ning (NIvA).

Dioksinene er kji i I ni .1 ha
lang levetid. Fjordoni I .1111 i
(ren1and har lagret i lai vi
store mengder av niiljøi’Illene
i sedimentene. Kon 111111

spredning fra sjøbuinlln liii
være en årsak til at sø (III

nen ikke forhedrer SIt

Jon Knutzen irrilel ‘I
over at det ikke blir iii i

undersøkelser for å iiiii

årsaken til at miljø il ho

fortsatt sprer seg.
—Selve overvåknne li

sjektet blir mindre o’ iiiiiii

opprørt over skandalen, og
vurderer å kreve erslatning av
uthyggerne.

Bakgrunnen ford stoppe
jakten er at dyr i området kan
ha drukket forgiftet vann og
følgelig ha giftstoffene i
kroppen. Statsveterinvr Cari
Hård tror likevel at sjansene
er svært små.

—Dette er en ren lorsiktig
hetsregel. Selv om viLLe har
funnet acrylamid i dyrene er
det en liten sjanse tor at de
kan værte forgiftet, sier
han.D

interessant. Vi trenge r å vite
hvor forurensninen kommer
fra, om den sprer sel I
sedimentene eller olli lei
finnes andre kilder, I rklarer
Knutzen.

— Hvis vannk( (I i ni risjo

nen er høyere enn (1(1 dagens
utslipp fra Hydro skulle tilsi,
betyr det at det tinnis indre
kilder. En teori er at Ililiksiner
som tidligere ble III)lpII ut til
luft kan bli vaskei ni ti

landområdene rniidt
grenlandsfjordene ier
Knutzen.

NIVA undersø Li ti ir tiden
hvorvidt dioksi 110 tlrens

ningen fra Hyd ro liii spredd
seg langt nedov,i ørlind
skysten. Strømri ni iien langs
kysten tilsier at liii )nsrling
ene har tatt den veien. E

Til sommeren skal
norske badestrender
og marinaer få sitt
miljøsertifikat. Et
lått flagg skal
rorsikre badegjestene
om at alle miljøhen
syn er tatt.
Av JLNS P TOLDNÆS

Norske reiselivsinteresser vil
ha miljø-godkjente badestrin
der. Ideen er ikke ny
Foundation for Environmen
tal Education in liurope (ciii)

har delt ut miljoscrtifikat til
badestrender i mange ar.
Ordningen startet i 1985, og
land som Frankrike, Spania,
Sverige og Danmark er med. I
tillegg kan mer ukjente
hadeland som Slovenia og
Finland smykke seg med
iiljøsertifiserte badestrender

Nytt i Norge
Sivilingeniør Jan Brataas
jobber for reiselivsbedriften
Destinasjon Sør i Kristian
sand. Han mener det er viktig
at Norge far en slik godkjen
ningsordning pa linje med
andre europeislce land.

— Vi har en søknad inne og
har godt håp om at dette skal
komme i gang i år, sier han.

llrataas har lang erfaring
med miljøgodkjenning av
bedrifter gjennom arbeid med
miljøsertifikatene Iso 14 000

og t:s. Badestrender og
marinaer er en ny erfaring.

— Systemet krever en
nasjonal forankring pa
(leparternents-niva. I tillegg
trengs det en nasjonal jury

med mennesker fra landsom
fattende organisasjoner og
miljoforvaltning, sier han

Strendene blir datostemplet
Rådet for FijE er underlagt
Europa-kommisjonen
Dersom Norges søknad blir
godkjent kreves det en
nasjonal finansiering. ltrataas
har tro på at dette skal skje i
løpet av kommende sommer.

Det blå flagget som
indikerer at et område er
godkjent kan ansees som et
datostempel. Det gjelder kun i
en badesesong, del ‘il si fra i

juni til i august Strendene
og marinaene blir kontrollert i
perioden og kan miste flagget
sitt dersom ikke miljøforhol
dene er gode nok

— Vi hiper få den første
norske stranden godkjen ti
juni i ar, sier en optimistisk
Bratias. [i

Slik må stranden
din se ut
Følgende kriterier må være
oppfylt for at en badestrand
skal kunne smykke seg med
«Bttt Flagg»:
• Ingen synlig oljeforurens
ning
• Ingen andre større synlige
forurensninger eller utslipp
• Stranden må kunne tilby
oppdatert informasjon om
vannkvaliteten.
• Førstehjelp må være
tilgjengelig
• Miljovennlige toatetter må
finnes
• Stranden må være upåvirket
av av industri- og kloakkut
slipp

OLi
kompost

Naboen og vi er ikke alltid
unisone, men da kommu-
nen tilbød leklser,

gjennomprovet og miljitmerket
kompostbinge til kr 2 300,- sa vi
ja i munnen på hverandre. For
det var også en bunt friske
gulrotter med på kjøpet: Lavere
kommunal avgift, supcrjord til
gronnsakhagen og sa all
miljøvennligheten da
selvfølgelig

Jeg skal ikke si hva vi dopte
bingen, men vi oppkalte den
etter en politisk frontfigur som
fikk sin rikelig tilmalte porsjon
av surt, muggent og harskt i q.
Han —hingen- hadde et
sveisent termometer i front som
han blunket til oss med, fra sin
plass i le av sykkelskuret
Termometeret skulle vise minst
— gjett hva — for hingen kunne
sies å ha normal kroppstempe
ratur og ‘ ære funksjonsdyktig.
I-ter gjaldt det å. få orden pa
kostholdet, forstod vi.

Vi begynte med potetskrell,
eggeskall og kaffegrut, men
innsa at delte nok var i magreste
laget da naboen, over hekken,
kunne melde om 31 grader etter
noen få dager. Vi spedde pa mcd
gammelt brød og fiskebollene
mccl hvit saus fra i gar. Under
andre omstendigheter kunne vi
vel ha laget et enkelt maltid av
dette, min helsetilstanden til
det nye familiemedlemmet
samt nahoskapets egendyna
mikk tilsi alternative metoder

Det hjalp med ny diett, og vår
grønne helt i hagen passerte i
løpet av fa dager, nabodunken
med cn hel grad. Det falt ikke
godt i naboens jord, skjønte vi,
han
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«Krafikrise?»
Oppgradering av gamle kraftverk er en viktigforutsetningfor at vi

hele tiden utnytter ressursene optimalt.

Mil jo-PCene fra
Siemens Nixdorf
Siemens Nixdorf var den forste PC-produsent

som tok miljo og gjennvinning seriøst. Alle PCer

fra Siemens Nixdor[ er derfor produsert med

tanke på gjennvinning, lavt energiforbruk og rik

tig ergonomisk design.

PCene fra Siemens Nixdorf tilfredsstiller de

strengeste krav mlii niljo og ergonomi og er der

for alene i Skandinavia med Svanemerket

på sine SCENIC Pru PCer.

.
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Distrihueros iiv:
Compiilm 7000 A, iii,; 2278 2000,fax: 2278 2201,
Scriboiii i rilpilitil Pioiucts AS, tif.: 5536 2222, fax: 5535 2255

Siemens Nxilm Inlormasjonssystemer AS, Tif. 2263 2000, I ix 2203 2011, http://www.sni.no

Siemens Nixdorf: User Centered Computing



PCB-jeger Per Erik Schultze lelle og fant: Av TOM ERIK ØKLAND (tekst)

og BARD LOKEN (foto)

aturvernforbundets Per-Erik
Schulze har vært spesielt
interessert i miljøgiften PCB i300 glemte m jøbomber N flere år. Han skaffet seg
rapporter som påviste innhold
av PCB i sjøbunn og sjødyr. Og

rapporter om hvilke produkter som
inneholder PCB. Etter å ha slukt informa

Statens forurensningstilsyn (SF1) sa det ikke lot seg gjøre. Per-Erik Schulze gjorde det. Han 300 potensielle kilder til spredning av miljøgiften PCB. sjonen,spurtehansegomhvorfor
myndighetene ikke hadde sammenstilt
disse to informasjonshitene, for å finne ut
hvor PCB -forurensningen i fjordene
kommer fra.

— Miljøverndepartementet har faktisk
kjent til at over iooo tonn ci er pà avveie
helt siden 1973. Likevel hevdet departe
mentet i sin miljøpolitiske redgjørelse for
Stortinget i 1996 at situasjonen var under
full kontroll. Politikerne fikk servert en
rein løgn, slår Schultze fast.

Norge har bundet seg til total utfasing
og destruksjon av I’GB i Nordsjøavtalen.
Avtalen innebærer at alle utslipp av
miljøgiften skulle vært en saga blott ved
utgangen av 1996.

Han begynte å finne fram til sannsyn.
lige kilder til spredning av den fryktede
miljøgiften. Snart er materialet klart for
publisering. Rapporten kan foreløpig vise
til nesten 300 punktkilder, lista finner du
publisert i denne reportasjen. Dessuten
inneholder rapporten en «oppskrift» for
hvordan lokalbefolkning rundt om i
kommunene kan gå fram for å finne fram
til andre kilder.

— Etter alle pce-funnene som er gjort i
norske fjorder de siste årene, burde
miljomyndighetene startet denne
giftjakten for lenge siden, forklarer
Schultze oppgitt.

Bransjer og kommuner
Schulzes erfaring er at Statens forurens
ningstilsyn (sFT) er en bortimot ubrukelig
etat for oppgaven han selv har utført.

— jeg har etterhvert innsett at to—tre
personer i en sentralisert etat har store
problemer med å klare en slik oppgave.
Men svr og departementet har kjent til
problemstillingen, og har hatt kunnska
pene som trengs for å utføre jakten. jeg
skjønner ikke at myndighetene ikke har
brukt kommunene og bransjene som har
brukt eller solgt PCB i arbeidet. Hvis disse
hadde fått informasjon om forurensnings
situasjonen i sitt nærmiljø, og samtidig
hadde fått kunnskap om hvordan kildene
kunne spores, kunne dette arbeidet vært
gjort for lenge siden, mener Schulze.

PCB er brukt i store elektriske kompo
nenter, i små elektriske komponenter, i
isolërglass, skipsmaling, betong og >
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Her er oversikten over punktkildene som
etter all sannsynlighet står for store deler av
PCB-spredningen til norske fjorder.

• Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
har målt forurensningsgraden i norske fjorder.
På kartet er tilstanden påført for stedsnavn
etter folgende grader:
o Området er meget sterkt forurenset
@ Området er sterkt forurenset
@ Området er markert forurenset

Betyr at forurensningsgraden er uktent

— Trend lag: x- r.’c at.:M’’:

, vr. 331: TipevuftdQbrn4i)

w

• Foran hver sannsynlige PCB-kilde står det et
tegn som viser hva slags bransje kilden hører
til. Disse er delt inn slik:
• Fyllinger (industri eller kommunale)
* Metallgjenvinning/skraphandlere eller
glassgjenvinn ing

Militær virksomhet
? Verffsindustri
* Produksjon av PCB-maling. plastbetong eller
isolerglass
0 Produksjon av transformatorer eller annen
PCB-holdig elektronikk. eventuelt bruk/lagring
av slike artikler
? Ukjent kilde

04;

• Natur & miljø vil understreke at det er
påvist PCB-forurensning kun ved et fåtall av
de overnevnte tomtene. Forurensning er
sannsynlig etter informasjon om virksomhet
og produktbruk/-behandling på de resterende
tomtene. Redaksjonen ber på forhånd om
unnskyldning hvis personer/bedrifter
urettmessig blir anklaget for forurensning.
Tips om tomter/sjoomrader som kan være
POB-forurenset gis til Naturverntorbundet. tlf.
22 99 3300
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mye annet. Mye i’c:B har havnet på
steder hvor det kan være vanskelig å fjerne,
mens annet er enklere å finne fram til.

P(B brukt i skipsmaling har stort sett
havnet pa skipsverftene, ved spill under
maling og sandblasing. Flere titalls tonn
POB ligger på verftsomradene, eller på
sjohunnen rett utenfor kaikanten. fler
kan det være forholdsvis enkelt å fjerne
PCB forurenset grunn og sedirnenter,
mener Shculze.

Delt regning
Tidligere prosjekter for å rydde °PP PCB

forurensning, har kostet dyrt. I laakons
vern, mannens område nær Bergen, er
blant de verste l’c:23-kildene i Norge. I-ler
har opprydningen kostet flere titalls
millioner kroner.

— Slike kostnader kan få de fleste til å
se pa PcB-opprydningen som en umulig
oppgave, særlig hvis myndighetene står
fast pa sin holdning om at forurenser skal

( betale opprydningen. Men slik trenger
det ikke a være, forklarer Schulze.

Han peker først og fremst pa at en
nasjonal storopprydning vil skape stor
etterspørsel etter kompe[ent hjelp, noe
som vil oppheve dagens monopollig
nende situasjon i opprydningshransjen.
Det vil presse prisene ned. Dessuten hør
myndighetene ta sin del av ansvaret for
opprydningen.— Jeg ser for meg at myndighetene og
for eksempel XHO burde slå seg sammen

Seksjonssjef Per Antonsen i
Statens forurensningstilsyn
(5FT) synes konklusjonene i
Per-Erik Schulzes rapport er
urovekkende.
Antonsen er leder for seksjonen for
forurenset grunn i sn’. Han har ikke sett
Naturvernforbundets POB-rapport, og vil
derfor kun uttale seg på generelt
grunnlag om rapportens innhold.— Vi ser alvorlig på I’CB-problematik
ken. l-lvis Naturvernforhundets teori om
at flere hundre tonn PCB er på avveie er
riktig, er det klart alvorlig. Særlig fordi
I’CB er en miljogift med svært lang levetid,
sier Antonsen.

Ny kunnskap, gammel undersøkelse
Per-Erik Schulze har utarbeidet PCB -
rapporten for Naturvernforhu ridet. 1km
mener at SFT har gjort for lite for å finne
fram til I’CB -kilder langs norskekysten.

Man visste ingenting
om hvor giftig stoffet
var en av produsentene
av PCB mente til og med
at stoffet kunne brukes
i tyggegummi!

om å opprette en slags «green card»
ordning, som her bedrifter om å
rapportere eventuell nm-bruk og -
deponening. Mot slik rapportering hør
bedriften få støtte til opprydningsarhei
det. Hvis en slik ordning ikke blir innført,
vil de fleste bedrifter kvie seg for å
rapportere i’cii -bruk. De tør rett og slett
ikke å risikere en millionregning for
gamle synder.

På budt
En annen arsak til at myndighetene bor
være med på den økonomiske biten, er
rollen l’CB har hatt i samfunnet. Da stoffet
ble tatt i brukpå 20-tallet, ble det
karakterisert som en kjempeoppdagelse.
Det hadde egenskaper som man trengte:
Det var isolerende, hadde gode smøree
genskaper og brenner ikke. Dermed egnet
det seg spesielt godt til bruk i kraftindus
trien og det militære. Man visste
ingenting om hvor giftig stoffet var, noe

— Vi gjorde et kartleggingsarbeid i
perioden 1988 til 1992, da vi fant fram til
drøyt 2000 forurensede lokaliteter i Norge.
oo av dem har vært vurdert for undersø
kelser og tiltak. Flere av disse vet vi er
forurenset av i’cn eller andre klororganiske
forbindelser, forklarer Antonsen.

Kartleggingsarbeidet gjort av uT tar i
hovedsak for seg samlebetegnelsen
«klororganiske forbindelser», som
rommer PCB og flere andre klorerte
miljøgifter. Dermed sier rapporten lite
om konkrete PCB -funn.

—Siden har det kommet fram nye
opplysninger om I’CB -holdige artikler,
som isolerglassvinduer og små kondensa
torer. Den informasjonen la ikke til
grunn for vare undersøkelser, forklarer
Antonsen.

— Burde man ikke da ha gjort nye
undersøkelser, for a avdekke ukjente
utslippskilder?—. sir har gjort flere undersøkelser i
forhold til PCB i forskjellige produkter, og

som gjorde at bruken eksploderte. Det ble
faktisk påhudt for flere formål. Lenge
hadde arbeidere direkte kontakt med
produktet, en av produsentene av PCB

mente til og med at stoffet kunne brukes
i tyggegummi! Da stoffet ble giftlistet i
1972, anhefalte man bare at arbeidere
ikke skulle ha direkte kontakt med
stoffet. Først i 1980 ble stoffet forbudt i
Norge. Da hadde over i oo tonn PCB

kommet over landets grenser. Miljømyn
dighetene har bare klart å få kontroll over
omkring o tonn. Resten er enten på vei
ut i miljøet, fra fyllinger og forurensede
områder, eller så er giften fortsatt i bruk.
Lysrørarmaturene i en enkel skole kan
romme 4o—o kilo av miljogiften. Det
høres ikke mye ut, men er giftig i
svært små mengder. I indre Oslofjord,
som karakteriseres som svært i’cii
forurenset, er det sannsynligvis spredd
noen hundre kilo i’c.

Dette voldsomme potensialet har også
bidratt til Schulzes forundring over
myndighetene.— Det hele er absurd. 1-ijemme i stua
sitter Ola og Kan og ser pa TV. Program
met handler om isbjørnen på Svalbard,
som har urovekkende store mengder pcii i
seg. Samtidig pipler miljøgiften milliliter
for milliliter ut fra verftstomta rett
nedenfor stuedora. En lekkasje som kan
fjernes, hvis bare viljen er til stede. Men
myndighetene velger å Vente pa at
tonnevis med mil jøgift skal finne veien

hva slags tiltak man bør gjøre. Dette
arbeidet vil vi fortsette med i framtiden.

Krav til dokumentasjon— Schulze mener også at SFT burde
informert bransjer, bedrifter og kommu
ner om i’cii -problematikken, for å fa
informasjon om forurensede tomter på
en enkel måte. I-lar dere tenkt samme
tanken?— Vi brukte blant annet din metoden
under kartleggingsarbeidet i perioden
1988 til 1992.

PCB -forurenset grunn er en vanskelig
problemstilling for SFT. 1-littil er det bare
ryddet opp på noen ganske få tomter.
Ofte er i’cn -lekkasjene så små at SFT

vanskelig kan gi en god kost/nytte-
argumentasjon for opprydning på
forurensede omrader.— Vi må dokumentere at i’cB-utslippene
er store nok til å gi skadevirkninger før vi
krever en opprydning, forteller Anton
sen. El
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Fakta om PCB
• PCB (Polyklorerte bifenyler) er et kjemisk framstilt stoff. All PCB i
naturen er menneskeskapt.

• Stoffet ble satt i produksjon på 20-tallet (av bl.a. Bayer Kjemi og
Monsanto), og ble på grunn av sine egenskaper svært populært. PCB
er brann og eksplosjonssikkert, har god isolasjonsevne, gode
smøreegenskaper og er lite korrosjonsdannende.

• Miljogiffen PCB er en av få hvor skadevirkninger er grundig
dokumentert. Miljogiften brytes sakte ned, og hoper seg dermed opp i
organismene. Den følger også næringskjeden, slik at man finner de
største giffkonsentrasjonene i rovdyr, eksempelvis isbjørn, sel og
rovfugl.

• PCB-eksponering kan gi kreft, redusert immunforsvar, skader på
nervesystemet, leverskader, hudskader og reproduksjonsskader som
nedsatt fruktbarhet, aborter og dødfødsler.

• PCB ble forbudt i Norge 1980. Vi har i Nordsjoavtalen bundet oss
til total stopp i utslipp av PCB. Alle PCB-produkter er spesialavfall.

• Undersøkelser gjort av Naturvernforbundet tyder på at flere hundre
tonn PCB kan lekke ut i fjordsystemene, hvis man ikke setter i gang
skikkelige tiltak for innsamling av PCB-holdig avfall og opprydning på
PCB-forurensede områder.

Lite lystig scenario
Her finner du PCB
PCB var regnet som et slags industrielt vidunderstott i sin
storhetstid. Her er noen av produktene som har inneholdt PCB.

Kraftkondensatorer: Brukt i elektrisitetsforsyningen samt industrielle
anlegg. Stort sett tatt ut av bruk og destruert på forsvarlig måte.
Transformatorer: PCB -holdige transformatorer er særlig brukt i
smelteverk, gruver, militæranlegg, ubåter, oljeinstallasjoner, fly, skip
og andre steder der man vil unngå brannfare. Også disse er stort sett
tatt ut av bruk og destruert på forvarlig måte.
Små kondensatorer: Finnes i nær sagt all verdens elektrisk og
elektronisk utstyr, fra lysrorarmaturer via hvitevarer til -rv-apparater og
rad ber.
lsolerglassvinduer: PCB er brukt som lim rundt kanten av eldre doble
eller triple vinduer.
Fugemasse: PCB er brukt i fugemasse mellom betongelementer i
større bygninger, samt som tetningsmasse rundt vinduer og dører.
Maling: PCB ble brukt som mykgjorer i en del malingtyper. Spesielt
brukt i maling til korrosjonsutsatte overflater samt klorkautsjukmaling
for skip.
Plastbetong: PCB -holdig betong ble brukt til murarbeider som
avretting, oppretting og slitebelegg på gulv.
Hydraulikk: På grunn av at PCB er eksplosjonssikkert, er stoffet brukt
som hydraulikkolje i gruver, fly og smelteverk.
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Mot nye horisonterpå Skandinavias største

SAS’ Miljoripport kan du bestille fra SAS Informasjonsavdeling pa telefon 67 5963 12 eller telefax 67 59 1535.

Du kan også besøke oss pb internett: http:/ www.sas.no

(C

-

______________________________________
______________

-..,--‘—-—— .4
• Vannforsyning • Vannbehandling • Avløpssystemer • Spilivannrensing

• Slambehandling • Rensing av luft og røyk • Ventilasjon • Behandling og
• gjenbruk av avfall • Jordrensing • Utstyr til kjemi- og prosessrnlegg

Laboratorieutsfyr • Utstyr til forbedring av arbeidsmiljo,.
inneklima og støymiljo • Personlig verneutstyr

-

,

messe

/

IIIIS4S

/
/

,
,

/

‘MESSECENTÉR HERNIN4’
Vardcvtj i I )K-7400 Flcrning• Danmark Tif.: +45 99 2699 26,

Fax: +45 99 26 99 00 www.messeccntcr.dk

I)

jRCUR

A vløpsrensing etter na turmetoden, Liten
lukt eller søl, og Liten tilførsel av noen

form for kjemika//er.

Vi leverer totale løsninger
for behandling av:
* Avløpsvann
* Våtorganisk avfall/slam

Våre produkter er:

* Masko-ZoIl avlopsrenseanlegg
* Mjølner Bioreaktor for

kompostering av våtorganisk

avfall

Skreddersydde løsninger for kommuner og industri,
både for små og store brukere. Ring oss for å få tilsendt
referanselister og informasjonspakker.

MERCUR SUBSEA PRODUCTS ASA
/ Postboks 521, 9401 Harstad

- TIf. 77 05 93 00. Fax 77 05 93 03



I kameraoyet

samtidsarkeolog i

Arkeologiske studier

forhindes ofte med

vitenskapen om eldre

tiders kulturforhold, hos

OSS oftest basert pa

utgravinger og funn.

Fotografen Espen Tveit tar

utgangspunkt i vår egen

tid og landskapet vi lever i.

Bildene er ofte strengt

komponerte, og ved første

øyekast gir de kanskje

uttrykk for å være

dokumenterende. På tross

av dette bærer Tveits

bilder ofte på hemmelig-

heter og gåter. Ser vi en

hetongkloss i skogen, eller

en nylig landet meteoritt?

Ilvordan forandrer vi

landskapet visuelt, og

hvordan vil det se ut i

fremtiden?

Alle bildene er hentet

fra Espen Tveits siste bok,

Samtidsariceologi.

BARD LØKEN
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LÇ LINJEGODS
Reisen tilfraintida.
Morgendagens samfunn kan ikke overleve uten transport, men heller ikke med dagens
transportforniei Ditt transportvalg avgjør hvor miljøvennhig transportsektoren skal være.
Transportsektoren star for 40% av Norges C02-utslipp. Det elektriske toget kjører på ren og
fornybar norsk lossekratt og har derfor ingen forurensende utslipp.

NSB satser pa miljø. Våre satsingsområder er redusert energiforbruk, avgass, støy- og
vibrasjonei luft- og grniinforurensning, okt fokus på biologisk mangfold, forsvarlig arealbruk

og opprydding i gamle miljosynder.

I)en viktigste iniljosatsingen vi kan gjorè, er å f enda flere til å bruke toget.
God reise!

http://www.nsb.no
NSB Kundete1eton’5 00 888
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Besøksadresse: Alnabruvn. 5 - Tif.: 22 64 53 00 -Telefax:22 65 90 35

Virt firma har over 25 àrs erfaring med avfallshandtering og kildesortering ved
vùrt sorteringsanlegg pil Alnahru.
I de senere ir har i ogsa deltatt aktivt i rivearheider hvor selekti’ riving og kildesor
[ering med maksimal satsing p gjenhruk og miljö.
Vi har hatt Norges storste riveprosjekt for OSL -Oslo Nye Hovedflyplass pa Gardermoen.
Dette omfatter over 150.000 in2 bygninger som er revet etter de nye kriteriene tor selektiv riving.I tillegg har vi hatt mange ulike opp—

drae for de ulike deler av forsvaret.
Vi har her hatt en gjenhruksprosent pa over 90 /c og satset pa bruk as mye spesialutstyr:

FLISTYGGERE FOR PRODUKSJON AV TREFLIS FOR PLATEPRODUKSJON OG ENERGI(;JENVINNIN(;

SPESIALKLØR TIL (;RAVEMASKINER FOR SELEKTIV NEDRIVIN(; AV HUSENE.

SPESIELLE BETON(;TYGGERE FOR Å KNUSE BETONGEN OG FJERNE ARMERING

EGEN SALGSHALL FOR SALG AV MATERIALER OG UTSTYR FOR I)IREKTE GJENBRUK

EGET TEAM FOR MILJØSANNERING OG HÅNDTERING AV MILJØFARLI(;E STOFFER OG KONSTRUKSJONER.

EGET ASBEST TEAM FOR HÅNDTERING AV ASBESTFOREKOMSTER.

Samtidig har vi hatt store oppdrag med opprensking av fyllinger og gamle deponier samt behandling av torurensede masser

i grunnen.

Vi har utviklet et meget nart samarbeid med andre firmaer i bransjen for Li kunne tilby kompetanse og resurser for Li kunne
håndtere de varierte arbeidsoppdragene.

NVK Terraplan
NVK Gruppen



Av KRISTIAN JAHRE

Mange vil sikkert huske gassulykken på
Langøya utenfor I {olmestrand for noen år
siden. Etter dette har Naturvernforbundet
i Vestfold stablet pa beina en slagkraftig
gruppe som jobber med problematikken
knyttet til anlegget for spesialavfall på
Langoya.

Avfallsanlegget ble i sin tid etablert
som nasjonalt mottak for farlige
tungmetaller og uorganiske miljogifter.

En liten telefon

Skjer det noe spennende i ditt
lokallag? Kan det kanskje være noe å
fortelle andre naturvernere om? Den
gode jobben ditt lokallag har gjort i
en spesiell sak, kan være nyttig
erfaring når likende saker dukker
opp andre steder. Natur & Miljø vil
gjerne skrive mer om det skjer ute
blant Naturvernforbundets 25 000

medlemmer. Ring og tips oss på
telefon 2299 3322.

øyas geologiske grunnforhold gjør
Langøya spesielt egnet til dette.

Tungmetaller og uorganisk gitt ok
— Da er det viktig at øya brukes til dette,
og ikke noe annet. Vi må ikke ødelegge
den unike muligheten vi har her ved a
blande inn stoffer som hør holdes
utenfor, sier Ragnhild Troshy i fylkesla
gets Langoyagruppe.

Vestfoldingene mener altså det er ok å
deponere tungmetall og uorganiske
miljøgifter på Langøya - så lenge
organiske stoffer holdes utenfor. De
frykter det vil gjøre deponiet ustabilt.
Derfor er det uaktuelt å tillate depone
ring av blant annet forurenset jord og
bygningsmateriale.

Godtar ikke ny tillatelse
I november fikk XOAI-1 Langoya ny
utslippstillatelse fra SFr. Naturvernfor
bundet i Vestfold mener utslippstillatel
sen er gitt på for tynt grunnlag.

Norges Geologiske Institutt har
riktignok undersøkt grunnforholdene på
Langoya. Men undersøkelsene er ikke
gode nok, sier Troshy.

Stoler ikke på NOAH
Naturvernerne mener NOAH slurver, og er
skeptiske til måten bedriften hånderer
sine høyt betrodde oppgaver. I 2994 ble
NOAH anmeldt og botelagt fordi de
pumpet stoffet vanadium ut i sjøen.

Likevel startet N0AH a deponere koksen.
Da Naturvernforbundet gjorde XOAH og
sn- oppmerksomme pa dette, sendte svr
et tillegg som tillater behandling av
petrolkoks.

—Selv om vi kan viure med å diskutere
graden av alvorlighet i dette overtrampet,
viser det at NOAH fortsatt slurver og kan
gjøre feil, sier Trosby. D

Veidekke
må betale
Naturvernforbundet i Halden er er
svært fornøyde med at Veidekke er
dømt til å betale en bot på 250 000

kroner etter ulovlig sprengning på
Sauøya utenfor Halden.

Av KRISTIAN JAHRE

Naturvernerne i Halden har jobbet mot
pukkverksdriften på Sauøya i Iddefjordei
i mer enn 20 år. I forrige nummer fortalti
N&M at arbeidet deres resulterte i en bot
pa 3O 000 kroner til Veidekke, som
hadde sprengt i et friareal på øya.
Veidekke kalte imidlertid det hele et
uhell og nektet å vedta boten.

Etter at N&M skrev om saken ble bote
redusert til 150 000 kroner på bakgrunn
av en befaring på øya. Veidekke nektet
også å vedta denne boten. Dermed havne
saken i byretten.

Rett før jul slo byretten fast at Veidekk
hadde tatt mer hensyn til a oppfylle
kontrakten med grunneiere pa øya enn å
beskytte vernet omräde. Boten ble
dermed forhøyet til 250000 kroner. Det
skapte naturligvis stor glede blant
naturvernere i 1-lalden.

— Det spesielle i denne saken er at vi
har stanget hodet i veggen uenderlig
mange ganger gjennom 20 år, sier Vidar
I lov Lian i Naturvernforbundet i Halden.

Lokallaget har lagt fram dokumenta
sjon på andre overtramp tidligere uten a
det har ført til noe. Vendepunktet kom
imidlertid da 6o år med Arbeiderpartire
gime i Halden ble brutt ved forrige valg.

— Natur- og miljøsaker har bestandig
tapt i halden. Men etter at en sammensa
gruppe av Høyre, Krb Frp, Venstre og De
Grønne fikk flertall i bystyret, ser det ut
til at også den uberørte Brattøya i
Iddefjorden blir vernet, sier Lian. D

Liv i laga

Frykter ustabUt
spesaIavfall

— Norsk Avfallsbehandling (NOAH) får altfor frie tøyler av Statens forurensningstilsyn (SFT),
mener Ragnhild Trosby i Naturvernforbundets Langøyagruppe i Vestfold. Trosby frykter
atSFTs slappe holdning vil skape ustabilitet i deponiet på Langøya utenfor Holmestrand.

Vanadium hadde
lekket fra stoffet
petrolkoks som
har ligget pa
Langøya siden
Norcem tidligere
holdt til der.

SFTS nye
utslippstillatelse
sa ikke et ord om
petrolkoks da
den kom i
november.

Monika Man ikarnika

(til venstre) og
Ragnhild Trosby i

Naturvernforbundet
i Vestfold vil ikke la

lan Miller og NOAH

deponere forurenset

jord og bygningsma

terialer på Langoya

utenfor Holme
strand.

Norges Naturvernforbund
Postboks 6891 St. Olaos plass
0130 Oslo, Norge
Besoksad,.: Hammershorg Torg 3. Oslo
Til: 22993300
Faks: 22 99 33 10
e-posi: oatsrverndlsn.ee
lnterrreit: blIp ,iivvm’i ngogrida iro/nvlijrvern
Mediemskonilngent
Personlig medlem (inkl. Natur & Millo) kr 250.-
Pensionister: )inkl. Natur 8 Miljø) kr 150.-
Liesvarig medlemskap: kr 4000.-
Medlemmer av Norges Narurverniorhund er aulomatisk medlem av
det lokal- og fylkeslag vedkommende sakver til.
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Naturvern-
forbundets
fylkeslag:
Natair,ernlo,bundal i Bstioid:
Leder: Tore Hnel. øbergvn. 44.
1793 Trstedal. TO: 6919201t(p).
69 11 7359 (a(. Pylkessekr.:
Cathrine Scho. Ksntnradr.:
Torhnmsens 91.8, Fredrikstad
TIt 6931 4980 Fatrs. 6931 9527.
Postadr:Boksll5l,1631 Gamle
Frednkstaø

Fl at u rve rr nrk u nd et
i Oslo og Akershus:
Leder: Helene 82-v Dagsvei 2.
1450 Nesoddtarsgerr Tlt: 6691 3340.
Daglig leder: Glermurid A,rdersen
Kenter og pestadr.: Maridalsvn. t20,
0461 Osie. Til: 22383520.
Faks: 22 71 6348 e-post nua6sn,rln
Nahirvemlorbondei I Hedmark:
Leder: Arve Fossøn. 2500 Tynset
Til’ 62482210.
Naiurversforbondet I Oppland:
Leder Thomas Kleunrark,
2743 Harestua TI!. 6t 3235 t3.
Kuntoradr Lokkegi 23. Lillehammer.
TIl: 61260081. Paks: St 260858.
Posladr.. BuSs 368. 2601 Lillehammer.

Naturoerntorbundet i Buskerud:
Lovler kr01 Peder LOOrup.
a’aave 653050 Mjandalen.
TI!: 32875859. Fylkessekr.:
Per 0isteerr Klanderud Kontor
og posladr 3322 Oarbu

TI! 32 750504. Faks 3282 5249
Naturvernierbundei i Vestiotd:
Kontaklperson
Fylkessekr. Bernr Baldrevik. Kontor- 09’
postadr: Håkon Gamlosgt. 6.
311 t Tonsherg. TI!: 3331 5670.
Faks: 3331 5610.

Naturverrlorbundet i Telemark:
Leder ‘ieb-e:sen Ler’re,i’’ri
3853 VrOdal. TIl: 3505 6139
Fylkessekr: ingrid Sorgaarder.
Kontoradr.: Stanjoesorr, HIuksebo,
Tlt: 35957408. Faks: 35957620.
Pgstadr.: Rute 20/28.3670 Notodden
Naiureemlorbundel I Aust-Agder:
Leder: Geir M. Kaien. Heimdalsvn. 7.
4800 Arendal Til: 37026869 e-posl:
gmkutpmddata.no. Kgntoradr.:
Kleogt. l,Arendal
TIt/Faks: 3702 7944. Pontadr..
4934 Nesgrenda

Naturoerrtorhundel i Vest-Agder
Lecer Tc’2121n Fredr:keeri
Gro”çelvi’ 33 4500
Til 30261340 60 ‘laaid:
Tol)bugt. 10 6,,stiansand
TIl: 38 02 57 66 Faks 38024633
Pentadr: Boka 718. 461)1 KrisliansOnd
Nalursemlerhuridet i Rogaland:
Leder: Adutein Aaue. Vertlivn. 8.
4300 Sandnes. TO: 51 625981.
Fytkessekr.: lngvald Erga. Kontoradr.:
Lokkevn. 45. 4008 Stavanger.
TIl 51528811.Fakn:5t528815,e
post: nirdrsn.nO. Postadr.: Saks 441,
4001 Stasanee.

Naturverntorhundet i Hordalard
Eero 31’ ‘,o:ll.ov’

5031 LalusevOg. TI 55343041 e
post eeru.utli@isp.uib.no.
Flkesaekre8ar Edvard Sandolk.
Koeteradr.: Jacoboijordee. Bryggen.
Bergen TI!: 55313851.
Faks 55 31 5392. Postdr.: Saks 1201.
5001 Bergen
Natrirverniorbondel
I Sogn og Fjordane:
Leder: Eli Heiherg. 5880 Kaupanger
TIl: 57678t 71. Faks 57823873.
Kuntoradr.. Hatstavn. 42, Porde.
Postadr. Cli Heiberg, 5880 Kaaparrger.

Natu,vernlorbundet
i More og Romsdal:
Leder: Ola F:eroo, Lilleaikvv Il,
6400 Molde TIl/Faks: 71 21 6892.
Fylkenseir Sorte Fiske. Kontoradr..
Kirkebakken 1—3 Molde
Til 71218705 Faks: 71 2t 8702.
Posradr, 80kv 153, 6401 Molde.
Nalorvernlorbundel i Ser-Trendelag:
Leder: Martin Hnlsli, Stranden. 27k.
7042 Trondheim. Til: 73505504.
Fylkessekr.: Otlar Michelsen
KOnturadr.: Monkegt. 27. Trondheim,
‘Til’ 73 St 5224 Faks. 7351 2727. e
post ollarmutstud etnu.00. Postadr
Boka 706. 7001 Trnrrdtreim.

Natu,oernlorhundet
i Nord’Trondelaq:

Pe F.Vae’g. Overgalo 11,
7670 Sakshaug Til, 74153001.
Kontoradr: Skolegt 12. Steiekler.
TIl 74169956 Faku 741622 84.
Postadr.: Boka 132 7701 Slemker
Natorverolo,buridet Nordland:
c/o NNV org. avd. postbohs
6891 St. Olavs plass, 0130 Oslo.

Naturoe,n!o,buedet i Troms
Leder Ragnar Grape.
Borgermesler Eidemsgt. 3,
9008 Tromse TIl, 77689969.
Fylkessekr Svein Anders Lie.
Koetoradr: Skippergt t t 8. Tromsø
Til’ 77689960. Faks: 77611069.
Postadr. Saks 924. 900t Tromsø.
Nalurvenilerbiiodel I Finnmodr:
Kontaktperson: Dag T. Eigvin.
TIl: 78 43 201t.
Postadr.: Boks 1176.9500 Alta

Barentshaokontorel’
6a’vlavir’.’r.’o
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I Abonner p r
Bevar ozonlaget!
Ozonlaget i stratosfæren virker som et filter for ultrafiolett

stråling fra sola slik at levende organismer
beskyttes mot skadelige doser.

Utslipp av (H)KFK (betegnet som regulerte medier)
bidrar til å bryte ned ozonlaget.

Montrealprotokollen (en internasjonal miljoavtale)
begrenser produksjon, import og bruk av (H)KFK.

I løpet av få år vil all import og bruk av (H)KFK være historie.

Stiftelsen ReturGass (sRG) er et landsomfattende mottak av
brukt (H)KFK for gjenvinning eller destruksjon.

Ved DIN hjelp kan DU bidra til at mest mulig (H)KFK
blir sendt til SRG for gjenvinning eller destruksjon.

0(Tidligere Returprosjektet)

Godkjent mottak for miljoskadelige kuldern.ee

Horgenveien 22Z 3300 Hokksund. TIf. 32 70 02 60. Fax 32 70 02 59

ledende miljoavis

Natu
((4iirafr

«Vi har fått konsesjon for å bygge og drive
to av verdens mest effektive

og minst forurensende kraftverk»

Postadresse:
Postboks 358 1324 LYSAKER

Besøksadresse:
Vollsveien 13E

Telefon: 67103700
Telefax: 67103790

E-mail: www.naturkraft.no
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«Norsk fiskeri- og havbruksnæring
er inne i en positiv utvikling og

byr på store utfordringer innen fiske og
fangst, produksjon, eksport samt

forskning og utvikling.
Skaff deg en utdanning og skap deg

en framtid i kystens viktigste
næringsgren.

FISKERIDIRETORATET

GRISENE ER LØSE!
Norske grisebønder punger ut
med 1,3 milliarder kroner for
at grisene skal få et bedre liv

norsvin

JA - jeg vil holde meg orientert om miljø-
spørsmål og tegner abonnement på
Norges ledende miljøavis.

Bedriftsabonnement: 500,- kroner pr. år
Privatabonnement: 199,- kroner pr. år

Navn

Sendes
ufrankert i

Norge.
Adressaten

betaler
portoen.

Natur & miljø Bulletin

Adresse

året.
kommer med 22 nummer i

Postnr Sted

Det betyr at du hver 14. dag

Dato

mottar bulletinen.

SVARSENDING
Avtalenr. 171113/52

Natur & miljø
Bul leti n
St.Olavs plass

I tillegg får du 4 omfattende

året.
temabulletiner i løpet av

postkontor
0130 OsloSignatur
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Påskeferien er ikke nødven
digvis nostalgi. Den kan
og være en ukes tur til
fremtiden.
Tekst og toto: HARALD N. RØSTVIK

et var paske igjen.
Som vanlig pakket vi ned solkokeren

og soldusjen, godt gjemt blant resten av
hagasjen. Utstyret hadde vært vår faste
følgesvenn i arevis, men vi viste det
sjelden fram — i Norge.

Nordmenn har ikke noe godt forhold
til sapass frerntidsrettet teknologi.
Nordmenn foretrekker å legge ved på
peisen eller fyre med olje nr vi ikke har
dansk kullkraftstrøm å ta av.

Men det skulle bli en annerledes påske
denne gang.

På Haukeliseter fjellstue var alle samlet
til middag ved inngangen til pasken da
selveste styreformannen i Stavanger
Turistforening tok ordet. Han hadde noe
meget viktig a meddele — og maten var
ikke engang servert.

— Vinteren har vært hard. Frosten sitter
dypt. Så dypt at vannrørene har frosset.
Alle dusjer er stengt, bortsett fra et par. Vi
må be om at dere avholder dere fra å
dusje. Vi vil forsøke å fa kjørt vann fra
Odda med tankvogner. Hvis vi ikke
lykkes ma vi stenge. Påsken må avlyses pa
grunn av manglende vann. Den hygie
niske standarden kan bli for lav. Vanlig
renhold og oppvask vil ikke kunne
utføres. Dere vil ikke få kaffe engang.
Varm mat kan dere bare glemme.

Det går et sukk gjennom forsamlingen.
Barn og voksne som lenge har sett fram til
drømmepasken. Vi innser plutselig hvor

FARVEL PROPAN:

Solkokeren er sammen

Ieggbar. Den koker vann

til dusjen, suppa og

pølsene.

Påsken avlyst, tekte jeg og lo litt inni meg.
For dere, men ikke for meg. For jeg har
satset på solen — som vanlig. Denne gang
har jeg vært smart. Men det har jeg ikke
tenkt å fortelle noen. Jeg er redd for å bli
latterliggjort. Det er min erfaring at
nordmenn latterliggjør slikt, selv om
alternativet er krise. Derfor laget jeg min
private lille løsning for mine nærmeste
og ga blaffen i resten av påsketuristene. Vi
vil jo ikke skape ufred i påskefjellet.

Vi smeltet rein snø i solkokeren og tømte
smeltevannet inn i soldusjen — en slags
plastpose med sort underside og
gjennomsiktig toppside. Vi la posen i sola
med den gjennomsiktige siden opp. Etter
tyve minutter var vannet varmt og godt.
Vi tok posen inni dusjen og vips; den
reneste luksus — varmt vann — varm dusj,
mens andre gikk rundt og stinket.

Folk blir ganske desperate når de ikke
far varm mat og varm kaffe. Stemningen
blir darlig. Det kunne vi ikke gjøre noe
med. Vi ville jo ikke plage folk med
fremtidsrettede løsninger som solenergi.

Vi smeltet snø og fylte solkokeren som
refiekterte solstrålene til «gryten» med

1) vann. Vi kokte kaffe når vi var på skitur og
og vi kokte polser og rett-i-koppen-suppe
til lunch. I det hele tatt hadde vi det bra. Vi
nOt tanken på å ha slike privilegier og vi
nøt tanken på å ha funnet de smarteste
løsningene — denne gang.

Dette er fremtiden, tenkte jeg. Forurens
ningsfri og lydløs solenergi gjør jobben.
Energien må ikke kjøpes av Statoil eller
det lokale energiverket til deres priser.
Solenergien er gratis og tilgjengelig til
evig tid.

Det hører med til historien at vannvog
nene kjørte fra Odda i dagevis for å holde
aktiviteten i gang på Haukeliseter
Fjellstue, og folk dusjet på skift. Mens vi
fråtset i solvarmt vann, varm kaffe og
varm mat påsken igjennom.

Soleneholdt oss i gang vi levede en
hel uke i fremtiden — og det føltes svært
behagelig. D

ken
/1

avhengig vi er blitt av sarbar vanntilfør
sel.

•

-

Rett-i-kroppen!

NLH «Dt grønne
umversitet»

ønsker du en utdanning innen biologisk
naturvitenskapelige fag?

På NLH kan du velge mellom 12 forskjellige
studieprogram. Alt dreier seg om å utnytte
og forvalte nasjonale og globale naturressur
ser på en god måte.

NLH utdanner kandidater innenfor fagfelt
som spenner fra de tradisjonelle landbruks
utdanningene over naturforvaltning og
naturvitenskapelige fag til sivilingeniør-,
landskapsarkitekt- og økonomiutdanning.

Vil du vite mer? Ta kontakt med oss.

1JLI1 Norges landbrukshøgskole

LANDBRUKSHØCS1U Posthoks 5003, 1432 As

Telefon: 64 94 75 00 - Telefaks: 64 94 75 05

Hjemmesider: http://www. nlh.no/studieavdelingen
E-Post adresse: studieavdelingen-info@adm.nlh.no
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Betale for drikkevannet
Tami vannrensere erstatter dyri

Tami koples rett på vannnettet
og bruker en avansert
renseteknikk som leverer
drikkevann av beste kvalitet — til
bare noen få øre literen! Nå
behøver du ikke lenger betale for
godt drikkevann.

Fra enkle, men avanserte,
hjemmemodeller til større
utgaver med kjøling og varming
av vannet. Erstatter vanndunker
på arbeidsplassen.

Konkurransedyktige priser!
Ta kontakt i dag for et forfriskende tilbud! Vi har
forhandlere i alle større byer, og sender over
hele landet!
Besøk også RC-Gruppen på Internett:
http://www.rcgruppen.no

RC ELAN AS
- Et selskap i RC Gruppen

Skipsbyggergt. I • 4085 Hundvåg
Telefon: 51 63 88 00 • Faks: 51 86 06 66

BUREAU VERITAS QUAI.ITY

INTERNATIONAL, NORSK AVI)ELING

Postadr.: P:O. Box 1765 Vika, 0122 Oslo
Besøksadr.: Fritjof Nansens plass 5.0160 Oslo
Telefon: 2241 6110- Fax: 2241 2503

- MILJØSTYRINGSSYSTEM IHT 1S014000.

- KVALITETSTYRINGSSYSTEM IHT 1S09000.

TA KONTAKT PÅ TELEFON 2241 6110 ELLER FAX 2241 25 0
FOR YTTERLIGERE INFORMASJON

NCS og Nemko i samarbeid for miljøet
Sertifisering av miljøstyringssystemer
Norwegian Cerrification System AS (NCS) tilbyr sertifisering av bedrifters miljosryringssystemer i henhold til ISO
14001. Vi kan også tilby EMAS godkjenning etter EUs ECO Management and Audit Schen,e. Ta kontakt pa
telefon 22 54 08 80 for ytterligere informasjon.

Miljøtesting av elektriske og mekaniske komponenter og produkter
Nemko AS kan tilby miljøtesting som IP (vann og støvinnredning), korrosjon, klima (temperatur, fuktighet og

nedkjoling). Kontakt Nemko på telefon 22 96 03 30 for nærmere informasjon.

Norwegian Certification System AS
Postboks 10 Skiiyen -0212 Oslo - Tif. 2254(18 80 - Faks 22 5408 90
Nemko AS, Posthoks 73 Blindern - 0371 Oslo - TIf. 22 96 03 30 - Faks 22 96 05 50

Interconsult AS er et flerfaglig, uavhengig rådgivende ingeniørfirma med et av de bredeste

faglige kompetansemiljøer i Norge blant rådgivende ingeniører. Firmaet, som eies av de
ansatte, har kontorer i alle landsdeler og er organisert som et konsern med 5 datterselskaper,

og sysselsetter 360 medarbeidere i inn- og utland. Fra 01.01.1998 inngår lnterconsult AS

sammen med IGP AS og Gjettum AS i nyetableringen Inter Consult Group AS (ICG). ICG

blir et ledende flerfaglig rådgivende ingeniørfirma i Norge, med mer enn 600 ansatte og
‘etydelig internasjonal virksomhet gjennom selskapet Interconsult International AS.

Din rådgiver for en renerè framtid!
Bedrifter som tar miljø på alvor og kan dokumentere sin miljoinnsats,

vil få et konkurransefortrinn. Ved å innføre og vedlikeholde et
miljøstyringssystem vil bedriften bedre oversikten over egen
miljøpåvirkning og risikoforhold, og enklere finne fram til tiltak
som tjener både miljøet og økonomien. Dette styrker bedriftens
troverdighet i forhold til kunder, lokalmiljø, myndigheter, finans
og forsikringsinstitusjoner.

La lnterconsult AS være din rådgiver for et godt miljøstyringssystem
(EMAS, NS ISO 14000).

d INTER
‘‘ CONSULT RÅDGIVENDE INGENIØRER 0

Jnterconsult AS
Sentraladministrasjon
Bryggeriveien 2
Postboks 123
1601 Fredrikstad
TIf.: 69 3949 00
Fax: 69394910

- Bergen

- Bodø
- Fredrikstad

- Hamar
- Haugesund

- Oslo

- Hønefoss
- Stavanger

- Skien
- Trondheim

- Ålesund

lnterconsult-konsernet
består av:

- lnterconsult AS
- lnterconsult

International AS

- Strand&Grindahl AS
- GEOfuturum AS
- Norgit-senteret AS

Medeier i:
Barlindhaug
Interconsult AS

og uhåndterlig kjøpevann.
Fiskeridepartementet
og Naturvernforbundet
har felles interesser:
• i vern og utnyttelse av havets ressurser

for all framtid og i å trygge arbeidsplasser
og bosetning.

• i utviklingen av et havbruk i pakt med naturen.

• i trygg sjøtransport og i innsats for å hindre foru
rensning til sjøs.

DET KONGELIGE
FISKERIDEPARTEMENT

Postboks 8118 Dep., 0032 Oslo
Telefon 22 24 90 90
Telefax 22 24 95 85

I

i
I

4: t4i

L

Ny standard for innsamling av miljødata •
Norges Standardiserjngsforbund (NSF) utgir nå en ny Norsk Standard - NS 9420 - som gir

retningslinjer for feltarbeid i forbindelse med miljøovervåkning og -kartlegging på land,

til havs, i luften, i fjorder og ferskvannssystemer. Standarden bidrar til en mer enhetlig

gjennomføring av feltarbeid, og sikrer at innsamlede data blir mer pålitelig.
‘-.. I

For mer informasjon, kontakt NSFs markedsseksjon.

NORGES
STANDARDISERINGS
FORBUND

Postboks 353 Skøyen • 0212 Oslo • Tit. 22049200. Faks 220492 11

marked@nsf.telemax.no / www.standard.no/nsf
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Veidekke er en av Norges ledende
enireprenørbedrifter med virksomhet
innen bygg, anlegg, astalt og eiendom.
Veidekke er engasjert i internasjonale
prosjekter i og utenfor Europa.

Veidekke legger veki pa a være en god
rådgiver og en palilelig samarbeids
partner. Selskapets kompetanse og
finansielle styrke gir sikkerhet for
profesjonell gjennomføring av de
prosjekter Veidekke engasjerer seg i.

eIDeKKe
Posiboks 3- 1361 Billingstad

Sertifisering av kvalitet og miljø
Vi sertifiserer kvalitetssystemer (150 9000-sertifikater, og miljostyringssystemer (ISO i 4000-sertifikater)

og vi utsteder EMAS-godkjenning av mil jøredegjørelser

Sertifisering av miljø- og kvalitetssystemer skaper nødvendig 111111 til leverandører. EMAS.godkjenning av bedriftens miljøinnsats,

dokumenterer seriøsitet vedrørende håndtering av miljøpåvirkningene. Dette skaper tillitt hos kunder og i omverdenen.

AKKREDITERT SERTIFISERING AV:

Kontakt oss om: • Vurdering av bedriftens systemstatus
• Informasjon/opplæring
• Sertifisering av kvalitetssystemet

4 GRØNER CERTIFICATION AS

• Sertifisering av miljøstyringssystemer
• EMAS-godkjenning av miljø

redegjørelser

22I1
Sol S-012 NO-V-002

Oslo Porsgrunn
TIf.: 67 12 80 00 TIf.: 35 56 95 50

Faks: 67 12 58 40 Faks: 35 55 7055





)‘ den enkelte bedrift skal sette seg mål
for hvordan den kan forbedre miljøarbei
det sitt. Det kan være at den skal slippe ut
mindre av et spesielt stoff innen en viss
tid, eller at det skal bli mindre søppel igjen
etter en spesifikk produksjonsprosess.

Deretter må bedriften lage en plan for
hvordan den skal klare dette. Planen skal
oppdaters med jevne mellomrom.

EMAS-bedrifter må også ha et internt
kontrollsystem som sørger for at målene
blir oppfylt, og alle ledd og nivåer i
bedriften må kjenne til miljøpolitikken
og målene.

Mil jø-selv’angivelse
Alt dette skal samles i en egen miljørap
port; omtrent som en slags årlig
selvangivelse for miljøinnsatsen.
Rapporten skal være offentlig tilgjenge
lig. Dermed kan de som vil selv vurdere
hvor miljøvennlig en bedrift egentlig er.

Dessuten er EMA5-godkjente bedrifter
samlet i offentlig tilgjengelige registre.

EMAS kan ikke slå fast at en bedrift er
100 prosent miljøvennlig.— EMAs-godkjenning betyr først og
fremst at en bedrift har bestemt seg for en
miljøpolitikk, at den har satt seg mål for
hvordan den skal bli mer miljøvennlig og
at dette gjennomsyrer alle ledd i
bedriften, mener fagsjef Bjørn Sveen i
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHo).

Revisorer sikrer miljøhensyn
Når en bedrift har kartlagt alle miljøfor
hold, skal den altså plukke ut noen
områder å forbedre seg på.— Betyr det at bedriftene kan velge
områder det likevel er gunstig åforbedre seg
på — og la viktige miljøutfordringer ligge?

—Nei. Det heter seg at områdene man
velger må være vesentlige. Dessuten må
forbedringsområdene godkjennes av en
EMA5-akreditert miljørevisor. Det er
garantien for at riktige miljøhensyn blir
tatt.

Ifølge Sveen er det ingen «hvem-som-
helst» som får være miljørevisor.
Miljørevisorene skal sjekke at bedriftenes
årlige miljørapporter er både dekkende
og sannferdige.

Sveen understreker at kriteriene for å
bli miljørevisor er meget strenge. Det
kreves en egen EMAs-eksamen, og
miljørevisorene må også ha gode
kunnskaper om den bransjen de skal
revidere.

Utenforstående, som for eksempel
miljøbevegelse, er ikke med for å sikre at
riktige miljøprioriteringer blir tatt.

Viktigst for eksportbedriftene
I mange europiske land er kunder og
forbrukere langt mer opptatt av å handle
miljøvennlig enn det nordmenn er.

— Bedrifter som er med i internasjonale
anbudsrunder, kan bli forkastet
umiddelbart hvis de ikke kan bevise at de
driver miljøvennlig, sier Sveen.

Rundt 30 bedrifter har EMAS-godkjent
seg i Norge, mens det tilsammen er omlag
1200 godkjente bedrifter i hele Europa. I
Norge har først og fremst bedrifter
innenfor prosessindustri som lager
møbler, bildeler og elektronikk jobbet
med EMAS. Men flere vil komme etter
hvert, blant annet bedrifter innenfor
fiskeoppdrett og bygg- og anlegg.

— Miljøet vinner
Med EMAS får man ikke bare oversikt over
miljøforhold på bedriften. Oppfølgingen
er vel så viktig. Derfor er det avgjørende å
lage gode systemer for hvordan man skal
oppfylle sine egne mål. Bedriftene mister
retten til å bruke EMA5-logoen hvis de
ilcke følger målsetningene sine nøye.— Hvem har mest nytte av EMAS,

bedriftene eller kundene?
— Miljøet er vinneren. Den primære

målsetningen med EMAs-ordningen er at
natur og miljø skal få det bedre. Formelle
virkemidler som lover, krav og utslipps
tillatelser brukes som verktøy og
rettesnor. Bedriftenes gulrot er fordelene
en god miljø-attest gir i internasjonal
konkurranse, sier Sveen.

Forkastet 40 miljørapporter
Ikke bare EMAs-bedrifter lager miljørap
porter. Hvem som helst kan kalle
årsberetningen sin for miljørapport. Men
siden det ikke er formelle krav til
hvordan disse skal lages, kan innholdet
være svært varierende. I forbindelse med
kåringen av beste miljørapport i 1996

vurdere NHO omlag r6o miljorapporter.
Av disse ble cirka 40 forkastet umiddel
bart.

— EMAs-bedriftene stakk av med de
gjeveste plasseringene. De var klart bedre
enn de fleste andre. Mange årsrapporter
sier fint lite om miljø, sier Sveen.

Han er imidlertid rask til å understreke
at utmerkelsen «beste miljørapport» ikke
betyr at man er mest miljøvennlig — men
at man er best til å redegjøre for egen
miljoinnsats. E

Generalsekretær Terje Kro
nen i Naturvernforbundet
mener hverken EMA5 eller iso

14001 møter de viktigste
milj øutfordringene.

— De storste miljøprobleinene er i dag
flyttet ut av fabrikkene og finnes i

(( produkter og bruk av produkter. Både
EMAS og iso 14001 forholder seg til
produksjonspn)sessen. Men ordningene
berører ikke de konsekvensene som har
størst betydning for forbrukerne; nemlig
hva som skjer med varer og produkter
etter at de forlater fabrikkene, sier
Naturvernforbundets generalsekretær
Terje Kronen.

—Og det er?— Ta for eksempel pvc-plast. Produk
sjon av rvc kan foregå på en god mate
Som oppfyller iso-standarder. Men det
brukes fortsatt miljogiftige tungmetaller

Den internasjonale organisa
sjonen 150 (International
Organization of Standardisa
tion) har også laget standar
der for miljøstyring. Men iso
krever ikke at bedriftene må
redegjøre offentlig for egen
milj øinnsats.
iso leverer standarder på mange områder,
men er kanskje mest kjent for standar
dene for kvalitetsiedelse, den såkalte ISO

9000-serien. Na har iso også laget
standarder for miljostyring. Serien heter
14000, og standardene det blir sertifisert
etter heter ISO 14001.

Mange Iikhetstrekk
150 14001 og EMAS har mange likhets
trekk, men det er likevel visse forskjeller.
iso-sertifisering krever ikke at det lages
en rapport hvor andre kan gå inn og

Som stahilisatorer og mykgjorere med
hormonhermende stoffer i plasten.
I [ormonhermerne kan blant annet gi oss
redusert forplantningsevne. I tillegg kan
det oppstå giftige dioksiner ved uforsvar

lig forbrenning når rvc-plasten blir avfall.
Slik EMAS og iso 14001 praktiseres i dag,
blir ikke dette fanget opp, sier Kronen.

— Villeder forbrukerne
Terje Kronen er også skeptisk til bade
EMA5 og iso 14001 fordi bedriftene selv
skal bestemme miljømalene.

vurdere bedriftens miljøstatus. Det er
heller ikke noe komplett register hvor
man kan sjekke hvem som er godkjent av
150.

— Det stemmer forsavidt, men
informasjonen er tilgjengelig. For å få
oversikt, må man ga til de forskjellige
godkjente miljøkontrollørene, sier
informasjonsleder Aina Sundve i Norges
Standardisenngsforbund (N5F). NSF

representerer Norge i iso og har ansvar
for koordinering av arbeidet med
standardisering i Norge.

Gjelder hele verden
Siden ISO 14001 gjelder for hele verden,
betyr det at bedrifter som sikter på
markeder utenfor Europa velger iso
framfor EMAS. Bjorn Sveen i NHO er likevel
ikke i tvil om at EMAS går lenger enn iso
14001 miljçimessig.-- iso-ordningen stopper før den
kommer i mål. Er du EMAS registrert, har
du allerede gjort det som kreves for å bli

— Det betyr at to bedrifter med
forskjellige utslipp, kan ha samme
miljøgodkjenning. Det villeder forbru
kerne til å likestille bedrifter, selv om del
kan være stor forskjell på. hvor miljø-
vennlige de er, sier han.

Kronen mener likevel EMAS er noe

bedre enn iso fordi den legger opp til en
kontinuerlig forbedring.

— Må være demokratisk
— Hvordan kan ordningenefor å miljøscrtfl
st’n’ bedrifter bli bedre?

— De må bli mer demokratiske.
Naturvernforbundet mener modellen
som er lagt til grunn for skogsertifise
ringen FSC (Forest Stewardship Council)
er god. Der har næringen selv, sosiale
interesser og miljøbevegelse like stor
makt og må forhandle om nivået på
miljøstandardene. Dermed er det større
sannsynlighet for at viktige miljømal nå
sier Kronen. fl

sertifisert etter iso 14001. Men hvis du
har iso -sertifisering, gjenstår mye arbeid
før man er kvalifisert for EMAS, sier Sveer

Liten forskjell— I utgangspunktet er det liten forskjell
på iso 14001 og EIvIAS. Innholdsmessig er
nok begge systemene like gode. Men ja;
EMAS setter større krav til innsyn i
bedriftenes miljøstatus. Det har rett og
slett samheng med at EMA5 er laget av

myndigheter, mens isos ordning er mer
markedsstyrt, sier Sundve i NSF. 1-lun vil
heller fokusere på likhetene enn
forskjellene ved de to systemene.

— Siden mange bedrifter har behov foi
både ISO 14001 og EMA5, krever flere og
flere at de to systemene skal bli såJike
som mulig, sier Sundve.

En forskjell Sundve likevel nevner er
at EMAs-godkjenning bare kan gjelde et
enkelt produksjonssted, mens man kan
sertifisere et helt konsern etter 14001. fl
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Jakten på etterlatenskapene har bragt
oss dypt under jorda.

Der nede hvor suset fra klosettpotta og
surklingen i sluket blir overdøvet av en
huldring som minner om Vøringsfossen
før utbyggingen. Men det er kloakk som
spruter ut av de to rørene. 8oo liter i
sekundet.

Frognerparken pumpestasjon er stedet.
lier blir kloakk-bekker til kloakk-elver
som pumpes opp i riktig høyde før de
fosser friskt og uanstrengt videre. Med
andre ord: Dette er ikke vekk. Derimot et
u nderjordisk trafikknutepunkt.

— Det finnes mange alternative
rensemetoder som både kan være
mer miljøvennlige og mer lønn
somme enn tradisjonelle anlegg,
sier Amund Gaut ved Jordforsk.

- Dessverre er kunnskapen om dette
ukjent for mange i teknisk etat i
kommunene. De som jobber der i dag ble
utdannet i en periode da man i liten grad
underviste i alternative metoder, sier han.

Interessen for alternativene har
imidlertid tatt seg opp, og for fire år siden
satte Miljøverndepartementet (MD) gang
forskningsprogrammet Naturbasert
Aviøpsteknologi. Programmet ledes av
Jordforsk, og flere andre institusjoner
deltar.
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Lorten og damehindet er forlengst ute
av syne. Lenger nede slår de kanskje
følge med vaskevannet og middagsres
tene fra en annen kant av byen, før de
blander seg med en dæsj lynol, noen
fargerike dråper bensin og en god posjon
regnvann.

For kloakk er ikke bare møkk. Det er
store mengder vann. Det er verdifull
næring. Det er miljøgifter. I en eneste
smorje huldrer det forbi oss.

Vann! roper Svein Tollefsen,
driftsleder i vann- og avløpsverket til
Oslo kommune. Han prøver å overdøve

— MD ønsket å videreutvikle mer
miljøvennlige løsninger, sier Gaut. Han
forteller at man på Jordforsk har arbeidet
spesielt innen to områder: Videreutvik
ling av tradisjonelle infiltrasjonslos
finger og konstruksjon av våtmarker.

Det første går ut på å bruke grunnen
som rensemedium for kloakken —etter at
det faste er skilt ut. Jorda filtrerer og
binder næringsstoffer samtidig som
bakterier bryter ned organisk materiale.

Den andre løsningen, våtmarksfilter,
går ut på å sende kloakkvanriet gjennom
et lukket system med for eksempel leca
kuler eller jernholdig sand. Disse vil
absorbere næringsstoffer, i tillegg vil
bakterier bidra med nedbrytning av
forurensningen. Det samme vil planter

kloakkfosseri, men gir opp og trekker oss
med utenfor.

70 prosent av dette er vann. Du kan
tenke deg; hver gang du drar ned pa do
gar det mellom seks og tolv liter. Vannet
får renne mens du pusser tennene og
mens du venter pa at springvannet blir
kaldt nok til å dnkke. Vi sloser vi enormt.
Hver av oss bruker 200 liter om dagen! I
tillegg kommer regnvann og smeltevann.

For det havner ogsä her, regnvannet
som treffer asfalten. Men før det styrter
ned i nærmeste kum, har det som regel
vasket med seg noen kilo forurenset
veistøv. Eller kanskje den bensinen du
sølte sist du fylte opp tanken.— Ledningsnettet i Oslo er gammel
dags. Det blander overvann og kloakk.
Bare i enkelte omrader skilles det fra
hverandre. Da ledes overvannet direkte
ut i vassdrag istedet. Det er nok heller
ingen ideell løsning, siden overvannet
kan være noksa forurenset, sier Tollefsen.

Spesialavfall i vasken
70 prosent vann til tross: Det er lukten av
løsemidler som pirrer neseborene ved
fossefallet. For kloakk er ogsa utslipp fra
hensinstasj oner, vaskehaller, verksteder,
laboratorier og grafisk virksomhet. Noen
far krav om ekstra rensrng før de slipper
kloakken ut pa nettet, men ikke alle, I
tillegg regner Tollefsen med at det skjer
en del ulovlige utslipp.

— Man vet aldri hva folk slipper ut. Det
koster penger å levere spesialavfall, og
«ingen» merker det om et fotolaborato
rium eller et renseri lar kjemikaliene gå i
vasken. Eller det lille glasset med lynol,
for den saks skyld. Ett er ikke noe stort

som vokser på toppen av filteret.— Varianter av denne metoden er kjent
i utlandet, men man trodde lenge at den
ikke fungerte i områder med kalde vintre.
Det har vi vist at den gjør. og Norge ligger
nå ganske langt framme når det gjelder
kunnskap om slike metoder.

Gaut sier at de naturbaserte avløpstek
nologiene kan brukes på anlegg i mange
størrelser — fra enkelt-boliger til flere
tusen personer. De krever imidlertid
relativt store arealer.— Det gjør dem best egnet for spredt
bebyggelse, men jeg har sett våtmarksfil
ter brukt i en by-bakgård. Metodene kan
dessuten være velegnet for å rense
sigevann fra fyllinger, sier han. El

problem. Men når 10000 gjør det
samme ... Det er for lett. Det erhare å dra i
snora, og borte blir det.

tioppdragne borgere med hang til å
helle spesialavfallet i vasken er ikke
eneste arsak til utslipp av miljogifter fra
husholdningene. Da Statens forurens
ningstilsyn (sFT) i fjor sjekket utslipp av
tungmetaller fra dusjen, oppvakmaski
nen, og toalettet, fant de overraskende
store mengder, og har regnet seg fram til
at husholdningene står for omtrent
halvparten av tungmetallene i kloakken.
Mye skyldes vanlig husholdningsaktivi
tet. Sink i overfiatehehandling på kjeler
og kobber fra rørene, for eksempel.
Gradvis vaskes det av, og havner i avløpet.

Tampen brenner
Det lukter som om vi nærmer oss vekk.
Løsemiddel-dunsten er byttet ut med den
umiskjennelige eimen av møkk. Siloer og
haller reiser seg foran en stille, vintergra

‘ .‘ Oslofjord. Kloakken er det til gjengjeld en
voldsom fart på. Hvert sekund fosser nye
3000 liter inn til Bekkelaget renseanlegg.
Mildvær har sørget for store mengder
smeltevann, og doblet det vanlige volumet.

Q-tips og bleier, sokker og kondomer.
Mye blir hengende igjen når kloakken
møter sitt første fysiske hinder: En rist.— l)et mangler ikke pa soppel som tar
en alternativ, og litt lenger vei til fyllinga,
sier seksjonsleder Bjorn Lundberg ved
liekkelaget renseanlegg.

Vekk er altsa fyllinga. Men bare for en
liten del. For mens underbukser og
vaskekluter skrus bort, velter resten av
kloakken videre, inn i bassengene. Først
hoblende, siden skummende, sa

bedagelig sigende. Fett skal til toppen og
sand til bunnen. Kjemikalier får
næringsstoffer til å klumpe seg arnmen,
så de blir tunge og synker.- Slammet som synker til hunns leverer
vi til kornhonder i distriktet — vel og merke
etter behandling, sier Lundherg. 1-lan greier
såvidt å få nok mottakere til slammet, men
merker skepsis i bonde-næringen. Pa
landshasis blir bare halvparten av slammet
brukt i jordbruket. Noe havner pa
grontarealer, noe påfyllinga.— Bøndene er redde for a få miljogifter
med pa kjøpet. Men vi holder oss godt
innenfor grensene som Statens forurens
ningstilsyn (5FT) har satt. Og kravene er
skjerpet de senere årene, understreker
Lundherg.

Pa Bekkelaget går kloakken fra
hoblende inferno til brusende fjellhekk
på to timer. Nesten i alle fall. Vannet som
strømmer ut i enden av rekken med
hassenger har et utseende som ikke er
langt unna fjelibekkens.

— Jeg ville ikke drikke det. Men vi >‘-
--- -. - -- .. -
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Renset vann sendes til sjøs. Gørra er

borte, men vannet inneholder ulumskhe

ter øyet ikke kan se.

Mange alternativer

Kloakk-trøbbel i økobygda
• I økobygda Borge ville de behandle klcakken
lokalt. Tre alternative rensemetoder ble brukt. Det har
ikke vært problemfritt.

— Bare ett av anleggene har fungert helt etter
planen. Nå skal flere av dem bygges om, sier Jens
Petter Koren Stiffelsen østfoldlorskning. Han mener
årsaken blant annet er at dreneringen var dårligere
enn beregnet. Men Koren har ikke mistet motet av
den grunn.

— Vi kjenner til lignende anlegg som fungerer helt
fint. Anleggene i økobygda ble bygd 11994, og vi har
lært mye siden den gang, sier han.

økobygda består av 15 eneboliger hvor man har
tenkt miljø på alle trinn i byggeprosessen. Alternativ
behandling av kloakken er ett av tiltakene.

— Toaletter som skiller vått og tørt er installert i alle
husene. Det faste avfallet komposteres, og etter
modning kan det brukes som gjødsel i hagen. Fett,
såpeskum og lignende samles i en slamavskiller, og
hentes av tankbil med ca. tre års mellomrom, mens
urin og vaskevann infiltreres i jorda på forskjellige
måter.

På tross av problemer vil ikke Koren si at forsøket
har vært mislykket.

— Man må alltid regne med noen praktiske
problemer når man jobber med såpass nye metoder,
sier Koren. Han påpeker at lokale avløpsanlegg trolig
gir



har fjernet 98—99 prosent av
bakteriene, sier Lundberg.

Men alle miljøgiftene har de ikke
fjernet. Det som ikke havner i slammet,
følger med renset vann ut på 24 meters
dyp.— Vi holder oss godt innenfor SFTS

grenser for tungmetaller, sier Lundberg.
Det er imidlertid ingen krav om å sjekke
mengden av de såkalte organiske
miljøgiftene, deriblant «hormonher
merne».

Kjonnsforstyrret hannfisk ble
resultatet da forskere ved Universitetet i
Oslo blandet 2,5 prosent renset vann fra
Bekkelaget i akvariet. «Hormon hermere»
var årsaken. Men om disse stoffene er
naturlige eller menneskeskapte er
forskerne uenige om. Hvor farlig det er
for livet i havet er de heller ikke sikre på.
Ingen effekter er funnet på fisk i
Oslofjorden, men det er bare gjort én
undersøkelse. Den fikk et svært begrenset
grunnlagsmateriale fordi ruser Som

forskerne skulle fange fisken i ble stjålet
gjentatte ganger.

I dag er det ingen renseanlegg som
kontrollerer om avløpsvann og slam
inneholder organiske miljøgifter. SFT har
sjekket mengdene i kloakken, og mener
de er såpass små at rutinekontroll ikke er
nødvendig.

Et langt slurp, og vakumtoalet
tet har sugd til seg en ny posjon
næring. Om noen måneder
ligger det som gjødsel på jordet.
Det nye studenthjemmet ved Norges
Landbrukshøgskole (NLH) rommer 48
forsokskaniner. De prøver ut et alterna
tivt system for avløp.— Samme prinsipp som på Danskebå
ten, slår Erling Søyland fast. Han bor på
studenthjemmet, og skriver hovedopp
gave om anlegget.

Hovedpoenget er å skille toalettvann
fra vaskevann. Toalettvannet samles i en
beholder, hentes av tankbil og komposte
res for det brukes som gjødsel på jordet.
Dermed tar man vare pâ det aller meste
av næringen. Vaskevannet filtreres
gjennom leca-kuler og en kunstig
våtmark. Her sørger bakterier og planter
for rensingen for vannet forsvinner i
grunnen.

Matavtall samme vei
— Prinsippet kan brukes hvor som helst.
Både i byen og på landet, sier professor

Næring til sjøs
Renseprosessen greier heller ikke å fjerne
næringsstoffet nitrogen. 90 prosent
havner i fjorden sammen med det
rensede vannet. Nitrogen er i og for seg
vel og bra. Næringsstoffet er helt
nødvendig for at planter skal vokse. Det
er uunnværhg i havet også. Men i store
mengder kan det få alvorlige følger:
Algeopphlomstring, oksygenmangel,
fiskedod. Nordsjoen har lenge slitt med
for mye nitrogen. Dessuten, hevdes det,
er det en vanvittig slosing med ressurser
å sende næringen til sjøs. Vi trenger
nitrogen i jordbruket. Vi har for mye av
det i Nordsjøen og Oslo-fjorden.— Det blir trolig nitrogenrensing her
om noen år. En svært dyr affære. Men
Norge har forpliktet seg til å halvere
nitrogen-utslippene til Nordsjøen
gjennom en internasjonal avtale, sier
Lundberg.

Rensingen innebærer at en gjeng
bakterier spiser nitrogen og omdanner
det til gass. Det vil med andre ord ikke
komme jordbruket tilgode, men fjorden
spares for forurensning.

Temaet har vært hett diskutert. Mens
noen mener at nitrogen-rensing er viktig
for forholdene i Nordsjøen, mener andre
at hidragene fra norske renseanlegg er så
små at det ikke har noen betydning.

Petter Jenssen ved NLH. Han mener
systemet er langt mer miljøvennlig enn
tradisjonelle løsninger: — Vi tar vare på
næringen i kloakken, sparer minst 25

prosent vann, bruker mindre energi og
forårsaker mindre utslipp enn tradisjo

— Den diskusjonen er et sidespor, mener
Lundherg. — Hvis Norge skal forvente at de
andre landene skal redusere sine nitrugen
utslipp, må også vi gjøre det.

I fjor sommer bestemt myndighetene
at seks norske kloakkanlegg skal rense.
Tre av dem har allerede utstyret på plass.

Vi har funnet vekk: Fjorden, fyllinga og
kornåk e ren.

Kloakken fra de fleste norske
husholdninger er tilknyttet større
renseanlegg, og har omtrent denne
sjehnen.

— l7erdUhll næring lyn nes ut med
drikkevann, tilsettes miljØgfter ogfraktes
over lange avstander til store renseanlegg.
Der lager man et produkt mottakerne er
skeptiske til. Er det enfornuftig måte å
behandle kloakken på?— Vi hør nok satse mer på avlopssyste
mer som er tilpasset området og

kvaliteten på vannet.
—Vi bør tenke kildesortering når det

gjelder avløpsvann også. Det er ikke
nødvendig å behandle overvann og
vaskevann på samme måte som avløp fra
toalettet, sier Lundherg. Han mener det er
gode muligheter for lokal behandling av
kloakken.

Det er oftere lettere enn å sende all
dritten til ett sted. E

nelle løsninger. Selv om
kloakken må hentes med
tankbil og fraktes to—tre
mil, lønner det seg
miljomessig. Matavfallet
kan også sendes i samme
system. Det gir en ekstra
gevinst, mener han.

økonomien i systemet er
heller ikke avskrekkende. I
dag kan det konkurrere
med vanlige løsninger der
disse er dyre. På sikt regner
Jenssen med at det blir mer
konkurransedyktig.

En ny bygård i Oslo skal
ogsâ prøve ut systemet.
Byggingen av de 30

leilighetene starter i løpet
av året.

Planen er nå å få til
utdanning på området.— I første omgang korte kurs beregnet
på saksbehandlere og konsulenter. Etter
hvert vil vi også i større grad legge
kunnskapen inn i undervisningen på
NLH, sier Jenssen.

RKR er et interkommunalt selskap
for kommunene Kristiansand,
Songdalen, Søgne og Vennesla -

en region med nærmere 100.000
innbyggere.

Norgips har alltid lagt stor
vekt på kvalitetssikring og mil
jøstyring. Trekk som avspeiler
seg i selve gipsplateprodukte
nes gode egenskaper.

Gipsplater inneholder ikke
skadelige stoffer,
så med gipsplater

/ -/ tilveggerogtak

...— 7 velges veien mot et

vi” .,.
/ sunt inneklima uten

/ — - / allergiproblemer I til

- . / legg far du andre vik
F -.

-.- ,/ tige fordeler som effek
• / tiv brann- og støyvern

— og stabile vegger og tak
som ikke sprekker.

R
Renovasjons5ekkapet for
Kristiansand sregjonen

I begynnelsen av september 1997 fikk Norgips i
Svelvik som en av de forte byggevareprodusenter sin
EMAS-godkjenning. I tiligg har Norwegian Certificati

on System vurdert at Norgips oppfyller de strenge krav

__________

- ‘“ring som erangitt i ISO 14001.

‘ NI] iirj iii miljøforbold
ressursbruk

RKR har ansvar for behandling av
avfall og driver i alt
5 gjenvinningsstasjoner og
2 avfallsanlegg.

RKR driver Norges største
komposteringsanlegg for
behandling av bioavfall og slam.

RKR er også et kompetansesenter
for avfall og gjenvinning for
eierkommunene og for næringslivet
i regionen.

Mer informasjon?
Tif. 38 02 86 00

Studenter tester vakumdo

) c
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•Fb

fl Heke

!ili(kerhet
NORGIPS AS POSTBOKS 655 3003 DRAMMEN TEL 33 7848 00 FAX 33 7848 51
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Vakumtoalettene på studenthjemmet bruker I liter

vann per spyling, og holder toalettvannet adskilt fra

resten av avløpsvannet. Petter Jenssen og Erling

Søyland har tro på løsningen.

Vi gr ne seier
Oslo Vei er en kommunal bedrift
som tilbyr effektive og konkurranse-
dyktige tjenester
innen planlegging,
prosjektering, bygging, drift
og vedlikehold av veier.

Ta kontakt for et uforbindtlig tilbud
eller spør etter vår markedsavdeling.

OSLOEI
Herslebs gt. 19
0561 Oslo
Tif: 22 66 20 20
Faks: 22 66 22 20

Hva liker du
å bade i?

Ikke skyll hva som helst
ned i avløpet.

Tenk på byens badeplasser
i Oslofjorden.

r —

Fl
OSLO VANN. 00 AVL 8P5VERK

44 • NATUR & MILJØ 1.98



NANSENSKOLEN, Norsk Humanistisk Akademi, er et studiested
for mennesker med ulike politiske, religiose og kulturelle interesser.
Skolen ønsker à bidra til en gjennomtenkning av hva som er
menneskets vilkår i verden, hvilke verdier vi vi/bygge våre liv pa
— og hvilke samfunnsformer som best kan ivareta disse.

Årsstudium 1998/99
IDÉ, KULTUR OG SAMFUNN
Et integrert humanistisk studium med hovedvekt pa filosofi, idéhistorie, litteratur,
okologi. Undervisningen i filosofi gir et godt grunnlag for a ta
eksamen i forberedende prover (ex.phil) ved Hogskolen i Lillehammer.

BILLEDKUNST
Tegning, maling, grafikk, skulptur og konsepfkunst.

SKRIVEKUNST
Arbeid med egne tekster, litteraturhistorielteori, oversettelse, gjendiktning.

Felles fag for alle linjer: Filosofi, kunsthisforie, litteraturhistorie og musikkhistorie.

Soknadsfrist: 15. april.

Soknadsskjema og nærmere opplysninger fas ved henvendelse til:

NansensLoen

Treårig
studium i miljø-
teknologi

Miljøstudier på Blæstad

Miljøteknologisiudiet gir. ved siden av kjemi og
matematikk, en inn kti’ing. hiolovi og okoloei i første
og andre studiear. Kandidatene skal lære a observere.
forsta og å utvikle holdninger til miljøet rundt oss.

Menneskeskapte miljøproblemer i ute- og innemiljø
helyses i ulike kurser gjennom hele studiet. I løpet av

andre og særlig tredje året spesialiseres studiet i
rein ing li mnologi (ferskvannslære), mi Ijøforval i ning

og miljøteknologi. I miljøforvalining og miljøtekno—
logi undervises det i lovverk og metoder som anven
des innen admunstrativi miljøs ernarheid med sikte

pa å torehygge og utbedre miljøskader. Miljøtekno

logieii angir løsninger pa problemer i forbindelse
med drikke— og avhtpsvann, avfallshehandling,
gjenvinning, samt muligheter innen fagomrader som

hioenergi, energisparing og biologisk rensing.
I tredje studiear inngar ogsa en prosjekioppgave
som skal være et vitenskapelig arbeid over et

selvvalgt tema innen økologi. mil jøforvalining eller

mi Ijøteknologi.

Studiet gir tittelen høgskolekandidat i miljøteknologi
og kan bygges ut til en cand.mag.-grad med et fjerde
studiear. Dette kan bygges opp av kurser fra de
Øvrige studieretnmgene pa Blæstad; hioteknologi,
landhruksteknikk og økologisk jordbruk. Det kan
ogsa bygges opp av kurser i utmarkst’orvaltning og

økonomiske! administrative fag for ressurshaserte

næringer ved Høg.skolens avdelinger pa heholdsvis

Evenstad og Rena, eventuelt ved andre høgskoler.

Mange studenter fortsetter videregaende studier

ved Norges Landhruksskole pa As. og Hogskolen har
ogsa utvekslingsavtaler med universiteter og høgsko
ler i utlandet.

Avdelingen driver et aktivt f’orsknings- og

utviklingsarheide innen flere f’agfelt og samarbeider
med andre institusjoner i inn— og utland.

Tilgangen til hybler på omradet er god.

H,iç’shuIe,i.velIesahni,i,s!rg,sjoo ligger i J:li’eriioi.
I-ltigskolen ha,’ .1500 studenter og .120 ti/satte.

hiØ’skolen i Hedniark har/i’n, avdelinge,: En av dem
li,ç’gerpa Bla’stad, 7/ami Øst/år Hamna,: Avdelingen
har va. .100 siudente,: og gir studieti/hud i miljimiek

oolot,’,. ,‘ed solen (0’ bioteknologi og landbnds/iig/i—
ge .stiulier nied t’kologiskjormlln’iek.

Hogskolen i Hedmark
trklcu i Hedmark. i deling 6,r Iandhruk—

(g naiui lag på Btæsiad, 2322 Ridahit.

I nterneta,tresse:
tiii:IIw,a vtiihiii,no/siiidie/Jnhf

,) (,‘
ffI b’FRDFN b1ID
«GRØNNF» ØVNI

- bli siv.ing. på NLH!

Velg et annerledes sivilingeniørstudium! Velg tekniske fag
på Norges landbrukshøgskole! Her utdannes du til
sivilingeniør med blikk for teknologiske løsninger som
spiller på lag med naturen. Ingen andre sivilingeniør-
studier i Norge kan framvise et liknende tilbud hvor du får
solide kunnskaper om: natur- og miljøvern, teknikk,
biologi, økonomi og matvareproduksjon fra jord og fjord til
bord. Hvis du kan tenke deg å studere i rolige omgivelser,
få undervisning i mindre grupper med personlig opp
følging, være garantert hybel det første året og ha gode
jobbrnuligheter etter studiet — så skal du kontakte oss!

Institutt for tekniske fag
Norges landbrukshøgskole
Postboks 5065, 1432 As
Telefon: 64 94 87 00
Telefaks: 64 94 88 10
E-mail: itf(nitf.nfh.no

*Høgskulen i Volda
Boks 500, 6101 Volda

‘ TIf: 70 07 50 00 Faks: 70 07 50 SI www.hivolda,no

STUDIETILBOD

Yrkesutdanningar
Allmennlærarutdanning (4 år)
Animasjonsfilmutdanning (2 år)
Barnevernspedagogutdanning (3 år)
Førskulelærarutdanning (3 år)
Informasjonsutdanning (2 år)
Jourralistutdanning (2 år)
Kommunal planlegging og administrasjon (2år)
Kristendom og menighetsarbeid (2 år)
Kateketutdann ing (4 år)
Kyrkjeverjeutdann ing (4 år)
Sosionomutdanning (3 år)

Årsstudium/grunnfag:
Engelsk, Forming, Historie, Kristendomskunnskap, Kroppsøving,
Matematikk, Musikk, Naturfag. Norsk, Norsk og samf’unnskunnskap
for utanlandske studentar, Pedagogikk, Tysk, Samfunnskunnskap

Påbyggingsstudium/vidareutdanningar:
Dokumentarfilm og fjernsynsreportasje. Praktisk-pedagogisk utdan
ning allmennfag*.Vidareutdanning i of’I’cntleg planlegging, organise
ring og leiing, Mellomf’agstillegg i historie, norsk og kristendoms
kunnskap, Norsk storf’ag. Historie storf’ag, Musikk 2. årseining
(musikkinstruktørutdanning)

1O-vckttalseiningar:
Drama, Engelsk, lnf’ormasjonsteknologi I, Kristendomskunnskap,
Matematikk, Naturfag, Norsk, Pedagogisk arbeid på småskulesteget,
Samfunnsfag, Spesialpedagogikk

Ordinær søknadsfrist: 15 april. * Frist 1. mars

SKOLEMARKERI NGEN

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

Studieretning Nalurb,’uk:
VK i (;aiinem4 og l,a,tebrimk
VK 1! (;arIma(’r

V Statens partner— og
eci blonisterdekoratØrskole

har følgende ii/bor! /ir skolea ret 1998/90.

Studieretning Foi’mgiviiigsfag:

Gm’unnkursfrmngivingsfag
VK i b/omnsterdekoratØr
VK II blomn.sterclekoratØr

NB!
SØkere fra hele landet
konkurrerer pa like
vilkar om alle skole-
plassene p VEA.

Alle de nevnte kurs begynner 17. august 1998.
Søkm,adsfrist I. april. Skriv eller ring etter plan og søknads.vkjen,a.
t’—,m,ail: .vg.,eaQrrsgb,d.h,,,.na interneli.’ hiip://ii’ii’ii:sç’bd.h,nrno
Tif 62 .16 74 99. Adresse: 2390 Maeli’. far: 62 .16 $0 $9

—
- Norsk institutt t’or jord- og skogkartlegging

_______

Raveien 9, Postboks 115, 1430 As.
«ss TeIelbn 64 94 97 00 Telef’aks 64 9497 86

llefblkningens livsgrunnlag og velferd forutsetter en hierekraftig
bruk av naturressursene. NIJOS bidrar til dette gjennom innsam—
li ng og li irm id li ng av data om ressursgru ni, laget i inn— og ut mark.
Gjennom NIJOS far samfunnet tilgang pa informasjon og kompe—
fansetjenester som er nødvendige for a sikre en herekr:dtig
forvaltning og bruk av naturen til:

• Matvare— og virkeproduksjon som dekker grunnleggende behov
for mat og husly

• Et rent og variert naturmiljt for trivsel og god helse
• Jord, skog og landskap som basis for verdiskaping
• En kunnskapskilde og et pedagogisk hjelpemiddel

IStudietiIbud

)

)
Grunnutdanning:
Distriktsakt’ri skole 10 vekttall
Kvinner og helse 10 vekttall
U-landsstudiet (orbeho:f 20 vektfall

Teknologi og
samfunnsutvikling Iforbehold) ... 20 vekttall

(NLH
NORGES
T.ANERR!’5%i 00510 )i.i

Institutt for tekniske fag

Videreutdanning:
Oppvekstmiljø for barn
og unge — forebyggende
hehe’ og sodmlarteid . 10 vekttall
Miljørettethelsevern lOvekttall
Miljø- og energiteknikk 20 vekttall
Prosjektkurs: Miljøanalyse... 4 vekttall

(TiIbud kursvirksomhet

Nansenskolen,
2600 Lillehammer
TIf. 61 26 54 00
Fax.61 265440

Teknologi og samfunn: økonomi og administrasjon:
Miljoog samfunn 4vektfall Saksbehandiing offentlige forvaltning
lnnernmljo’arbeidsmiljo 3 vekttall Saksbehandling i høgre utdanning
Arealpianlegging og miljø ... 3 vekttall
Energieffekfivisering 3 vekttall
Ytremiljø 6 vekt tall
Prosjekt: Miljoanalyse 4 vekt tall

NORSK HUMANISTISK AKADEMI
Soknadsfnist på studiene er 15. april 1998.
Søknadsskjema og brosjyrer fås ved henvendelse til Hogskolestittelsen på Kjeller

Kursene annonseres særskiltl

Høgskolestiftelsen på Kjeller
Pb. 164, 2001 Lillestrom. TIf: 63819522. tas: 6381 9755.
E-mail: admin@hsk.no- Besoksadr.: Landstadsgt. 10, 2000 Lillestrom



Høgskolen iTelemark

Naturvern krever kunnskap
Å bevare naturgrunnlaget og miljøet - lokalt og

globalt - er en av de største utfordringene vi star

overfor. Det kreves omfattende kunnskaper, inn

sikt og forstaelse. Vi vil trenge flere høyt ut

dannede fagfolk innen natur og miljø.

Du kan bli en av dem.

Høgskolen iTelemark gir deg topputdanningen i

tverrfaglig natur- og miljøvernutdanning gjennom

et fire-årige hovedstudium. Dette finner du i Bø.

Ettertraktet spisskompentanse innen bl.a. rense

teknikk og miljøadministrasjon får du ved å

studere til sivilingeniør i Porsgrunn.

Disse to studiestedene i Høgskolen iTelemark

har fått det nasjonale ansvaret for å utvikle den

fremste kunnskapen innen miljø- og naturvern.

Men Høgskolen i Telemark byr også på mange

flere studier og muligheter for deg.

NORSK AKADEMI
FOR
NATURMEDISIN

— Norges eldste og største skole i naturmedisin.
— Undervisning i helgene og på kveidstid gjør deltids

arbeide mulig.
— Grundig integrert medisinsk utdannelse utgjør halv

parten av det 5—årige studiet.
— To linjevalg:

1. Homeopatilinien
som tilfredsstiller de høyeste internasjonale krav til
utdannelse i homeopati og samtidig har stottefagene
ernæringslære, urtemedisin, reflekssoneterapi og
oreakupunktur.
Gir rett til medlemsskap i Norske Homeopaters
Landsiorhund.

2. Naturopatilinlen (biologisk medisin)
med hovedvekt På okologisk medisin, ernærings
lære, urtemedisin — men også hl.a. reflekssoneterapi,
oreakupunktur, kinesiologi, ulike massasjeformer og
psykologiske terapier.

Soknadsfrist i 5. mai, studiestart august 1998.
Få tilsendt orientering og søknadsskjema fra:

Norsk Akademi for Naturmedisin
Heggelibakken 2, 0375 Oslo

TIf.: 2249 51 50- Fax: 22 1404 69

HOGSKOLEN I LILLEHAMMER
Posiboks 1004 Skurvo, 2601 IJlehammer, 111.61288000, Fau 612607 50

— yrkesutdanning og fagstudier
— hoy studiekvalitet
— godt botilbud
— trivelig by

For nærmere opplysninger;
http:/ /www.hil.no
tif. M 28 81 02
e-mail: ekspedisjonen.@hiLno

FOSEN FOLKEHØGSKOLE
7100 RISSA TLF.: 73851260 FAX: 73852255

* økologisk jordbruk med
arbeidshest

* Sjøbruk
* Båtbygging
* Friluftsliv på naturfolks vis
* L.afting
* Vev-, ull- og skinnverksted

BI,.I STUDENT
PA SØRLANDET
Mange drømmer om å feriere pa Sørlandet.

Over 6 000 studenter nøyer seg ikke med
drømmen, de velger Kristiansand, Grimstad el
ler Arendal som fast adresse.

Høgskolen i Agder er en av Norges største
med over 100 ulike studietilbud. Høgskolen har
dessuten en internasjonal profil og gir deg mu
ligheten for utveksling med universiteter
og høgskoler i Europa og USA.

Folkehogskole i Lofoten?

Linjer 1998/99:
Friluftsliv - Fjell

• Friluftsliv - Jakt og Fiske
• Dykking
• Seiling og LofotOske
• Tekstil og Handvcrk
• Friluftsliv på Nordkalotten
• Vinterfri luftsliv 1 /2-årskurs (jan-mai)

I ofotliske I /2-årskurs (jan-mai)

For skoleplan - ring, faks eller skriv til

Vågan Folkehogskole
8310 Kabelvåg

TIf 76078103 Fax 76 07 81 17

Yrkesrettede
studier:
• Administrasjon

og ledelse
• EDB
• Fagoversetter

studier
• Ingeniør-

utdanning
‘l-lagebruk og

Iandskaps
arkitektur

• Lærerutdanning
• Realfag
• Sykepleier-

utdanning
• økonomi

Fagstudier:
• Heimkunnskap
• Humanistiske

studier
• Musikk

konservatorie
utdanning

• Idrett

• Kunstfag
• Pedagogiske fag
• Realfag

Samfunnsfag
• Språk

Ring 35 57 53 00 og be om katalog!

(Faks:35 575301)

Mer i,s/ornsasjon’ Ring 38 14 10 00!
Ss’ osssi s’Ors’ ss’s’h—sisls’r: http://ss’sr’u:loa.no

HØGSKO LEN I AGDER
Ginsls’nsos’n, Postunak, 4604 R,istian.vaotl

AGDER
FOLKEHØGSKOLE
Landets sorligste folkehogskole

FJELL OG VIDDE, HAV OG SJØ,
ELVER OG VASSDRAG ER SKOLENS
KLAS SEROM

BE OM SKOLEPLAN! TLF. 38 166666

rvl Norsk

M Økologisk
JV Landbrukslag

NØLL er en interesseorgani
sasjon for bønder og forbrukere
som arbeider for utvikling av
økologisk landbruk i hele landet

Informasjonsmateriell om
Økologisk landbruk kan bestilles fra oss:
- Generell informasjon, brosjyrer og plakater
- Driftsmiddelkatalogen for Økologisk landbruk
- APØG, arbeid pà Økologisk gard
- Manedsavisen Jordvett, fremst pa informasjon om

Økologisk landbruk i Norge
Ta kontakt mcd:

Norsk økologisk Landhrukslag
TIL 55 32 04 80, telefax: 55 32 03 45,

E-mail: organic@online.no

NOK0 FOR DEG?
* Friluftsliv * Samfunn og media
* Teater * Folkemusikklfolkedans
* Islandshest * Jakt /fiske/friluftsliv
l Vinterfriluftsliv (1/2 år)
* Fellesfag * Valgfag * Studietur

(

Skriv eller ring etter plan:
Ryfylke Folkehøgskule, 4230 Sand
Tlf’S7976l/5779762

________

Fax: 52 79 78 57 E-post: ryfo0’)rohin.no

HØGSKOLEN I HARSTAD

Reiseliv oq turisme :
Nærnere opplysninger om studiene (tagplan), opptakskrav og

soknadsskjema fs ved henvendelse til
Hugskolen i Harstad, 9400 Harstad

Telefon: 77 05 81 00. Telefaks: 77 05 81 01
Internett: http:/Jwww.hih.no

ØRLAND VIDEREGÅENDE SKOLE
ligger i kommunesenteret Brekstad i Orland kommune.
Reisetiden til Trondheim er 1 time med hurtighåt.
Fosenhalvøya har natur varierende fra sjø til fjell.

Stuclieretninger ved skolen er:
lD, HS, HN, FO, EL, ME, BY, NA. Studieretning for
Naturbruk gir bl.a. undervisning i praktisk bruk og
forvaltning av naturen og opplæring i yrker som har
utgangspu nkt i naturens ressurser. Stud ieretn i ngsfag er
husdyrproduksjon, planteproduksjon og skogbruk.
Etter ønske kan det også utvides til fiskeriproduksjon.
Natur og friluftsliv er også studieretningsfag.

Sogn Jord- og Hagebruksskule
5745 Aurland.

* Skolen er landsline i økologisk landbruk, all undervisning

og anna drift er retta tnot dette. I tillegg til den to-årige
agronom-utdanninga (VK I + VK II med som markurs,), kan
skulen øns4.je velkomen til korte åpne kurs i avgrensa temaer.
* Det er barnehage på tunet.
* Skulen har internat med vegetar

og tradisjonell kost.
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Natur til glede og undring
Tekst: SIGMUND HÅGVAR Foto: JØRN BOHMER OLSEN

E
N DIGER, GI.INSENDE tSBRE ligger

tung og kald over landet. Den
har vært her i tusener av ån
Hele tiden har den arbeidet. Fra
sentrum og utover er den i jevn,
langsom bevegelse. Breen

gnager på berget, sliper og skurer.
Finsand og grusspyles ut i dagslyset
gjennom mørke elvekanaler under isen.
Usorterte hiandinger av sand, grus og
steiner presses også fram i kantene, av
isens egen bevegelse. Massene bygger seg
opp til hølgende morenerygger. Breen er
som en gnagende organisme, som omgir
seg med stadig større avfallshaugen

Der landet møter havet, ligger en
kronglete stripe av isfri kyst. Langsomt,
gjennom hundreder av ar, blir stripen
bredere. Like langsomt grønnes den av
hardføre planten En ny klimaperiode er
pa vei, — en istid gar mot slutten.
lskolossen ma gi tapt for den nye varmen.
Den krymper.

Men den arheider fremdeles. Sand og
grus spyles og presses ut i kantene. Et
småkuppert morenelandskap med
slamfylte forsenkninger star igjen etter
den. Det er starten på et godt jordsmonn.

Reinsdyr og rype, som tidligere bare
hadde kyststripen å leve på, følger
brekanten ettersom den trekker seg
oppover i høyden. Lyng og vierkratt
kommer også langsomt ettet Tusen ar
senere står det høy furuskog nede ved
kysten, og brekanten ligger langt oppe i
fjellet.

Langs den lysende iskanten trekker
fremdeles reinsflokkene, men de er
mindre nå. For det enkelte reinsdyr
virker alt stahilt. — Kanskje de eldste
reinsdyrene merker at de kan runde
brekanten pa et sted som var isdekket i
deres ungdomstid. Men naturen spor
ikke om noen husker eller noen ser.
Smeltingen av breen bare gar sin jevne.
langsomme gang.

Etter nok et årtusen er det meste av
landet isfritt. Samtidig har landet hevet
seg, siden det ble kvitt vekten av de
enorme ismassene. Nå finnes breen kun

som isolerte rester på de aller høyeste
fjellpartiene.

Den største hreresten skrumper
fremdeles, men langsomt. Enna har den
kraft til å gnage på berget. Et sted inne i
ismørket brekker en stor steinhlokk los. —
En dump lyd, som aldri når ut til luft. Sa
brytes blokken helt fri av det jevne
presset. Omfavnet av isgrepet bæres den
digre steinen videre som en del av breens
egen bevegelse. Den riper mot grunnfjel
let, brekker av hjørner, og soper grus
foran seg. Det blir en ferd på et par
hundre ar, — ut mot lyset.

En høstdag krongler en liten reins
flokk seg fram langs et parti med
oppsprukken hlais. Dyrene aner en
forandring: En svær stemblokk er skjovet
halvt fram i dagen her. Nesten fri, men
enna fastholdt i hreens kalde grep.

1-lundre år senere ligger en diger
flytthlokk hvilende pa en morenehaug et
lite stykke foran iskanten. Av form er den
skjev og rar. Den er født av breen og ligger
der som et landemerke. Enna finnes
rester av finsand på toppen.

Nok et arhundre senere har vind og
regn feiet sanden vekk, bade under og
over blokken. På den ene siden hviler
giganten på to mindre steinen Og de
første grønne grasetrå har spirt ved
blokkens fot.

*

BLOKK EN OØRER TIl. OER NÅ. Både fugl og
pattedyr kjenner den igjen pa langt hold.
Når det fokker som verst, hender det at
fjellrev eller reinsdyr legger seg inntil for
å få ly noen timer. Til og med en
streifende ulv la seg innunder en natt. Pa
lesiden hadde vinden virvlet opp en grop
som førte inn under blokken, der hvor
den la oppå de to smasteinene. Slik
hvileplass fantes ikke pa lang lei.

Sommerstid gror det alltid fram bregner
oppetter sydflaten av blokken. Pa solrike,
stille dager blir denne flaten varm, og
steinvarmen holder seg langt utover natta.
Ingen andre steder pa morenehaugen blir

Etsted inne i
ismørket brekker en

stor steinblokk los

fjellburkne-hregnen sa stor og flott som
hen Men alt første skikkelige frostnatten
må bregnen gi tapt og blir bron i toppen.
Senere presses det visne bladverket til
jorden av piskende hostregn. — Men ar for
ar dannes det et stadig bedre jordsmonn
omkring blokken. Og til slutt har sma
vierhusker fatt rotfeste et par steder og
strekker sitt sprikeide greinverk tett
opptil den varmende sydflaten. Mens
fjellburknen ma vokse opp pa nytt hver
var, star vierkvistene aret rundt oppetter
blokken. Landemerket har forandret
utseende ørlite grann.

For fugler er blokken et perfekt
utsiktspunkt. Ofte sitter en steinskvett
helt øverst og speider etter insekter. I
flere ar har samme paret fast reirplass
langt innunder blokken. Senere os ertar
en av ungene tradisjonen. Tidlig pa x aren
sitter det ofte snøspurv pa hlokken. Og
hvis ikke vindsuset er for sterkt, sprer
fine sildretoner seg utover morenemar
ken.

Ogsa de store rovfuglene slar seg nedpa
av og til, for å speide i ro over landskapet.
De store klørne til kongeørna har ripet i
blokkens høyeste parti flere ganger. En
gang satt en jaktfalk der lenge og ribbet
en nyfanget rype. Også ravner setter seg
nedpa under sine lange ferder. Selv
luftens akrohater ma hvile.

*

Da BI.OKKEN BLI: eøor av IIREI•N, var den
gra, med lyse striper. timerkelig

langsomt, gjennom hundreder av ar, får
den nye valøren Det er lavene som
langsomt erohrer blokken. Sma sporer
bringes med luftstrommene. De fleste
feies vekk igjen av vind og regn, men
noen fester seg og tar til å gro. Næringen
tas fra regnvann og luft. Lav er talmodige
organismer.

Det er gulfargen som synes først.
Spredt over den digre blokken er orsma
gule flekker i langsom vekst. I Is er flekk
er som en levende klokke: Jo større flekk,
jo eldre er laven. Etter hvert begynner

mange av flekkene å støte mot hverandre
og kommer i kjemisk kamp. Ingen av
dem vinner,-- det dannes en svart,
kronglete strek der de møtes. Noen
kolonier møter raskt konkurrenter pa

- alle kanter og blir innestengt allerede
( som små. Men enkelte flekker vokser for

seg selv og blir til svære, gule rundinger.
Dette er kartlaven: Det blir som et kart på
berget når grensene mellom koloniene
trekkes opp med ssarte kampsoner.

Andre lav følger etter nar kartlaven har
innfunnet seg. Det er ofte svarte
bladlaver, som er festet i ett punkt og brer
sine fliker utover. Flere steder blir
kartlaven overvokst og må gi tapt.

Etter tusen år i friluft er nesten hele
blokken kledt med lav. Det er mange
arter av dem. Ennå er visse felter
dominert av gul, skorpeformet kartlav.
Men ulike typer av bladlav lager et
pelslignende svartbrunt teppe sa et par
av sidene. Og fuglene har hjulpet til.
Bruken av blokken som hvile og
utkikkspost har fort til at en skrafiate
nær toppen stadig er blitt gjødslet. Her
har en orange lavart etablert seg i store
flekker. Den klarer ikke å ta næring nok
fra luft og regnvann og er avhengig av at

fugler stadig slar seg nedpå og gjødsler
den.

*

LEMEN MYLORER OVER vIooENE og
forsvinner igjen. Generasjoner av reinsdyr
følger pa hverandre. Brekanten beveger
seg litt fram og litt tilbake gjennom
vekslende klimaperioder. Slam fra breen
bæres hele tiden vekk med smeltevannet,
dras nedover i grumsete elver og bygger
opp svære, frukthare flater i dalførene.
Bløkken ligger der stadig som et lande-
merke. Tusener av somre og vintre følger
Ila hverandre, men ingen holder rede på
dem. Kartlav-klokkene har stoppet
forlengst, --de har møtt andre kolonier
eller er blitt overx’okst. Andre lavkolonier
har startet sine klokker og vokser
langsomt utover. Art folger art. Klokker
overvokses av nye klokker.Arhundrene
renner vekk som slammet i elven.

*

JEG 5KR DEN sKJEVE, RARE BLOKKEN i
silhuett. Den må ha ligget her uendelig
lenge. Vakkert innsvopt i lav, fra gult og
hrunt til grått og svart. Et sted har et stort

skall falt av, — sprengt løs av frosten. Pa d
lyse hruddflatene har små, gule kartlav
kolonier akkurat begynt å etablere seg.
Jeg finner et sted hvor det er mulig å
klatre opp. Et flott utsiktspunkt. Her er
fersk fugleskitt etter steinskvett og
heipiplerke. Og den orangerøde
fugleskittlaven vokser nær toppen. Men
ogsa en buskformet, gul lav vokser helt
oppunder topp-punktet og nyter godt av
gjødslingen. Jeg river løs litt av laven og
titter på den i lupe. Da oppdager jeg flere
ørsmå midd, som kravler omkring på
lavplanten. Det er millimeterstore
voksne dyr, og ennå mindre unger i ulikt
stadien Den lille kolonien av huskformel
lav på toppen av den forhlåste steinhlok
ken er deres hjem. - Ftvordan er de
kommet hit?

Jeg sitter lenge på blokken og speider.
Ser brekanten der inne, som en gang

fødte blokken. Ser dalføret der nede som
er fylt opp med slam og grus. Ser det
bølge nde morenelanskapet omkring
meg. Gløtter iglen bort på breen, som
ennå ligger der og gnager. Tar lupen
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Erik Dammann gjør nok et forsøk på å redde kloden. Denne gangen er
det hele det kapitalistiske system som skal endres. Med seg i kampen
har han kjente representanter for børs, katedral, kunst og kultur.
Av TOM ERIK ØKLAND (tekst) og BARD LØKEN (foto)

re eks-statsministre, en biskop, kjente forfattere,
økofilosofer, tidligere stortingspolitikere, en TV-kanalsjef
og mange, mange flere. Oppropslisten for Forum for
Systemdebatt (FsD) er fulispekket med kjendisnavn. De
sier seg enig i Erik Dammanns holdning til verdens miljø-

og ressursproblemer: Det er systemet det er noe galt med. Vi kan
ikke snu klodens negative utvikling uten å endre selve
systemet. Den uhemmede konkurranseøkonomien må vike for
en ny løsning.

— Vi har ingen klare løsninger. Det er defor Forum for
Systemdebatt har fått navnet sitt. Vår oppgave er å starte en
overordnet debatt, en debatt om utviklingen av verdens
økonomiske system og Norges handlefrihet i forhold til dette. Vi
skal ikke diskutere enkeltspørsmål, forklarer Dammann.

Første møte finner sted i Samfunnsalen i Oslo ir. mars.
Hovedforedraget holdes av den indiske forskeren Vandana
Shiva, temaet blir globaliseringen av økonomien og behovet for
en ny verdensøkonomi. Mitt i blinken for FSD s tanker.

Dammann er spent. Han føler at åpningsmøtet blir et slags
«være eller ikke være» for FSD. Det er plass til omtrent 700

personer i Samfunnsalen i Oslo. 200 frammøtte kan karakterise
res som en fiasko. Og Dammann trenger ingen fiasko. Han
trenger suksess.

Samler
samfunns-.
topper
möt systemel
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— Siden miljøkampens begyn
nelse har miljø- og ressursproble
mene bare økt. Forørkning, tap av
jord, regnskog og arter, forurens
ning av havet, alt blir bare verre.
Alle indikatorer viser at vi har
angrepet problemet i feil ende. Det
er systemet som må endres,
forklarer Dammann.

Mye torskning, lite utvikling
I 1974 var Dammann sentral i stiftelsen
av Framtiden i våre hender (Fivn). 3000
personer var samlet under første møte i
Nadderudhallen. Tanken da var klar: Hvis
mange nok ønsket â forandre sin måte å
leve på, ville systemet måtte endre seg
som en følge av forbrukernes ønsker. Slik
gikk det ikke.

— Systemtvangen, mekanismen som
gjør at det er så godt som umulig for
enkeltmennesket å komme seg ut av
systemets klør, ble ikke fjernet. Dermed
var endringen umulig. Et par år etter at
FIVH ble til, skjønte jeg at selve systemde
batten ville bli det viktigste i kampen for
kloden, sier Dammann.

På midten av 8o-tallet var Dammann
med på å skape forsknings- og utred
ningsprogrammet Alternativ Framtid.
Også her var samfunnsutvikling et
nøkkelord.

— Dessverre endte prosjektet i for mye
forskning og for lite utredning. Helhets
tankegangen manglet, mener Dammann.

Legitimering
—Alle vil være «grønne». Men å diskutere
systemproblematikken har vært tabu
siden kommunismens fall. Da satt den
vestlige verden igjen med følelsen av å
representere det eneste brukbare
økonomiske systemet. Folk som har stilt
spørsmål ved vårt økonomiske system,
har blitt latterliggjort eller behandlet
som naive nostalgikere.

Det er akkurat disse holdningene Erik
Dammann vil fjerne. Forum for System-
debatt skal gjøre diskusjonen om vårt
økonomiske system legitim. Det er
årsaken til den bredt sammensatte
s [øttegruppen.— Et opprop signert av bare radikalere
og miljøvernere ville ikke vært nok. Vi
trengte en bred gruppe av støttespillere
som folk har respekt for. Det er ikke så
lett å le av oss når vi har tre tidligere
statsministre i ryggen, forklarer

åleavossnårvi

Dammann med et lite smil.
Den gamle miljøringreven har også

fått med seg en bredt sammensatt gruppe
i forumets styre og arbeidsutvalg. Her
finner man Erik Bye, en person med en
slags allround-respekt i det norske folk.
Biskop Rosemarie Køhn representerer de
kristne verdiene i folket. Ingebrikt Steen
Jensen og Øystein Dahle er begge
representanter som normalt forbindes
med kapitalistiske verdier. Jacob
Bomann-Larsen har tidligere jobbet ved
Senter for ny økonomi. Lars Velsand er
tidligere stortingsrepresentant for SP,
mens Jo Stein Moen er ungdomspolitiker
med bakgrunn i AUF. Aina Edelmann
representerer Naturvernforbundet.

— Også sammensetningen av FSDS
styrende krefter skal gjenspeile bredde.
Alle har forskjellig utgangspunkt for sitt
verdisyn, men vi er enig om at det trengs
grundig debatt rundt dagens økonomiske
system.

På kort og lang sikt
Mange lurer kanskje på om FSD betyr at
Dammann avskriver betydningen av
tradisjonelle natur- og miljøvernorgani
sasjoner.

— Nei, framtidens arbeid for å redde
kloden kan deles inn i to: Det Kortsiktig
Mulige og Det Langsiktig Nødvendige.
Den første delen, som utføres av
tradisjonelle organisasjoner, er viktig.
Blant annet fordi enkeltstående
miljøtiltak kanskje kan gi oss de årene
ekstra vi trenger for å få tid til å diskutere
systemendringer, forklarer Dammann.

— Tror du det norske folk er villig til å
senke de materielle kravene?

— Ikke uten at de får noe annet i stedet.
Hvis folk får bytte stress og konkurranse
med ro, fritid og følelsen av at man
faktisk er med pâ en samfunnsforbe
dring, så tror jeg nok det. I første rekke
blir det heller ikke snakk om å tjene
veldig mye mindre, men å stanse veksten:
Dessuten er det viktig å utjevne
forskjellene mellom folk.

Kan ta av
Dammann tror ikke det blir
enkelt å dra i gang en stor
systemdehatt. Han har
forståelse for at folk flest er
mindre engasjert i dag enn for
et par tiår siden. Konkurranse-
jaget preger samfunnet i såvel
utdanning som jobb.

— Jeg tror diskusjonen kan ta av hvis
den først kommer i gang.

— Ser du for deg folkemøter som den
gangen FIVH ble startet, med 3000
personer til stede?

Jeg tror ikke det er mulig i dag, men
jeg håper selvfølgelig at den tiden
kommer tilbake. Jeg håper vi kan starte
debatten, at den vil bre seg og at den til
slutt vil føre fram til løsninger. Vår
oppgave er å trykke på knappen. Så får vi
håpe maskinen starter, og går framover
av seg selv.

— Viktigere •
enn Verdi-
kommisjonen
Tjue år etter utgivelsen av
«Uår» har Knut Faldbakken
signert FSDs opprop.

Forfatteren Faldbakken endte opp med et
slags kultprodukt i Uår. Boka, som
handler om forbrukersamfunnets
ytterste konsekvens, ble trykket til
brystet av miljøvernere. Dermed skulle
man tro at Forum for Systemdebatt
kunne bli et slags hjertebarn for
Faldbakken. Dengang ei.

- Mitt problem er at jeg er en veldig
dårlig aktivist. I instinktet er jeg
individualist, inn leder Faldhakkcn
ovenfor Natur & miljø.

— Men hva synes du om Forum for
Systemdebatts budskap?— Tja, pompøs betegnelse, forresten.
Nei, det at man begynner å hefatte seg
med problemer som vil komme i
framtida, er høyst pakrevet. FSD helyser el
prohiemområde som er godt synlig, men
som drukner i hvert lønnsoppgjør, mener
Faldbakken.

I mars har rso sitt første møte. Dit

0 kommer i hvert fall ikke Faldhakken.
Nå gar jeg inn i en etterjuls

skriveperiode. Får jeg spørsmål om å
stille opp, må jeg dessverre si nei.

— For mange
snille
gamlinger
Professor Per Fugelli synes for
mange «snille gamlinger»
støtter FSD. Han savner unge,

0 friske og blanke hjerner.

Fugelli er professor i sosialmedisin ved
Universitetet i Oslo. Han regner seg selv
med i gruppen av «snille gamlinger».

— Det er ikke nok med et slags edelt
engasjement. Det er ikke nok med
motivasion, eller at flere og flere ser de
okologiske probleiuene. Vi trenger
oppfinnsomme løsninger, vi trenger
unge, friske hjerner. Det blir for mye
ekkovirksomhet blant de snille gamle,
mener Fugelli.

1-lan mener «de gamle» i Forum for
Systemdehalt hør bruke erfaringen og
makten til å apne dørene for nye, friske
tanker.

Ellers blir hele forurnet en velkling.
ende gammel plate med hakk i, konklu
derer Fugelli.

Selv om sosialmedisineren altså er en
snill gamling, synes han det var riktig å
skrive under på oppropet. Arsaken er
først os fremst fali.

— Vi ma regne med at okologiske
problemer vil ramme menneskers helse i
nær framtid. Derfor har medisinere
begynt å interessere seg for okologi
miljøvern. Noen har også tatt °PP
sammenhengen mellom økologi og
økonomi, selv om medisinere ikke liker å
blande fag med politikk, forklarer Fugelli.

Sosialmedisineren peker på flere
medisinske problemer med røtter i en
kommende økokrise: Videre spredning av
tropesykdommer som malaria og rahies,
oppblomstring av grå stær og hudkrefl
som følge av tynnere ozonlag, problemer
med matforsyning og potensial for nye
legemidler pa grunn av mindre biologisk
mangfold og til sist de mer daglige
problemene som følge av vår kjemiske
hverdag.

— Mangler
makt
Odd Børretzen er pessimis
tisk realist. Han mener FSD
trenger mer makt for å få til
systemendringer.

— Jeg skrev under på oppropet fordi jeg
ikke syntes det var noe galt i det. Men jeg
var skeptisk, og hadde egentlig liten tro
pa saken, forteller platemaker og kåsør
Odd Borretzen.

— Jeg savnet aktive politikere i gruppen
som fikk tilsendt oppropet. Og så tenkte
jeg litt på Bondeviks verdikommisjon. Jeg
har like liten tro på den.

l3ç’rretzen mener FSD5 sak er god. Og
han synes det vil være strålende hvis FSD

virkelig får til noe. Men det tror han ikke
helt pä.

— Det blir akkurat som med Framtiden
i våre hender. Man ble sympatisk innstilt
til organisasjonen, men egentlig var den
ganske impotent, fordi man manglet
politikk. En slik organisasjon får kun

innflytelse, ikke reell makt, mener
Børretzen.

Han stempler likevel ikke FSD som
«håpløst». Blant annet tror han forumet
kan bli opinionsdannende.

- Folk blir nok imponert over alle
kjentfolka som har skrevet under på
oppropet. Du vet, den velkjente «si
mange millioner fluer kan ikke ta feil»
grela.



Vindkraft driver PC’ene

Idet frie strøm markedet kan kunden
sette krav til hvordan varen produse

res. Naturvern f )rhundet mener selvsagt
enok-satsing er det viktigste tiltaket som
ma til for å dekke energibehovet. Men
skal det først hvmes ut ny kraft, er
sannsynligvis vind kraft det beste
alternativet. I Jerk r har Naturvernforbun
dets sekretariat i Oslo, som de aller første i
Norge, tegnet avtale om å kjøpe strøm fra
vindmøller i Nord ‘Irondelag.

Nord Trøndelag llektrisitetsverks (NTE) tilbyr i ig8
vindkraft til en fast pris på 34,1 øre per kWh. Det er omlag fire
øre over vanlig strømpris. Forvanlige husholdningervil dette
bety mellom snu og iooo kroner på stromregningen i aret.

Må huske naturvernet
Men som all kraftutbygging har ogsa vindkraften negative
miljovirkn i nger. Naturvernere kommer fort i en vanskelig
dobbeltrolle der man er positive til vindkraft, men vil holde
naturornradenc fri for inngrep. Dag Arne Høystad i Naturvern
forbundet mener miljøbevegelsen star overfor en ny runde med
viktige arealhrukssporsmal.— Vi må utnytte mer vindkraft i Norge. Nar tusenvis av
møller skal plasseres i terrenget må Naturvernforhudet likevel
tenke mer på naturvern enn økt energiproduksjon, sier han.

Unnqå hit-for-hit
i Ioystad forteller at det pågår vindmålinger langs hele kysten,
og at ulike krafiselskaper kjemper om rettighetene til framtidig
utnyttelse av vindkraften.

— Gode vindforhold og rask teknologiforhedring gjør at
vindkraften er i ferd med å bli interessant selv med vare lave
kraftpriser, sier han.

Mange mulige vindmolleparker er lansert, og flere vil
komme i tiden framover. Først i rekken av konsesjonssøknader
for vindmolleparker er Sta tskra fts utbyggingspianer på Smøla.
Naturvernforhundet vil følge denne prosessen noye for å sikre
at søknaden blir forsvarlig behandlet.

-- Det er viktig å unngà inngrepsfrie områder, naturvernom
rader og viktige rekreasjonsområder. I tillegg må utbyggingen
sees i en større sammenheng for a unngå en uheldig hit for bit
utbygging, sier Hoystad.

Naturvernere er ikke
uvante med at det blåser
kraftig rundt dem. Hel
digvis Nåser det også
kraftig på Vikna i Nord-
Trøndelag. Her lages
nemlig strømmen som
driver Naturvernforbun
dets sekretariat i Oslo.

AV KRISTIAN JAI-IRE

Naturvernforbundets PC’er går nå på vindkraft fra Nord-Trøndelag. — Miljøbevegel
sen har lenge brukt vindmollene som et positivt symbol. Dessuten er de pene, sier
Tirill Stibo Opgård i forbundets sekretariat.
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D Ja, jeg vil bli miljødetektiv!
Medlemskap i Blekkulfs Miljødetektiver koster 125 kroner per år. Som medlem får du seks spennende medlemsblader i året.
Dessuten får du en super Blekkulf-pin.

Navn:

_________________________________

Fødselsdato:

Finn ti feil
Nedenfor er to like tegninger — det vil si,
nesten like. Den nederste tegningen mangler
ti ting. Kan du finne dem?

DVII.

Kodemelding
Vinn Blekkulfbadehåndkle

Blekkulf har skrevet en hemmelig
kode. Klarer du å finne ut hva
Blekkulf har skrevet? Hvis du
skriver løsningen på kupongen
nedenfor og sender den til oss før
i. april, er du med i trekningen av

Blekkulf badehåndklær.
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Foresattes underskrift
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