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Ven elektriske kinkkeradioen
veklni iiivi’ kluklon ‘VV. I )en

i. I hi ci vio-k(I g få tak
i ivhiciic liii iii,iii er litt i

iii I-i cccii icliccciisiernoe

ciiiciiciiilil.iiisciio’slorge
-dcIii lleltulIllln)rt(ravliraft.\li

I cii kr visst katastrofalt
Iii vi ci i rgi. I’okkern til greier

lei nå jo noen bare gjøre
lii i iiiid

Jeg skrur på lyset, står opp
og raver ut i dusjen. Varmt
vann. Mye. En rask runde med
hårføneren før harbermaski
nen slipper til. Inn på kjøkke
net. Kaffetrakteren har kaffen
klar takket være den
elektriske timeren. Kjoleska
pet byr på egg og smør. Brød
risteren og eggkolaren settes i
gang. Når det gjelder eggkoke
ren så er den altså noe jeg har
fått. Visse ting kjøper man
ikke til seg selv. Men den er
veldig grei-— plommen er per
fekt!

Retur til badet. Ny elektrisk
tannhørste fjerner plakk. Jeg
vet ikke helt hva plakk er
mener bestemt det er noe
belegg-greier. Jeg blåser egent
lig i hva det er, for jeg vil uan
sett ikke badet. Tannlegene
anbefaler det ikke — og de har
tross alt en lang og dyr utdan
nelse bak seg.

Mohiltelefonen ut av lade-
ren. Deretter på jobb. Motor
varmeren kobles fra. Kjører til
stasjonen. Parkeringsautoma
ten skyver til meg en lapp. Tog
til Oslo S. østlandssendingen
på øret og den bærhare i
fanget. Jobbing på toget er
sterkt overvurdert.

Dørene åpnes. Ut på rulle
fortauet. Hu-hei hvor vi står.
Inn i hallen, ned rulletrappen
og ut gjennom de elektriske
dørene. Ut i vinterkulda. Her
er det slikt fortau man må gå
på for å komme dit man skal.
Manuelt fortau. Men det er i
hvert fall ikke glatt. Det er
oppvarmet. Trafikklysene

loser meg trygt gjennom tra
fikken.

Inn på jobben—- «dra kortet».
Døren går opp av seg selv. På
med lys og PC. På med kaffe
trakteren. l:akse ringe —

skrive-- frankere -— kopiere -

maile. Lunch. Pa med rnikron
- pling! Rett-i-kroppen-suppe.

Man er asketisk i januar.

Hjem fra jobb. Tar bilen for å
handle på Kiwi. Skal pante
flasker.— Ikke så fort, sier dis
playet i tomflaskeautomaten.
latt irriterende -—rart det ikke
finnes raskere maskiner. Sjek
ker den elektroniske notat
blokken. I lusk; sparepærer.
Rullehandet transporterer
varene mine fram til kassen.
1-lar ikke penger -—drar kor
tet istedet. Takk og ha det
bra! Dørene åpnes. l-ljem
med kylling og onkel øen.
Vasker bilen i hørstefri hall
pä hjemveien. Fin den nye
matterenser’n.

Da jeg kommer hjem
piper det litt rart i innbrudd
salarmen. Den må sjekkes.
Jeg vil ikke ha innbrudd. Jeg
har tross alt ganske
mange ting. I-lar
videofil

met alt sammen og deponeri
tapen i en hanboks, men like
vel....

Snø og slaps har trukket
gjennom støvlene enda jeg
nesten ikke har vært ute. Få
med støveltørkerne. Skrur p
lys og komfyr. Food-prosseso
ren kan mye blant annet
hakke, terne, vispe, mose og
strimle. I Jag skal den hakke
litt. Jeg hiver bk og sopp i
stekepanna.Avtrekksvifta
durer og sender fettet et eller
annet sted. Jeg sjekker nyhe
tene på tekst-tv og lytter av
telefonsvareren mens maten
blir ferdig. Etter middag fylles
oppvaskniaskinen. Så er det
klesvask. Vaskernaski n og

tølket tcitiiiiiel, å i vkclern.
\iclccrlii,l,l.liirlc lo

lclclil.llll cliii

\‘ccriesvlil. ril-.I-.eii ciii. liii

toret,illciiclc itInici lo cci liii-.

8k mdii len ci- kjck l å ti.

Fksetilci-lipcicii cg..l.

vnrdirt,ikjcciccc-it.iiintlilta

sliIiel-.l)ciil.,ccc-lljcciiiiiej
hjørtici. ci lii ciidc( iislllcte
lijiti-licI. Iii .t iii lcilic.i kita
lo’ciikiiiiiii \iiiclciiilet
l)i Hud IsicitipicI k\’ern.\lan
ktiuil-;l-,ult,i,illlullci.

hlcicc oil-eec-I ir neg

til ,iilrcicht. \l,i ha det
teiiiutic-liliovitoiiccvei-dovu
11d\-iir-ic-Ic,uilciitlut’.ulF[ar

eiut.cii.l.Ludultddlicrker.liytta
i tjni. \i ti llccviiIlcFIle litt
v,’’ lIcili.ilclitcidigmed
loiiulcilc-i lit crigrnnnet
lii, co ‘li I. lcicilIIne-pi’flog

I’’ iiut,iiielt.

Tid for kveldsniat. li, og (iSte

fugl oil \.iinikjele og toast—
I li-cIlulu motor

v.illiiclen.i..ol-.iiporlener

il ilnlcI,i l-iuisl-.jetjern
I,ciulicdIiuicu,litenSkrur
I’ l-.Vcldl.liVliclcIle.

lclsc ci lIiiiVt cIIIrpi Forhrul.
81,iclugclcItcni.ict.Netto-
ilulccilIøi.NctcIllçri5e.
Mii kcI ‘ ci vii kke er kom—

i ull,). Jeg tar
toget l.ciigv.imniilusj.

rot til tvllci jcg kaffe på
l-,,cttcti,il.tcccico,’sliller

niccicicslikal jeger

dir ccm en ny

dag.: i

Leder

Pressgruppenes
dlrektorat

aren 1998: Direktoratet for
naturforvaltning (DN) gir lyl
kesmannen i Sør-Trøndelag
medhold i tillatelse til fiske
oppdrett i Froan landskaps
vernomrade. Klagene fra
Naturvernforbundet, Norsk

ornitologisk forening og wwi førte ikke fram.
2. november 1998: DN skriver til Miljøvern

departementet at snoscooterproblematikken
er <alarmerende». Situasjonen beskrives som
«ute av kontroll». Direktoratet ønsker a dele
gere en større del av ansvaret for
forvaltningen til kommunene, selv om kom
munene svært ofte gir tillatelser som blir
paklagd. Dessuten vi] DN apne for scooter
ferdsel på ubrøytede vinterveier. Dem er det
mange av i Norge.

November 1998: Naturvernforbundet i Hed
mark påklager gaupenemndas fellingskvote pa
20 dyr i fylket til DN. Organisasjonen ber om at
kvoten blir satt til maks 12 dyr, samme antall
som Fylkesmannen anbefalte. Direktoratet sen
der klagen til gaupenernnda. Nemnda svarer
med å øke kvoten til 21 dyr og dette blir
godkjent av DN. Resultatet av Naturvern forbun
dets klage blir altså at ei gaupe til blir skutt. For
søk å forstå bogikken i in slik framgangsmåte.

28. januar iqg: DN gir fellingstillatelse for
to ulver i Stor-Elvclal kommune. DN innrøm
mer at bestandsma]et for arten ikke er endelig
dok um en tert.

Eksemplene over viser at pressgrupper som
sauebønder. oppclrettsnwring og
snoscooterentusiaster i stadig større grad din
gerer DN. Direktoratet, som er underlagt Mil
jøverndepartementet, skal arbeide for at natu
rens livsevne og variasjonsrikdom opprettho] -

des. Det ser ikke alltid slik ut. I iksemplene
over trosser ikke DN bare sunn logikk, de gar
systematisk på tvers av internasjonale avtaler
og norsk lovverk.

Direktoratet for naturforvaltn ing hør sna
rest ta et oppgjør med seg selv. Eller dope seg
om til Direktoratet for ivaretagelse av press-
grupper.

Abonnenlent institusjoner: kr 340.-
Abonnenient enkeltpersoner: kr 225.-

______________________________

Bestclles hos
Naturvemforbundets medlemsserv:ce.
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Gjennom Bern-kon

vensjonen har

Norge forpliktet seg

internasjonalt til å
opprettholde

bestander av jerv,

ulv gaupe og bjørn.

Det er fortere sagt

enn gjort.

Av JENS P. TOLDNÆS

Tidenes største jervejakt er i
gang. Bjorner med og uten
radio skytes med og Liten
loven i hånd. Sindige ostfol
dinger har fått ulveskrekk.
Samtidig fortviier Iorke mc.
De blir ikke hørt og spør seg

om det er noen vits i å drive
rovdyrforskning i Norge i det
hele tatt. 1 Iva er galt med
norsk rovdyriorvaltnmg? Mil
joorgannasjonene er enige
om noe, men lant fra alt.
i ndommen slotter bondene.

MD er for svake
I si rtinsmeldinen om

rovrlyr la stortinget opp til et
«bade og» som var nødt til å
medføre konf li t. Nar vi ser
ga den situasjonen som er
oppstatt er det derlor ikke
overraskende. Det som er
synd er at Miljøverndeparte
mentet og Direk tom tet for
nat urforvalt ning er kjørt så
follstendiiJ pa defensiven.
Miljøverndepartementet er
rett og slett ikke sterke nok,

sier Th r Midteng, figkonsn
lent i Naiurvernforbundei iii
NtikI Bulletin.

Midteng elierlyser ogsi
større ansvar fra husdyrne
rmgens side. l)et betyr i priL
sis at Landhruksdeparlenien
tet ma engasjere seg t
langt sterkere og mer
konstruktiv mate en i i dao.

— Saueeierne har ni tor! g
nok størst tillit til sitt eget
naringsdepartemeni si iii er
La ndb ruksdepa mie ni ciii ci.
Derfor er det viktig at depa i
tenien tel engajerer seg ni
sterkere — liii r dci
gjelder forebyggende id lik.

Fra
Greenpeace
til SV
SV har ansatt nye medar

beidere fra Greenpeace

og Norges Naturvernfor

bund.

Av JENS I Toll INJES

Daglig lider i (åcnpeace,

ii li ing er skeptisk til
ni cii L jirneomridene for

i ivdv i il i lorvaltet på.
K irnei iii radene var

I iii lijelpeomrader. Nå
liirvi ,iU en politikk derdet
iii oil er ritt fram for å
Lvii jilv og lijorn i det de

li iL Lii i ivei rensen sier han.

Folk vil ha rovdyr

dc iiinte vtt i åtti arene av
det ti i ih n ndret lykkes vi nes—
en å ni rydde si m ilige store
i vily i i N irge. Vi ti passet

Li iii lii nLpi I il i kken gradvis
lii (lette, I )eretter ble det

Kalle I lesstvedt. sier opp etter
il le ar i organisasjonen.

I lesst cdl skal begynne som
gi 1 i tisk radgiver tor Sosialis
tisk Venstreparti pa
Stortinget (SV). Dette bekref
ter Inger l.ise I lansen i SV.

I tillegg til jobben som dag
lig leder har l-Iesstvedt hatt
fii rskjell ige stillinger i Green
peace blant annet jobben
som internasjonal koord i mi-
tor. En rød, for ikke å si
grønn, tråd i alt han ha i i rhei—

bestemt at vi skulle hygge
opp bærekraftige hestander
av rovdyr uten a gjøre noe
ined landhrukspolitikken. Da
sier det seg selv at antallet
konflikter hare vil øke, sier
1 lavard Vaggen Malvik i
Iremtiden i våre hender.

Malvik mener det er pa tide
at Miljøverndepartementet
og l.andbruksdepartementet
begynner å snakke sammen i
langt sterkere grad enn hva
de gjør i dag.

Vi har forpliktet oss inter
nasjonalt til å ha rovdyr hc’r i
landet. Samtidig vet vi at stør
steparten av det norske folk
ønsker å ha rovdyr i Norge.
Da trengs det imidlertid en
landbrukspolitisk omlegging.
Det koster penger, men den
utfordringen må vi ta, sier
han.

Forstår bøndene

Tidligere leder i Natur og
Ungdom, Silje Schei Tveitdal,
har stor forstaelse for hønde
nes situasjon i rovdyrkonflik

— Vi ønsker bærekraftige
hestander, men ser at vi må
ofre noe for å få det til, sier
hun.

Tveitdal mener det er noe
fundamentalt galt med
dagens erstatningsordmnger

Det er et strategisk feil-
grep at det er bøndene som
ma føre bevisbyrden ved rov
dyrskader, og ikke de som vil
ha rovdyr. med en slik
ordning blir det mer attrak
tivt å fa fellingstillatelser, sier
hun.

I tillegg mener hun det sat
ses alt for lite pä
forebyggende tiltak.

— Dette er noe vi tross alt
har gode erfaringer med. Det
er noe vi vet virker, sier Tveit
dahl.D

det med, har vært klima- og
energispørsiiial. Og det er spe
sielt ga internasjonalt og
nasjonalt klima og energiom
radet SV skal nyte godt av
hans fagkunnskap. I hyggelig,
men ganske trist ogsa, ifølge
I lesstvedt selv.

Ja, det er veldig ved modig
å slutte. Greenpeace er en orga
nisasjon med en sterk intern
kultur. En kultur man blir
knyttet til på godt og vondt.
Jeg har lært utrolig mye i løpet

Fugl full
av bly
Å skyte fugl med blyhagi

er ikke bra for naturen.

Trolig er det ikke så sunt

for den som spiser det

heller. Det viser nye

forskningsresultater fra

Canada. I Norge er forsø

kene på en frivillig over

gang til stålhagl fullsten

dig mislykket.

Av JENS P. TOLDNÆS

Store mengder bly kan ti nnes
i fuglekjøtt selv om det ikke
er synlige hagl i kjøttet.

Undersøkelser gjort ved
Canadian Wildlife Service i
Quehec viser at hlyinnholdet
i kjøtt fra fuglebryst er opp til
ti—femten ganger høyere enn
lovelig, skriver bladet New
Scientist.

Undersøkelsen ble i
utgangspunktet satt i gang
fordi man var bekymret over
det høye inntaket av Ny man
fant hos fangstfolk i Nord-
Canada.

Forskerne analyserte kjøtt
fra nesten 4000 fugl, blant
annet rype, rugde, ender og
gjess, skutt med blyhagl. Det
ble tatt prøver på omlag et
halvt gram kjøtt og ingen av
prøvene hadde synlige mer
ker etter hagl.

Uspiselig
Likevel inneholdt elleve pro
sent av prøvene så mye bly at
de var uegnet som menneske
føde.

—. Det ville være svart uhel
dig dersom noen skulle finne
pa å spise dette, sier Erik
Millstone, ekspert ga blyforu

av de åtte årene, sier han.

SV får Trygg Mat-leder
Ogsa tidligere fagkonsulent i
Naturvernforbundet., ‘[hr
Brostigen, er ansatt i SV. Bros
tigen, som tidligere har ledet
prosjektet 1dqbevr’qL’!scfls Mil
]øansl.’ari Naturvernforhun

det er ansatt for å jobbe med
kommunevalgkarnp og lands
møte. Ilan er nylig også valgt
til leder i stiftelseri trygg
Mat.l i

rensning ved universitetet i
Sussex.

Gunnar Eriksen ved
Statens næringsmiddeltilsyn
kjenner ikke til at det er gjort
tilsvarende undersøkelser pa
viltkjøtt i Norge. Det gjør hel
ler ikke Gunnar Eriksen i
Norges Jeger- og Fisker-
forbund (NIFF). Det han imid
lertid kjenner til er at det er
komplett umulig å få norske
jegere til ikke å bruke
blyhagl.

— Det er forbudt med bly
hagl pa ender. Ellers er det til
latt. Vi har hatt en intensjons
avtale med Miljøverndeparte
mentet om en betydelig
reduksjon av blyhagl bruken.
Reduksjonen skulle skje pa
frivillig basis. Desverre må vi
innrømme at avtalen har
vart en fiasko. Norske jegere
vil ha hlyhagl — ikke noe
annet.

lfølge Eriksen skyldes det
dårlige resultatet at de nye
patronene ikke er gode nok.
Patronene har for høyt trykk
og jegerne frykter at trangho
rede våpen kan fâ løpsspreng

ning. I tillegg har prisen vært
for høy samtidig som faren
for rikosjetter er større.

— lIva skyter du mccl selv?
Jeg jakter med kaliher i6,

derfor bruker jeg blyhagl.

Danmark forbyr
Om nordmenn mener det
ikke går an å jakte med stål
hagl, er danskene av en annen
oppfatning. Der er blyhagl
totalforhudt, ifølge Eriksen.
Ogsa i Sverige og Finland vil
det snart komme nye og
strengere restriksjoner. Zl

Blymengder i fugl
Mengder bly (mikrogram
per gram tørrvekt) i
kjottprover fra fugl skutt
med blyhagl
Snøgås 3906
Rugde 844
Laksand 689
Rype 419
Stokkand 237

Kiide: New Seienuist
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Norge har lovet å ta vare på ulven. Det løftet er lite verdt ifølge norske naturvernerne.
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BUENOS AIRES:
Rask oppvarming av
kloden kan få sirku
lasjonen i Nord
Atlanteren til å
bryte sammen. Da
blir det kaldt her i
landet.

Av ANDREAS TJERNSHAUGEN

De siste årenes forskning gir
stadig større grunn til ä frykte
brå klimaendringer, varsler
forskere på klirnakonferan
sen i Buenos Aires. En av trus
lene er at Golfstrommen kan
stanse. I såfall blir det
hitende kaldt i Norge.— Dette er en virkelig fare.
Jeg kan ikke forutsi at sirkula
sjonen i Atlanterhavet vil
bryte sammen, eller si at det
mest sannsynlig vil skje. Men
konsekvensene er så alvorlige
at risikoen bør tas på alvor,
sier Stefan Rahmstorf.

Terskel
Vi har gjort store framskritt

i våre modeller for sirkulasjo
nen i Nord-Atlanteren, sier
forskeren ved Potsdam lnsti
tute of Climate Impact Rese
arch i Tyskland.

Nye resultater tyder på at
det finnes en kritisk «terskel»
for hvor mye global oppvar
ming som skal til før

havstrømmene slås av. Grun
nen er at oppvarm ingen fører
med seg økt nedbør, som gjør
at saltinnholdet i havet blir
lavere. Dette demper
havstrømmene, fordi tetthe
ten i sjøvannet blir mindre. På
ett punkt når systemet en ter
skel, hvor sirkulasjonen brått
bryter sammen. Faren for en
slik dramatisk endring øker
hvis oppvarmingen av plane
ten skjer raskt, understreker
Rahrnstorf.

I en helt ny studie som ble
presentert pa konferansen
prøver forskerne i Potsdam å
svare på hvordan de ventede
utslippene av klimagasser vil
virke på Nord- Atlanteren. De
prøvde ut forutsetningene i
alle de viktigste datamodel
lene av jordas klima. Samtlige
modeller viste en betydelig
svekking av sirkulasjonen i
Atlanterhavet i neste århun
dre -—nok til å svekke
virkningen av den glohale
oppvarmingen i Nord-Europa,
men ikke nok til at det blir
kaldere enn idag. Noen av
modellene viste deretter en
utfiating, andre endte i fullt
sammenbrudd for havstrøm
mene.

Idag kan vi ikke si om vi
vil krysse den terskelen. Jeg
tror ikke ti år med videre
forskning kan fjerne den
usikkerheten, for jo nærlileri’
systemet kommer en slik ler
skel, jo mindre forutsiglii il er
det, sier Rahrnstort. I

Rekordvarme
i1998
Fjoråret slår alle varme-

rekorder på jorden. Samt.

lige temperaturrekorder

for enkelt-måneder er nå

registrert i 1997 eller

1998. Ekstremt, ifølge

Norsk geofysisk institutt.

Av JLNS P. TOLDNÆS

Alle seriøse diskusjoner og
mer eller mindre kvalifisert
synsing til tross; forsker (iun
nar Myhre ved Institutt for
geofysikk ved [iniversitetet i
Oslo er ikke i tvil. De høye
temperaturene i slutten av
dette århundret skyldes men
neskelig aktivitet --det er
ingen annen holdbar forkla
ringpådet.— 1998 ser ut til å bli det
varmeste året vi har hatt
siden man begynte med tem
peraturmålinger i det forrige
århundre, sier han.

Statistikken viser også at
de seks varmeste arene som er
registrert har vært på nitti
tallet. De ti varmeste er regis
treri etter 1983. I tillegg er
samtlige temperaturrekorder
for enkeltmaneder nå samlet
i i 997 og 1998.— Dette er ganske ekstreni I
tidligere var disse spredd uto
ver. sier Myhre.

Nitti-tallet slår alt
I praksis vil dette si at i
glohalt sett, var 0,2 irader vi
mere enn 1997 som ( )isa var
svært varmt.

Malingene er il av li’
amerikanske torsk iii iii it i
tuttene SA5A i;Ts oe Nu 101111

Cliniate l)aI,u t tIer, I lilleip
er de basert pu iniloupii tra
University il I/ut Aoilia
hvor ilet liii nu-. li-vil iue

mi linuer lielttilli,ikuIil i8o.
En øknnuu p. o,a grader i et

ar kou sviii’ uului’lvdelup. Det

er del ikki’,ulolug’ Myhre.

‘tvert i not. Alle målinger
tydei pa at k’iillieraturen vil
til’.e miii el sted melloni en
halv uu iii piad i delte arhun
(li el, Sj t,ouu’t pa nitti-tallet er
iiodiht’lleinpera[Lmren 9/10

tlu’l grader høyere enn mid—
ur perioden i 850-1900.

Sel I på bakgrunn av dette er
1,1 gi’mder a regne som meget

betydelig, sier han.
ifølge Myhre skyldes de

høye temperaturene 1998
delvis værfenomenet Fl Nino
som var spesielt kraftig i for
ste halvar.

Er El Nino kraftig pa
grunn av okt temperatur,
eller skyldes den økte tempa
eraturen en okning i styrken
pa El Nino?-- Det dreier seg om en vek

selvirkni og som er vanskelig
a kvantifisere eksakt. Det er
imidlertid liten tvil om disse
ti) fenomenene pavirker hver
andre. Vi hadde ogsa svart
høye temperaturer i andre
hal\ ar i i— I Iva med dem som alltid
hestrider, enten at det i det
hele tatt er armere pa

jorden, eller at dette i tilfelle
skyldes menneskelig påvirk
ning?— Det vil alltid være noen få
grupper som av en eller
annen grunn ønsker å
bestride, eller finne huller i,
det majoriteten av seriøse for
skere mener. For tiden skyl
der skeptikerne ofte pa den

Av JENS P. TOLDNÆS

Diesel er dårlig mil jøvalg. Det
viser en undersøkelse det
svenske Naturvardsverket har
gjort på oppdrag for den sven
ske regjeringen.

Ifølge undersøkelsen har
dieselbiler større utslipp av
nitrogenoksider (NO), parti
kler og krefifremkallende
stoffer enn hva som er tilfel
let med nye bensinbiler.-— Den nåværende trenden
med økt salg av nye diesel
drevne personbiler motvirker
derfor mulighetene for a na
miljomal for frisk luft og mot
forsuring og overgjødsling,
sier Reino Abrahamsson i
Naturvirdsverket.

Den økende andelen die
selbiler innen nybilsalret i
Sverige utgjør en betydelig
økning av NOx-utslippene
konstaterer Naturvards
verket. Beregningene som
er foretatt viser at en
økning av dieselbilsalget
fra en til tyve prosent
nesten fordobler utslip
pet av \O fra nye biler.
Samtidig øker utslippet
av partikkelforurens
ning med omlag to og
en halv gang.

NO\ bidrar til forsu
ring av jord og vann,
samt overgjødsling av
kystnare havomrader.

o Lite CO2 å tjene
i Iva med drivhus

g effkten? Dieselhiler

såkalte utrhaniseringseffek
ten, det vil si at det blir var
mere over store hefolknings
sentra. Denne effekten er tatt
med i malingene.

Det er forsåvidt riktig at det
har vært målt en spesielt stor
økning i temperaturen over
land. Samtidig er det målt
temperaturrekord over havet

har 20---25 prosent lavere
brennstoffumrbruk enn bensin-
biler. I markedsføringen trek
kes dette frem som meget
positivt med tanke på
drivhuseffekten. Problemet er
at forbrenningen av en liter
(lieselolje gir omlag i
prosent mer C02 enn forbren

ning av en liter bensin. Derfor
blir utslippene av drivhusgas
ser bare marginalt mindre fra
dieselbiler. En økning av die
selhilsalget fra en til tyve pro
sent vil bare redusere utslip
pene av CO, med omlag 1—2

prosent.

økt kreftfare
Ved en sammeligning av
kreftrisiko, påvirkning på
lufiveier og akutte helseeffek
ter er en moderne bensinbil
den minst negative for helsen
vår. Utslipp fra nye dieselbiler
er beregnet til å være tre - fire
ganger mer kreftfrem
kaliende enn utslipp fra nye
bensinbi ler. En moderne die
selbil slipper også ut omlag
10—1 5 ganger mer partikler
enn hensinhilene. Nye diesel-
biler er likevel betydelig
bedre enn de gamle
modellene.

Salget kraftig opp— For å bidra til a oppna de
miljomal vi har satt oss bor vi
minske antallet dieselbiler.
Den nåværende trenden par
helt i motsatt retning. Med
tanke på å bremse drivhusef
fekten er dieselbiler heller
ikke noe effektivt virkemid
del, sier Abrahamsson.

I Sverige var antallet nyre
gistrerte dueselhuler m
prosent i august i ar. Til sam
menligning var andelen på
begynnelsen av 90-tallet bare
en prosent. El

også, og der bor det jo ikke
mange.

Partikler kjøler ned
Kanskje hadde det vart enda
varmere pa jorden hvis vi
ikke hadde hatt to store vul
kanul brudd i Stillehavet, et
på begynnelsen av åti itallet
og del siste i I 991. Slike vul -

kanutbrudd legger en demper
på innsirålingen av solstraler.- Det kreves imidlertid at
vulkanutbruddene er av en
\5s størrelse slik at partikler
og gasser kommer helt opp i
stratosfæren. Slike vulkanut
brudd hører med til naturens
lovmessighet, men de
forekommer ikke ofte, sier
han.

Det er imidlertid ikke bare
partikler fra vulkaner som
stopper solinnnstrål ing. Også
partikler fra menneskeskapt

forurensning har denne egen-
skapen. Slik sett kan,
paradoksalt nok, effektive
rensetiltak føre til økt
oppvarming.— Dette tror vi vil kunne
gjøre seg gjeldende i Europa
og USA. Først og fremst pa
grunn av økonomiske og hel
semessige forhold, sier
Myhre. El

Nordpolen
smelter —

«halve
Norge» vekk
Isen i Arktis er redusert med
en tredjedel siden syttitallet.
Na er iskalotten gjennom
snittlig bare fire meter tykk.

Arealet i Arktis har sunket
med tyve prosent, eller
SSo 000 kvadralkilometer.
Det tilsvarer et omrade mer
enn dobbelt så stori som
Norge, skriver klirnabyrået
(11C1-lROs blad (li,ERONI- i siste
nummer.

Disse malingene stotter
oppunder



UNEP-direktor Klaus

Töpfer er glad for at

rike land kan kjøpe

klimakvoter ved å
betale miljøprosjek

ter i utviklingsland.

Men i motsetning til

miljøvernministeren

og det det politiske

flertallet i Norge, vil

han begrense hvor

store kvoter

industrilandene kan

kjøpe.

Av ANDRA TJ HNH.\U(

Et stridsspørsmal som ble sta

ende åpent etter kliinakonfi
ransen i BUeflos Aires i
november, er om industriland
skal få kjøpe ubegrenset med
utslippskvoter for C02 og
andre kl i magasser. Norge og
liSA er mot å tallfeste grenser
for handelen. El 1-landene vil
derimot sette tak, og får støtte

fra mil jøbevegelsen. l-t argu
ment for slike grenser er å

bidragsyter.

Av ANDREAS TJERNSHAUGEN

Jeg må bare takke den nor
ske regjeringen og norske
skattehetalere, sier ‘bipfer.

Det er ikke forste gang nor
ske miljopolitikere mottar
godord lor sine pengebidrag.
Finansiering av inter
nasjonalt miljosamarbeid er
et punkt hvor \orge ofte får
skryt for innsatsen. ‘lopfer
trekker særlig fram viljen til å

presse fram teknologiske
nyvinninger. Ellers kan de
rikt landene nøye seg med i
rette opp den verste dnergis.
losingen hjemme, og ta resten
av jobben ved å overføre stan
dardteknologi til ii-land og
tidligere østbl( kkland, hev
der kritikerne av fri
kvotiha ndel.

Fornybar
Lederen for I- Ns mil jo -
program, uNi•:i’, sier at han
støttur grenser for kvotukjøp.

bevilge pengel- uten binding
til bestemte prosjekter. Finan
siering av u--landenes delta
kelse i internasjonalt miljø--
forhandlinger er en viktig
Utgi [Ispost som krever frie
midler.-- 1-lar i i forhandlinger i en
uke, koster det rundt en halv
million dollar å få med
eksperter og cielegatir fra u
land, sier li pftr.

For øyeblikket arbeider
us-i’ med en global avtale om
å begrense persisteilte i irga
niske lorhindelser -- en
gruppe giftstoffer som blant
annet omlatter dioksiner. Det
trengs to til to og en halv mil
lioner dollar for å få avtalen i
havn, opplyser Tdpfer.

Millø\ .rnminister Guro
Fjillangir sier Norge legger
vekt paa gi en betydelig
gru n nstøt te s( no blant annet
dekker drmf ten av
forhandl inger.

Det er viktig å gi u-landerie
anledning til a mote. Konven
Jont.r og protiikoller far min

Bare en del av kl imal5ravene
bør kunne oppf lles gjennom
«fleksible» ordninger som
kvotehandel og finansiering
av miljoprosjekter i utlandet.-- hvis man gjør alt
gjennom fliksibi I Bet har man
ingen insintiver til å endre
forbruks- og
produksjonsmønstre. sier
Klaus Tdpfer.

I Jan mener industri-
landene bør paligges å ta en
del av jobben ia hjemme-
bane, for eksempel ved a satse

dre betydning hvis mange
land er fraværende under for
handlingene, sier l-ellanger

Kritikk
FNs miljøprogram, sinn ble
opprettet etter
miljøkonferansen i
Stockholm i 1072, har de siste
arene møtt krass kritikk.
Organisasjonen har blitt
beskrevet som et tregt og
tungrodd pengesluk. Den tid
ligere tyske miljøvernminis
teren Klaus ‘liipfer. som snart
har sittet i direlstørstoten et
ar, fiklq oppgave å få skuta på
rett kjøl. Han støt ter
forslagene til omorga riisering
av ENs miljøarheid fra en
arbeidsgruppe hvor Guro
Fjillanger var blant medlem
mene. ON i-li’s framtidige orga
nise ring skal behandles i
organisasjonens rad i februar.
Men Ed pfe r ber Is ri tike mc om
å vise talmodighet:

All endring tar tid. Vi sna
ker om evohisjon, ikke rein

pa fornyhar energi: Mi ljøpo
litikkun er bare troverdig hvis
man kan vise at man tar i
bruk fomnybar energi
hjemme, sier Fdpfer.

— Bør begrensningene tall
festes?

Ja. jeg mener det. Men
dette er selvfølgelig et
forha ndl ingsspørsrnål.

i’s i-i’ sjefen har selv vært
miljøvernminister i lyskland,
et av landene som går inn for
å begrense kvotehandelen. I
de kommende forhandlings
rundene om gjennomføring
av Kyoto-protokollen vil mil
jøvernminister (iuro
1-jellanger hevde det motsatte
synet: ‘lallfestede grenser for
kvi ø ekjop er hverken ønske -
lig eller praktisk gjennomfør
hart.

Marked
Kristendeinokraten Tdpfer er
tilhenger av
markedsløsninger i miljøpoli
tikken, og ønsker at ENs mil
jøprogram skal prioritere
sI i Is e ni ekmn i snier høyere i

franit iderm. 1Jan vil gradvis
trappi ned bemanningen ved
tJNi,I’s juridiske avdeling, for a
fa råd til a opprette in avcle
ling for økonomiske
v i rkt-rn i tIl er.— Tidligere var juridiske
instrumenter mer aktuelt, og
IIN isi har en sterk juridisk
avdeling. Nå gjør Kyot ip roto
kollen økonomiske virkeinid
ler vitstig sier Töpfer.

Ordningen hvor industri-
land kan kjøpe seg retten til
klimatitslipp ved å betale mil
jøprosjekter i ii-land-—den
sakalte «Cli.an Development
Mechanism» — kan bli et vik
tig bidrag til å løse den dype
konflikten mellom i-land og
u-land om forholdet mellom
miljøiern og økonomisk
utvikling, og om hvem som
skal betale miljøtiltak i utvik
li ngsland, tror Topfer. Et av
hovedkravene fra u-lanclene er
overføring av energieffektiv
teknologi, og i Ni-li’ direktøren
ser «‘Ihe Clean Development
Mechan ism» som en praktisk
løsning på dette.

Men ingen land bør få lov
til å ta hele jobben på borte-
bane.

Man bør aldri satse alt på
en hest, argumenterer
Tbpfer.D

Tsjemnobyl-ulykken i iøSø
fikk i estlige land til å interes
sere seg for atomsikkerhi’t i
øst. Først etter murens fall i
i 95C kom arbeidet med dette
skikkelig i gang.

FET har sprøytet inn milli
arder av kroner for å bedre
sikkerheten ved atomkraft
verkene i Russland og det tid
ligere Ost-Eurpoa, men har
samtidig ikke klart å sik re seg
noen garanti for at innsatsen
har vir]set. Dette skriver den
danske avisen l’olitikcn.

EU: Svært kritikkverdig
.\vise n henviser til en enna
i Is Is i i ffent li ggjort rapport fra
Etis rcvisjonsrett. I rapporten

kommer det frem at ED sa
langt har støttet de utsatte
at omkraft verkene med omlag
tem og in halv milliard kro
ner siden ordningen korn i
gang i [000.

hvilken virkning disse
enorme sumniene har hatt er
derimot ikke evalue rt. ifølge
Svenska Dagbladet er peng
ene torvaltet pa en svært kri
tiklverdi g mate. Kritikken
omfatter blant annet følgende
punkter:
• Vestlige konsulenter har
karret til seg in stor del av
støtten, blant annet gjennom
manedslønner ga over
I 30000 kroner.
• Konsulentene har ofte

overskredet sine egne
prosjektoverslag, men har
likevel fatt dekket prosjekto
uerskridelsene av LO.
• Enkelte firmaer har sittet
pa begge sider av bordet og
har benyttet radgiverroll en til
å anbefale seg selv til å gjen
nomf øre prosjektene.
• Planleggingen av prosjek
tene er ofte urealistisk. Motta
gerlandene blir tatt med i
planleggingen allt for sent.

Selger utstyr
Revisjonsretten har ogsa pekt
pa at arbeidet med sikkerhe
ten gar alt for langsomt. ‘l’idli
gere har revisjonsretteri rettet
tilsvarende kritikk mot EUs
generelle støtt eordninger til
øst-Europa. Retten kritiserer
videre at støtten i allt for stor
grad gar til innkjøp av utstyr
fremtor utdannelse av de
ansatte. Arbeiderne ved atorn
karttverkene i lJkraina og
Russland ma ofte vente i
manedsvis pa lønnen sin. Det
finnes konkrete eksempler pa
at ansatte har solgt
sikkerhetsutstyr for å få til
det daglige brød. 1

- - ‘‘
-

- TER - -

FNs miljøsjef vil

begrense
kvote-
handelen

—----

Töpfer
takker Norge
Miljøvernminister Guro

Fjellanger fikk takk i bot-

ter og spann av UNEP.

sjef Klaus Töpfer da han

besøkte Oslo før jul.

Norge spytter inn mer

enn 35 millioner kroner i

UNEPs budsjett årlig, og

er dermed en stor

Vestlige konsulenter har karret tilseg en stor del av Penge somble bevilget for å bedre Sikkerheten ved russiske atomkratverk

Usikkerhet
for milliarder
Vestlige
konsulenter har

tjent opptil 130 000
kroner måneden på

å jobbe med

atomsikkerhet i

Russland Samtidig

får ikke arbeiderne
ved verkene lønnen
sin, I stedet selger

de vestlig
sikkerhetsutstyr for

å ha noe å leve av.

Av JENS P. TOLDNÆS
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Private investorer

ønsker å overta drif

ten av Bratsbergba

nen mellom

Porsgrunn og Notod

den. NSB er med på

notene.

Av TOM ERIK ØKLAND

Bratsberizhanen drives i da
med statlig støtte for å gä
rundt, Nsi sliter med maten
ell fra 30-tallet og strømled
ninger som bor byttes. Na
ønsker Ojermund Jarntveit og
I lalvor (rene fra Notodden å
overta strekningen. Med nytt
materiell, flere avganger og
kortere kjøretid mener de to
at strekningen kan bli bedre
forretrnng.

(jermund Jamiveit mener
NSB vil si ja til muligheten,

Trykkeriene
er miljø
sinker
Du leser et miljoproblem.

Det er ingen trykkfeiL

Hver eneste bokstav i

aviser og tidsskrifter kan

skjule miljø- og helsefar

lige løsemidler og tung.

metaller fra trykkfarger,

papir og kjemikalier i

trykkeprosessen. Nå har

fem norske trykkerier

fått Svanemerket. Det

burde være langt flere,

mener Stiftelsen

Miljomerking.

Av RUTH SCHUKALLA

Et av de første trykkeriene i
Norge som kan sette svanen
på trykksakene sine er Gra
fisk Senter på Kirkenær j I led
mark. Daglig leder Per-Otto
Sletten sier at bedriften har
satset på Svanemerket for å
skille seg ut i en bransje som
er lik. Konkurransefortninn er
imidlertid ikke eneste grunn
for at trykkeriet ville ta miljø-
hensyn:

Det er lite fokus på miljø

NSB-

først og fremst fordi
Bratsherghanen har lite tra
fikk.

-- Jeg tror NSB har kommet
til et punkt hvor de innser
problemet med å satse på

i grafisk bransje og mye løse
middelbruk. Arbeidsmiljøet
vil bli bedre når en tar hensyn
til helse og miljø, sier Sletten.
Han mener at mange trykke
ner ser på miljømerkingen
som en kostnad istedenfor en
langvarig satsing. Grafisk
Senter Grøset har imidlertid
spart penger på Svanen, blant
annet fordi bedriften har gått
over til alternative og
billigere kjemikalier i trykke
p rossessen.

Andre «Svanetrykkerier»
som er registrert i Norge er:
Strålfors, Esselte, Andvord,
Veritas og Aarhus Stiftsboks
trykkeri. De fleste av dem kan
imidlertid ikke trykke Svane
merket på alle trykksakene
sine. Stiftelsen Miljomerkirig
går ut fra at trykkerier som
ikke har søkt Svanemerket, er
dårlig på miljø:

— Bare fire norske trykke-
ner tilfredsstiller kravene til
miljomerket. Trykkeribran
sjen i Norge ignorerer miljø
krav, skriver Stiftelsen Miljø
merking i en pressemelding.
Den viser til at det finnes 150

svanetrykkerier i Sverige, 32

Danmark.

— Trenger ikke Svanen
Men er alle norske trykkerier
miljosinker fordi de ikke
søker om Svanemerket?

Ingen regel uten unntak, i så
fall. I fippopotamus har i en
årrekke laget trvkksaker med
miljøprofil, uten at de noen
gang har søkt Svanernerket.
Daglig leder i «Ilippo>’,
I låvard Kvisle, mener
Svanens iniljøkrav ikke er

diene ma viderefores til det
nye selskapet. Såkalt offentlig
kjøp bidrar med over ti milli
oner til strekningen hvert år i
dag. Det tilskuddet trenger vi
ogsa, men vi vil gi et helt

annet tilbud for pengene, sier’

(,rene.
‘li rnetoget ltratsberghanen

skal i utgangspunktet ha ti
millioner i aksjekapital. Fri
vate investorer skal eie minst

prosent av aksjene. Jamt
veit og (irenes eget selskap,
Nye Avganger AS, vil eie
majoriteten av disse
aksjene. Li

NSB vil
forhandle
Toppledelsen i NSB har

bestemt at man kan for

handle fram en avtale

som tilsier at Bratsberg

banen blir privatisert.

Nå er det direktørene for
NSB Persontrafikk og NSB Bil-
trafikk som skal forhandle
fram en avtale med de private
investorene, forteller CarI
Erik Qvist, okonomisjef NSB

trykkeriene har en del gode
innspill, men det er ting vi
har jobbet med hele tida. Vi
trenger ikke Svanen for å
være troverdig i markedet.

Kvisle mener at I lippopota
mus oppfyller Svanekravene,
og vel sa det på noen
omrader. Ifølge ham er det
viktig at det finnes noen som
gar lengre enn Svanen. l-[ip
popotamus stiller blant annet
strengere miljøkrav til trykk-
papir enn Svanen gjør.

KHut Flottorp i Grafiske
Bedrifters Landsforening sier
at de fleste trykkeribedrifter i
Norge er flinke nar det gjelder
miljø. Det finnes andre måter
å sertifisere seg pa enn å
bruke Sx anemerket, mener
han.

Ikke alle sent ifiseringsord
ninger sier noe om miljøegen
skapene til et produkt, mener
informasjonslederen i Stiftel
sen \‘liljømerking, Jan Erik
Stokke. I lan forteller at

Persontrafikk Region Sør.

Vil lære
Qvist bekrefter at Bratsherg
banen er svært lavt prioritert
innenfor N5B systemet. Større
prosjekter, som krengetog på
hovedlinjene, tar NSB
oppmerksomhet. Qvist tror
derfor at privatisering vil gi et
bedre tilbud.

— Dessuten er det veldig
spennende å prøve noe helt
nytt. Vi lurer pa hva vi kan
lære av en slik omorganise
ring.

-- I Iva skjer hvis selskapet
gar konkurs?

-- Det har vi ikke vurdert.
Det er faktisk større sjanse for
at denne strekningen forblir
trafikkert hvis et privat sel
skap tar over.

Ikke ny strategi
Personene bak prosjektet
mener de vil drive en bedre,
raskere og mer attraktiv bane
for samme pris som NSB. Det
mener Qvist er et tankekors.

— Det er ikke gitt at et stort
selskap kan drive lokale bane-
strekninger som ikke passer
inn i stordriften. Derfor har
NSB vært en pådriver i saken.
Dette er nytt i Norge, og der
for bør det proves.

ringen som et slags
miljømerke. I virkeligheten
handler denne sentifiseringen
mer om sikkerhetsrutiner og
prosesser. I Sverige finnes det
for eksempel et
atomkraftverk som har fått
miljosertifikat ... ri

Svanemerket
avis
Som første dagsavis i Norden
har Østersundposten fått Sva
nemerket. Miljøkravene
omfatter bruk av papir, trykk
farger, kjemikalier og forskjel
lige prosesser som filrnfrem
kalling og plateframsti lling.
Etter rniljoomleggingen ser
veres kaffen i porselenskrus
istedenfor i engangskopper.
Bare det sparer miljøet for 70

000 plastkopper per år. Li

— Betyr dette at NSB vil
kvitte seg med andre jernba
nest rekninger som også er
lite lønnsomme?

Det er vanskelig for meg
å svare på NSB vegne, men
jeg kan si det slik at noe sånt
ikke er en uttalt strategi per
idag.

Eneste kjepp i hjulene i pri
vatiseringsarheidet er Jernha
neloven, som sier at NSB må
legge ned kjøringen på en
linje før andre kan søke Jern
baneverket. om a bruke bane
legemet. Qvist mener likevel
at det ikke vil bli noe opphold
i kjøringen på Bratsherg
banen. Li

Ønsker rask
prosess
Tone Skau Jonassen,

leder i Naturvernforbun

det i Telemark, ønsker

privatiseringen av Brats

bergbanen velkommen.

Lokale miljøvernere har

jobbet aktivt for saken.

— Nå håper jeg bare det hele
løser seg raskt. Prosessen har
tatt forferdelig lang tid,
mener Jonassen.

1-lun er stort sett fornøyd
m’d planene for Bratsbergba
nen, men håper inveStorene
etterhvert vil gå over til lett
banemateriell som er litt
lekrere å se på og mer energi
effektivt enn togsettene man
vil satse på i begynnelsen.

--Det aller beste er selvføl
gelig elektrisk drift, men vi
har forståelse for at det blir
for dyrt, sier Jnnassen.

Under et møte om Nasjonal
transportplan i Telemark for
kort tid siden var alle
kommunene som ligger langs
Bratshergbanen enig om at
rfian skulle satse på tiltaket.
Jonassen tror blant annet lob
byisme fra Naturvernforhun
det og Natur og Ungdom er
årsak til den positive
holdningen.

I

monopolet

oppløses

NYHETER

_____

NYHETER

___ ________

blant de siste landene i
Europa ned statlig monopol
pä jernbanedrift.

- Men det er viktig for oss
at NSB blir med i selskapet

NSB Biltnafikk. Rutene går så
det suser.

Diesel

som skal drive Bratsbergba
nen videre. Vi haper de vil
kjøpe seg inn med 3 proseilt
av aksje ne, forklarer Jamtve it.

ldé fra bussdrift

llnatsbergbanens største pro
blem i dag er ledningsnettet,
som ikke tåler hastigheter
over So kilometer i timen.
Nytt nett vil koste On rnillio
ner ko mcr. I )et blir ikke aktu
elt for limetogei. Bratsbergha

Det nye selskapet får navnet
lirnetoget Bratsbengbanen.
Som navnet tilsier skal toget
gå hver time, med le’ i 7
avgangen li er vei i løpet av
døgnet. Det blir kun noen få
nattetimer som ikke får
avgangen.

Konseptet er hentet fra
TlMEkspressen. et selskap
som startet



Ulvi
himmelen

Viprøverå

rigge
oss til, men det
er ikke alltid like
]ett. Noen ganger
faller vi mellom

stoler og kaver rundt på par
ketten mellom stand
punktene våre. Slikt blir det
dårlig komfort og mye rar
politikk av.

På den ene siden legger vi
turen i naturen lengst mulig
unna folk. Men ikke fe. For i
naturen er dyr helt 0K og vel
så det. Tiur og elg —

smmmask! — og skulle vi
slumpe til å møte en ulv, er
turen garantert fullkommen.
Men dukker det opp mennes
ker, er nedturen et faktum.
Ungdomsklubhen Tindefrisk,
for eksempel, som ankom
ødefjelltjønna en halv time
før oss, og som allerede har
satt opp fire telt, fyrt opp hål
og kastet tre sluker i hekkeo
set, kan dra til et betraktelig
varmere sted. Dritt au! Natur
opplevelsen blir på ingen
måte den himmelske opptu
ren vi så for oss da vi stakk
avgårde fra røde T’er og andre
allfarveier.

p
å den annen side:
Om vi nå tar de rik
tig alvorlige ting i
betraktning, og fun
derer på om det

skulle være et liv etter dette
jordiske i en eller annen
fasong, en himmel for eksem
pel, da forholder det seg gan
ske anderledes. Da handler
det om, så langt øyet kan se,
artsfrender fra først til sist,
det er i hvert fall åpenbart for

Johannes, i Bihelens siste bok.
Der er det ikke mye dyre- og
planteliv å snakke om! Der
finnes ikke havet en gang.
Bare en by skal det være, av
gull og edle stener og— rett
skal være rett — en clv og et
tre (som imidlertid like
gjerne kan være metaforer
som ordentlig himmelnatur).

I den evige stad har men
nesket reservert alle plasser
for seg og sitt. lier skal vi ha
oss frahedt forstyrrende inn
slag av natur. Vel var planter
ogdyrisin tid en del av ska
perverket. Men når det kom
mer til evigheten, er det bare
én art som har verdi, mennes
ket. Det er vi som er utvalgt
og de andre er ute or soga, for
Lært av ild og bunnløs den
dighet. Her ligger nok et
grunnleggende verdivalg og
slumrer i vår histories mor
gengry.

Mennesket har satt seg selv
i en særstilling, som går evig
langt utover spørsmålet om
egenverdi og menneskeverd. I
gitte sammenhenger avslører
vi en ekstrem grådighet og
erklærer oss selv som det
eneste verdifulle, mens alt liv
ellers ikke har verdi overho
det. Effektivt sørger vi for å
kvitte oss med såvel konkur
renter som konkurranse
arena. Dyr og natur-- over og
ut. Glem elg og tiur, for ikke å
snakke om ulv. Ulv i himme
len? Er du gal!

nder den nyinn
kjøpte herlig-å.
være-ensom-i-
ett-med-naturen
hahitten, er

mennesket ennå nakent. I
huden sitter uropplevelsen av
våre omgivelser, hvor det
myldrer og kravler, hvor
kadavrene damper og mot
månen-ul fyller øregangene
med is. Slik vil vi ikke ha det.
I hvert fall ikke til evig tid.

Nå er det observert ti ulver
er blant oss. Ti av iin art blant
fire og en halv million av en
annen. Utålelig. La oss ta de
beista og skaffe oss en
forsmak på himmelen.

ARIlD ÅDNEM

Hva er
egentlig
et tre?

BUENOS AIRES: Det

som synes klart for

de fleste er ikke

nødvendigvis like

greit for alle. Et tre

for eksempel - hva

er det?

Av ANDREAS TJERNSHAUGEN

En paragraf om skog og land
bruk har vist seg som den
største tekniske nøtta i klima-

forhandlingene. Miljøorgani
sasjonene frykter dessuten at
den kan føre til hogging av
verdifull gammelskog. I Bue
nos Aires fikk skeptikerne i
hovedsak gjenomslag for sitt
krav om å vente på en viten
skapelig rapport fra FNs kli
mapanel (o’ce) før det skal
forhandles videre om skogens
og jordsmonnets bidrag til
landenes
utslijsregnskap.

94 definisjoner
Kyotoprotokollen slår
fast at (:02 gass som
tas opp når trær vok
ser skal trekkes fra, og
(:02 som slippes ut når
skog fjernes, skal leg
ges til klimaregnska
pet. Tilsynelatende
presise formuleringer
om å bare regne med avsko
ging, nyplanting og gjeriopp

rettelse av skog utført av
mennesker etter første januar
igo skjuler stor uklarhet.

- Vi må definere «et tre» og
«en skog». selv om jeg vet det
høres dumt ut. Jeg har kom
met over 94 ulike definisjo
ner av en skog—alle med
ulike konsekvenser for Kyoto
protokollen, sier o’(:e-sjef
Rohert Watson.

Andre spørsmål som ska
per hodebry er karhoninnhol
det i jordsmonnet, (:02 utslipp
ved branner og
tresykdommer, og i hvilken
grad karbonet i utvunnet tre-
virke slippes ut eller bevares
for eksempel i bygninger.
Unge trær tar opp mye C02, og
skogbruksinteresser har argu
mentert for at hogging av
gammel skog vil bidra til å
binde mer karbon i trær som
vokser raskt.

Advarte
Miljøbevegelsen advarte i
Buenos Aires mot forhastede
vedtak om skog.

Regler som oppmuntrer til
plantasjedrift kan ødelegge
biodiversitet og vannressur
ser, fortrenge urfolk, og rike
erosjonen, hevdet l”riends of
the Earth, Greenpeace og
andre miljøorganisasjoner.
Den største bekymringen er
konsekvensene av å
inkludere skogprosjekter i
tropiske u-land i «Den grønne
utviklingsmekanismen».
Samtidig ser miljovernerne
veloverveide regler som en
mulighet til å beskytte gamle
skogomrader. Kravet om å
utsette spørsmalet til u’(:c
rapport om skog, landbruk og
(.02 er klar i år 2000, ble i
hovedsak innfridd. I mellom
tiden skal det hentes inn for
slag fra parteie. Norge var
blant landene som opprinne
lig ønsket en raskere
prosess. Li

Produksjon
SCA legger vekt på kontinuerlig re
duksjon av råvare- og energifor
bruk, samt minimalisering av av
fall, støy og utslipp til luft.

Fornybar råvare
Si langt det er teknisk og økonomisk
forsvarlig, bruker SCA fornybare eller
resirkulerte råvarer. Skogen forvaltes,
og for hvert tre som hugges plantes
tre nye trær.

NYHETER -

rJ

GODE MIUDVALG

Foto Kalervo Oiutkangas Mra/Sarnloto

Transport
Produktkomprimering samt industri
lokalisering bidrar til redusert transport-
behov og lavere embollosjeforbruk. Det
te gir igjen lavere energiforbruk og min
dre utslipp i luften. -

i hTc\

tro det.

-i

jr *

jAvfall -

SCA samler selv inn betydlige mengder brukt‘ papir, og har også dette som viktig ruvarekilde
i nye produkter (=resirkulering). Rostevtall går
til kompostering eller industriell forbrenning.
Slik forbrenning gir minimal forurensing, og
friglor energi til oppvarming som kan erstatte
nedre energikilder (f.eks. olje).

CAl

E

æ

Hva da med dette? (Forøvrig

en hengebøk ...)
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Studenter sam

funnet for 27 år
siden: Etter å
ha trent i times
vis på en

olkasse hjeme

på hybelen hol.

der Jorund
Uboe Soma
valgtalen som

knocker ut Rød
Front. Trolig litt
av en
prestasjon i
1972.

Skuta hadde
tatt inn vann
over lengre tid
da den omsider

ble tettet. Totalhavariet var unn
gått. Nå gjaldt det å finne en ny
og dyktig kaptein. En seig
jærbu, oppvokst med sprisefl
og langdorg pluss erfaringer fra
presse, politikk og bankkrisa på

— Ser jeg ut som en vindjakkereklame nå eller ...? lnformasjonssjefen fra bamnkkrisa er ikke vant til å smile på bilder.

i:allet har mønstret på.
skipper i

—

Av JF NS P. TOLDNÆS (lokØ) og BARD LØKEN (tolo)
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iljeholm, I lareide, Kronen

V Generalsekretærer kommer og går i
Norges Naturvernforbund som i

andre organisasjoner. Forskjellen er at i
Naturvernforhundet er det tradisjon for
at generalsekretærene har stor
innflytelse på organisasjonens politikk.
Jørund tJhøe Soma er ny. I felt ny — og
ganske forskjellig fra sine forgjengere.
Han er reservert nar det gjelder å si hva
han vil utrette. I lan vet at organisasjo
nen har et stort potensial og har stor tro
pa enkeitmedlemmer og lokallag. Flere
lokallag. Men, i motsetning til en leder
som blir valgt på et program, er general
sekretæren ansatt. Alt er nytt, og Soma
vil først bruke noen uker på å bli kjent.

Ukjent opprinnelse
Vi treffer ham en lørdag ettermiddag pa
Grhnerløkka. En time tidligere hadde
Naturvernforbundets landsstyre avgjort
at han var ansatt som ny generalsekre
tær.

likevel ser han uforskammet pigg ut.
Ja, han virker rett og slett glad. I lva er
dette for en fyr? Ligner han på noen? Litt
på Per Omdahl i Fotballforbundet kan
skje - eller er det bare dialekten.
Muligens minner han og litt om.Dag
Endal i Miljoheimevernet? Jo en
blanding der

Men han har ikke drevet mye med fot
hall. Måtte gi seg i ung alder. Knærne
tålte det ikke. Han har riktiognok jobbet
i en fothallkluhb i flere år. Den var litt
sliten i knærna den og — økonomisk.
Soma var med å få klubben på beina
igjen. Se det lover jo bra .N aturvernfor
bundet har jo også vært litt sitne i hade
det ene og det andre etter den siste tids
politiske og økonomiske strahaser. Mil
jøvern har han heller ikke drevet med
profesjonelt, men som et sterkt
samfunnsengasjert menneske er han
godt skolert.

I-On heter altså Jørurid tlhøe Sçma.
Det er jo unektelig et litt sjeldent navn.
Språkkyndige vil raskt gjette pa
Rogaland, og det er riktig. \ærmere
bestemt Sandnes. Skjønt Soma-navnets
opprinnelse er ukjent.

Kanskje stammer det fra fnlkevan
dringstiden — Madla, Soma, Sola - det er
mange lignende navn i nabolaget, sier
han.

Grønt Gras
Soma kom til Oslo på slutten av seksti
tallet. Studerte journalistikk og jobbet i
Ungdommens Radioavis så tidlig som i
1970. Senere ble det bade Dagbladet og
Nationen før han, vel tilbake i hjemfyl
ket, ble redaktor i Dagbladet Rogaland.
Men det er å foregripe begivenhetenes
gang en smule. Folk som studerte på
Blinderen på syttitallet vil kanskje huske
en flamme nde studentpolitiker ved
navn Soma. I lan var med og starte Grønt
(;ras. en ideologisk og svært økologisk
studentorganisasjon, opptatt av ii-hjelp,
miljøvern og vietnamkrig for a nevne
noe.

Grønt Gras klarte det kunsstykket å
vippe Rød Front av pinnen under valget i
Studentersamfunnet i 1972. Det er derfor
vi fant et gammelt bilde av Soma i Aften
postens arkiver fra den tiden. Det vakte
oppsikt.

Det var mange som sa del var umu
lig å slå ml-erne pa den tiden, men det
var det altsa ikke. Jeg husker jeg stod pa
en ølkasse hjemme pä hyhelen min og
øvde ia talen. Pä valgdagen var det ooo
i salen.

Blad og bank
Etter noen års fartstid som journalist i
hovedstaden dro Soma hjem til
Rogaland og ble redaktør i en liten avis.
Dagbladet Rogaland var eiet av
Nationen, og Soma var først redaktør,
senere disponent og foretnirigsfører for
avisen inntil den ble lagt ned pa atti-
tall et.

Da var imidlertid bankkrisen godt i
gang. Sparehanken Rogaland var en av
dem som definitivt ikke var sluppet
unna fenomenet. I den forbi nclelse
trengte banken en dyktig medarbeider
som behersket savel økonomiske termer
som det rent mediafaglige.

- Derfor er jeg vant til a stå og forklare
hvordan tusen millioner kroner bare er

blitt borte, sier han og smiler, I leldigvis
mangler det ikke sa mye i Natuivernfor
bundet tenker vi. Samtidig er det jo
betryggende at Naturvernforhudets nye
kost har vært med å feie opp etter den
verste økonomiske krisa vi har hatt pa
denne siden av krigen. Da blir tidligere
års undeskudd i organisasjonen bare litt
boss i et hjørne.

Smilet blir imidlertid fort borte iar
fotograf Løken rigger opp kamerautsty
ret. Inlornmasjonssjefjobben vente ham
til å i ære alvorlig nar folografene duk
ket opp. Tapte arbeidsplasser kombinert
med el hyggelig smil i ekker liten forstå
else hos dem som blir rammet.

— Ser jeg ut som en vrndjakkereklame
spør han?

Neida, bare smil litt du. sier Løken.

Litt jærsk
De siste arene har Sorns forelest pa Jour
nalisthogskolcn i Stavanger. Na ma han
kutte ut og flytte til Østlandet. Samtidig
tar han pä seg jobben med å lede en orga
nisas jan som har vært i meget hardt vær.
Ikke blir han rik av det heller.

— I Ivordan kan et vokent menneske
finne pa noe slikt?

—- Det er nok litt jærsk det der. Jeg liker
utfordringer og selge tak. Da jeg leste om
vanskelighetene i Naturveroforbundet i
vår begynte jeg a følge med pa st illingsan-
nonser. ‘fenkte at det kanskje ville dukke
opp noe—- og det gjorde det jo. At kona,
som er bioingeniør. har fått jobb på Fred
rikstad Sykehus letter jo det praktiske en
smule. I lan velger å gjøre østfolding og
togpe ndle r av seg i første omgang.

— I lva slags forhold har du til natur?
Jeg vokste opp med spriseil og lang

dorg. Rent naturmessig er jeg nok litt
svak for kystkulturen og alt som hører
inn under det begrepet. Det har vel med
bakgrunn å gjøre.

Nato rvernforbu ndets nye general
sekretær er ogsa glad i a gå pa ski.
Kona er fra lelemark. og vi aner en
sammenheng. Men for all del; jærhuer
burde ha mye å hente i skisporet. Det er
der alle oppove rhak ke ne er — ikke pa
Jæren.Li

Samspel
i forbundet
gjev styrke

orges Natur
s’ernf ) rbund
er S ar. Vi gar
inn i dette
året med. opti
misme i orga

nisasjonen. Sidan i soinmar
har vi arheidd aktivt for a

byggje opp igjen
nettverk ai- frivillege
som som gjerne vil

- gjere cm innsats, og
for at sekretariatet

I skal vere eit sentral-
ledd for organisasjo
nen.

Dette er å dyrke
var eigenart som ein
frivilleg og folkeleg
organisasjon, ein
organisasjon treng
ein del vedtak og
formelle opplegg.

Fleire medlerner gjev
oss større politisk
tyngde. Men skal vi få

slagkraft, ma vi ha
engasjement og kon
kret innsats, bade

lokalt og sentralt.
Kampen mot utbygging

av Øvre Otta og mot eit nytt
skytefelt i l-ledmark er gode
døine på at samarbeid
mellom lokale krefter og
sekretariatet i Oslo har gjeve
vare st andpunkt eit løft som
ikkje ville vore mnogeleg utan
ei slik felles mobilisering.

Vare tillitsvalde rundt om i
lokal- og fylkeslaga represen
terer ein type innsikt og ein
kapasitet som forbundet sen-
tralt aldri kan erstatte. Det vi
kan gjere sentralt er a
samordne og supplere med
kunnskap og- roynsle som
vare dyktige folk i sekretana -

teL har etter mange ars arbeid
med liknande saker, kontak
tar i det sentrale maktappara
tet osv. Gjennom eit slikt
samspel oppnår vi mer.

Siden i fjor sommar har vi
fått ei lang liste over frivillege
som ikkje er tillitsvalde. men
som gjerne vil gjere ein dug
nad pa felt som dci interesse
rer seg for. Nied slik støtte kan
forbundet alt i alt oppna meir
på flere felt.

Ritt svært gledeleg teikn er
at den medlemsnedgangen vi
har hatt gjennom fleire år ser
ut til å bli mindre nå, og langt
mindre enn det kanskje var
grunn til å frykte etter alt
oppstyret i fjor. Endelege tal
har vi ikkje emmo. Det vi veit,
er at kontingentinngangen
in idt i januar var større i år
enn i fjor. Det er likevel van
skeleg å slutte noko sikkert
om medlemstalet, fordi kon
tingenten er høgre i år enn i
fjor. Mange har sendt gaver til
Norges Naturvernforhunds
Venner, i alt over 250000 kro
ner i mindre og større porsjo
nar. Venneforenmga dispone
rer na oi er ein million
kroner. Forbundet har nå
kontroll over økonomien og
har betalt i. avdraget til vare
kreditorar. Kontingenten går
til fylkeslaga i rett tid.

Naturvern og miljospørs
mal har ein heilt annan posi
sjon i dagens samfunn
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Hva skjer i norsk skogforskning?
Skogforskningen spenner over et stort felt, fra motorsag til
bioteknologi. økologi og mil jøvern har blitt hovedområder for
forskningen, men tradisjonelt skogbruk og utnylling av råstoff
fra skogen er fortsatt viktig bide for forskning og for
næringslivet Norge.

Norsk institull for skagforskning og Norges andbrukshøgskole
utgir en rapportserie som gir løpende informasjon om
resultater fra en mangesidig forskning.

Vi tilbyr abonnement på ca 20 nummer per år for kr 500.
Enkelthefter kan også bestilles.

Se på våre interneffsider
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Bioenergi
et naturlig energivalg

Norsk Bioenergiforen ing (NoBio) er en landsdekkende
forening som arbeider for økt bruk av bioenergi.
NoBio fremstår i dag som landets viktigste nettverks
og informasjonssenter innen bioenergiområdet.

Kontakt oss for mer informasjon om bloenergi!

Norsk Bloenergiforening
Wergelandsvn. 23B. 0167 Oslo
tif: 22 59 82 20. faks: 22 46 69 20
www.nobio.no
post@nobio.no
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Bruk av naturgass
er trolig Norges mest

kostnadseffektive miljotiltak
Norge har underskudd på vannkraft og

i mporterer store mengder forurensende
kulikraft fra Europa.

Denne avhengigheten av kulikraft vil øke til
et alvorlig problem dersom vi ikke tar i bruk

mer miljøvennlige alternativer.
Gasnor ASA presenterer naturgass som en
trygg, lønnsom og miljøvennlig energikilde.

Naturgass åpner for mange anvendelser
både som råstoff, til oppvarming og til

drivstoff for kjøretøy og ferger.

GASNdÖR
Gasnor er den ledende norske leverandøren

av naturgass, og du er velkommen til å
kontakte oss på telefon 52 85 62 10.

Du kan også finne oss på internett på
www.gasnor.noL
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AGRESSO 5
Fleksibilitet og muligheter
AGRESSO 5 har en rekke meget avanserte og
tett integrerte moduler/funksjoner innenfor
hovedområdene:

• økonomi

• Prosjekt

• Logistikk

• Lønn/Personal

• Verktøy

Under utviklingen av AGRESSO 5 har det vært lagt
stor vekt pø funkstoralitet som oppfyller kravene
fra de mest avanserte bedrifter a’,nenfor de ulike
bransjer samt ,nternasjonale krav fra ulike land og
markeder,

Ta kontakt med oss eller en av vare forhandlere
fornærmere opplysninger.

AGRESSO forhandlere
IBM Global Service AS Posten SDS AS
Rose,ihohiavc’,ncn 25 PosSioks 4364 Torshov
1410 Kolh,otn 0402 Oslo 4
TIl, 66815600 TIl, 23 l4 5000
Faks 66806300 Faks, 23 04 50 20

Snu på lisa — sats på ftrnybar energi!

Bioenergi

Bioenergi AS

l’oshadt’esse:

I’,msthi,ks 204 SkItyell, 0212 (1,1<’
Tclektn: 22 124040
Faks: 22 124051
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Naturvernforbundet
har flyttet!
Ny postadresse:
Boks 342 Sentrum,
0101 OSLO
Besøksadresse: Skippergata 33
Nytt teletonnummer: 22 40 24 00
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Norsk institutt for skogtorskning
Hegsitoleveien 12, 1432 As

Tlf.:64949000-fax:64942980
e-post: nisk@nisk.no - http://www.nisk,no

Til skolene
i Akershus

«Enok er miljøvern»
er stikkord for vårt

enok-arbeid.

Vi inviterer ungdoms
skoleklasser til vårt
informasjonssenter

Energiforum.

Ring vår skolekontakt
lan Halvorsen.
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Tenk deg tilbake til kampen om Alta: Urbefolkning og
natur mot kilowatt og utvikling. Legg til ettervirkninger av både

kolonisering og militærdiktatur, en økonomi i voldsom
vekst, og en folkevalgt president som

er hydraulisk ingeniør og har mange
gamle venner. Velkommen til

chilenske B{o-B{o;

kraftkUde
myte

og symbol

Av JON BJARTNES

egion IX i desember: Det
magre buskaset pa
hogstflatene sørover
langs Ruta Cinco tig
ger om regn. Men
det har sluttet å
rene i Chile.
Midt i landet,
der de fleste
bor, har det
gattethalvtir

i siden forrige
byge. Landskapet brunsteikes, skoghranner
tenner seg, og selv om folk i hovedstaden
Santiago hade drikker og vasker seg merker
de vannmangelen likevel: Rett som det er par
strommen, og borte er den, giL’rne i noen
timer. Sant er upraktisk overalt, og særlig i en
millionby: I leiser står, mat smelter og folk
treffer plutselig likesinnede i veikryss uten tra
fikklys.

Første av seks dammer
Jo lengre tid som går før regnet komnwr, jo mindre

vann blir det i kraftverksdammene. Desto stttrre blir
misforholdet mellom tilbud av og etterspørsel etter
strøm, og sjansene for strørnutkobling øker tilsvarende.

Men denslags vet energiselskapet Endesa råd for. Chile
har mange elver, særlig i sør der det vanligvis er mye nedbør.
De fleste bare renner der uten å levere strçm til så mye som

Krattet henger i

brattsidene rundt
Bio-Bio.

20 NATUR & MILJØ 1.99



> ei lyspære. Sann var det for eksempel
med Bio-Bfo inntil 1996. Da kom Pangue
dammen i drift. Den produserer 430

Megawatt, og hvis Endesa far viljen sin,
skal selskapet bygge fem dammer til i
elva, som er Chiles tredje lengste og nest
mest vannrike.

Inn i elvedalen
Vi eier mil og har gjort det i hele Jag. Nå,
omsider, får slettelandet høydeforskjel
ler, og det blir grønnere, særlig i sokkene.
De enorme hogstflatene veksler mccl
jevnstore plantefelter der furu står pa
geledd; annet kan man vel ikke vente av
trær som ble satt i jorda under et
militærdikta tur. Ruta Cinco, den pana
merikanske hovedveien, lager også en
rett linje gjennom landet, men vi finner
en annen vei, en mindre og mer svingete
en; den smyger seg østover, mot Andes
fjella, gjennom lunder av plantet euka
lyptus, men ogsä, etter hvert, inn i en
hakkete verden med heiter og jorcler og
bratte skråninger imellom, der bare sånt
vokser som frør seg selv.

Vi er inne i dalen. Ved smahyen Santa
Barhara folder landet seg ut i hundre
nyanser av grønt og viser osS sin egen
blirikende arsak; elva. La det ikke være
tvil om at livet oppsto i vann.

l3fo Si’n er ikke bare ei clv, det er ogsa en
myte. I over tre hundre år var dette gren
sen mellom den siviliserte kristenhet og
villskapen utenfor.Nord for elva hersket
først spanjolene og sånne som vise
kongen i Lima, dernest immigrantene og
den ehilenske republikken; under
enhver omstendighet paven. Men sør for

elva kom de ikke. Der bestemte mapu
chene.

Mapu betyr land og che betyr folk.
Mapuchene forsvarte landet sitt med
effektiv taktikk og fleksibel organisering
og skrev ikke cinder pa annet enn gjensi
dige handelsavtaler for slutten av forrige
århundre. Men til slutt måtte de gi seg. I
dag er det ikke mye igjen av gammel
styrke og uavhengighet. Mapuchene
utgjør ti femten prosent av
befolkningen i det nye, frihandelshlom
strende Chile. De fleste tilhører den
absolutte underklassen; de har lite
penger lav utdannelse og null makt.
Noen driver småbruk, andre er landar
heidere med dårlig lønn, noen har flyttet
til storhyenes utkanter og ikke så rent få
har havnet pa fylla. Det er nemlig bare så
vidt det er bruk for dem. Det nye Chiles
nasjonale prosjekt er å hygge et samfunn
så moderne og velstående som mulig,
som kan kaste seg inn i en global
konkurranse og lande med begge beina i
smørøyet eller deromkring. I dette stre
vet er det ikke mye mapuchene har å
bidra med. Hadde de enda hatt greie på
plast.

U-hjelp til Kværner
Men det var denne elva da. Den ligger jo
der og kan brukes.

De første planene ble lagt under
Augusto Pinochets mili tærdiktatur. Ret
tighetene til å hygge ut Bfo Bfo tilhørte
det statlige energiselskapet Endesa. I
1989, like før generalen matte ga, ble
Endesa privatisert. men fikk ikke desto
mindre beholde fallrettighetene. Neste
spørsmal var finansiering. Endesa søkte
Verdenshanken om lån til Panguedem

ningen, den første av seks planlagte
dammer i lli’o-Bi’o. I 992 ble lanet p
drøyt en milliard norske kroner innvil
get, mot USAs stemme. Norge stemte for,
men noyde seg ikke med d6t: Til tross for
sterk kritikk blant annet fra vi., fikk
Kværner og Norconsult norske u-hjelps
penger for å kunne gjøre sine anbud pa
leveranser til prosjektet mer fristende.
Leder for heiagjengen var daværende
Chile ambassidør Reiulf Steen. Ogsa
svenskene deltok for a pynte pa
Kværners anbud. Ganske i trad med det
gamle histandslagordet «hjelp til selv-
hjelp» ble resultatet at de norske selska
pene fikk kontraktene sine, og da
Pangue sto ferdig i i6 var det mccl
svenskbygde Kværner turhiner inni.

Men det er ikke så aldeles smertefritt å
være kraftutbygger: or Endesa kom så
langt som til ferdig dam, matte selskapet
gå helt til høyesterett for å fa medhold
mot en gruppe elvevernere. Organisasjo
nen GABB — Aksjonsgruppa for Bfo-Bfo —

stevnet Endesa på grunn av rniljokonse
kvensene, og vant i lavere rettsinstans,
før de altså tapte pa toppen. Endesa pus
tet ut. Men dette var bare oppvarming.

Verdensbanken ut
I kjolvannet av Pangue utbyggingen fikk
Verclensbanken atskillig kritikk for å ha
finansiert prosjektet. Kritikken handlet
hade om at miljøkonsekvensene var dar
lig utredet, og at lokalbefolkningen var
behandlet uten respekt. De [yngste argci
mentene dreide seg likevel om at
Verdenshanken hadde noyd seg mccl a se
mi ljoknnsekvensene av langue clammen
isolert, i stedet for a få vurderinger av
hva som ville skje med elva, naturen og

menneskene dersom Endesa bygde flere
av de planlagte demningene. En
uavhengig rapport, bestilt av
Verdenshanken, anslo at 8o prosent av
bankens vanlige lorutsetninger var
brutt. En annen rapport hadde lignende
konklusjoner, og da dette kom fram
varen i qq, trakk banken seg ut. Like
etter brøt hacle Norad og den svenske
tvillingen Sida kontakten mccl prosjek
tet. Endc’sa fant imidlertid privat
refinansiering i Tyskland, og gjorde
akkurat det kritikc’rne hadde spadd: Ga
seg i kast med nestd’ darn.

Den planlagte Ralco-darnmen ligger
høyere oppe i Bio-lli’o enn den første.
I)emriingen skal bli i meter høy,
dekke 3400 hektar, produsere 570 Mega
watt og legge 70 kilometer frodig elvedal
under vann. Chilenske miljøvernere
med sans for sammenligninger sier at
Raleo er ca. sju ganger verre enn Pangue.
Men det er ikke først og fremst
konsekvensene for naturen som vil gjøre
slaget om Raleo tøffere enn krangelen
om Pangue. Denne gangen handler det
om indianerne, eller kanskje: Om den
oppmerksomheten noen av dem nå far.

Der asfalten slutter
Oppover dalen forandrer naturen seg for
annenhver meter. Elva styrer og dirige
rer. Snart ligger hun i rgronn og rolig i
bunnen av bratte juv, knausene rundt
henne kan ingen ho i som ikke har
vinger. Snart har hun laget litt elveskra
ning likevel, nok til et heite og en orliten
potc’talser, og der rusler honer og kalku
ner rundt små hus av stein, leire og noen
planker. Så puster hun ut i store rolige
svinger og tror hun er en flod allerede,

slik hun blir det nede ved utløpet, ved de
grisete papirfabrikkene, de som bruker
henne som kloakkror og Stillehavet som
septik tank. Rundt slike svinger ligger
matjorda feit og flat. Der sprader kjøttfe
og fullhlodshester på vide enger
omkring store og velholdte, nyrnalte
bygninger, og sannelig om ikke den lille
kirken pa kollen i veikanten er holdt i
matchende farger. Dalen er smal og
bratt, apen og rolig, asene rundt veien
blir fjell mccl kratt og blir aser med skog.
Asfalten slutter i Ralui.

Sinabyen med navnet som diskuteres i
Santiago, i \Vashington og i kvartalene
rundt lbrggata er liten, stovetc’, fattig, og
ikke spesielt vennlig. Men så er det hel
ler ikke mye godt å vente av gringoer i
hoveclstadsregistrerte firehjulst rekkere.

Flyttes til fjells
Dc’n mest omclisk uterte konsekvensen
av den planlagte Ralco clammen er at 6oo
mennesker må flytte fra hjemmene sine.
De fleste av dem tilhører en grein av
mapuehe stammen som kaller seg
pehuenehe. Cht’ betyr fortsatt folk,
pL’hUefl er navnc’t pa et sorchilensk tre
slag som gir en frukt pehuenchene pluk
ke r.

Skal dammen bygges ma Endesa få de
snaut hundre familiene til å flytte. Ifolgc’
en lov om urhefolkningers rettigheter
kan ikke chilenske indianere kjopes ut
for penger, de må ha land for land. Ende
sas folk tilbyr jordstykker som ligger i
nærheten, men høyere oppe i ha, mer
utsatt for det roffe vinterkhirnac’t. IJessu
tc’n kan de lokke med jobb pa anlegget--
hvis utbyggingen blir noc’ av. l”or å få dis
kusjonen inn på et fruktbart spor
bc’gynte selskapet like godt arbeidet med
demningen, men den nasjonalc’ kommi
sjonen for urbefolkninger svarte mc’d å
pal egge byggc’stopp.

Guvernør Coronata i Bfo-Bfo -provin
sen er ikkc’ imponert over Endesas tilbud
til pc’,huc’nchene:

- A konstruere en forflytrungsplan på
skrivebordet er en ting. A be folk leve
seks maneder i fjellet der det snør som
hardest er noe annet, sier han.

Maktforholdet i forhandlingene mel

lom Latin Amerikas største kraftselskap
og en handfull fattige indianere, hvorav
mange er analfabeter og ingen har
spansk som morsniål, er ikke nettopp i
balanse. Ifølge Endesas kritikere har da
ogsä selskapet utnyttet situasjonen og
gatt uredelig fram i jakten



Conadi. Behandlingen i kornrnisjo
nen ville uansett utfall vare viktiø for
Bfo-Bi’os videre skjebne: Et nei fra Conadi
kunne bety stopp i arbeidet med utbyg
gi ngen.

Mote! beivnte med at politiet ryddet
lokalet for demonstranter, <med store
vanskeligheter», ifølge nyhetsmeldinger.
Atte ble arrestert. Og for vi lar de gjenva
rende begynne diskusjonen må vi innom
noen formali Leter: Kommisjonen har
seksten medlemmer; åtte av dem regje
ringsoppnevnt, de andre atte represen
tanter for ulike urhefolk ningsgrupper.
Når like mange stemmer for og imot et
forslag teller komm isjonsdirektorens
stemme dobbelt. Altsa gjelder det a
holde seg inne med ham.

For de chilenske indianerne er Raleo
dammen blitt et samlende symbol. Alle
de atte representantene for
urbefolkningen var klare til å stemme
nei til a godkjenne Endesas flytte
kontrakter. To Conadi direktører har de
siste årene valgt indianernes side i 11w
Fin saken. Begge har mistet jobben pa
det. Sist august lyktes president Frei

omsider med å innsette en lojal emhets

mann, og denne gangen stemte direkti,
ren til fordel for Endesa, sammen med de
andre regjeringsoppnevnte
medlemmene. Resultatet var at seks av
indianerrepresen tan kne valgte å forlate
møtet, og de to som ble igjen stemte mot.

Mekte menn
Vlens Conadi holdt mote fikk Chiles pre
sident Eduardo Frei overrakt 20 000

underskrifter mot bygging av Ralco
ciammen. Det gjorde neppe særlig inn
trykk. Presidentens sjonglering med
Conadi direktorer er ikke eneste tegn 1å
at den gamle hydraulikk ingenioren har
s mpatien pa utbyggernes side. Ifølge
chilenske medier er l:rei en personlig
venn av en tidligere t’ndesa direktør,
som matte ga i 1997 etter a ha blitt tatt
for innside handel. Det var etter alt a
dømme også Frei som sto bak da den
nasjonale miljokommisjonen plutselig
byttet direktør, etter at den gamle
forsøkte å stikke kjepper i Endesas hjul.

Uansett: Sà lenge de atte pehuenche
familiene fortsatt nekter å f1 tte, kan
hverken Frei eller Endesa føle seg helt
trygge pa at Ralco-dammen kommer. Det
chilenske parlarnentet har nemlig rela
tivt nylig vedtatt en lov om
urbefolkni nger. som garanterer rettighe
tene til staheiser som sieolasa Quintre
man. Mot denne loven star en annen og
eldre lov, fra Pinochets dager: Den gir
kraftprodusentenefo rcc rnir.jiu r. Sa
lenge noen nekter å flytte frivillig blir
det opp til retten å avgjøre hvilken lov
som skal veie lyngst. t)ermed blir det jus
av politil<l<ei til slutt, eller omvendt:
Foruten å dreie seg om naturvern, ener
gibehov og urbefolkningsrettigheter,
kan Bfo-Bfo bli en test på uhilenske dom
stolers uavhengighet.

Derfor er det ikke så merkelig at det
parallelt gar en diskusjon om andre ener
gikilder. I det siste har det chilenske
t romforbruket okt med ti prosent i året,
og fortsetter det sann er det vanskelig å

snakke vekk behovet for ny kraft. Som
vanlig sier miljøvernerne at det er et
alternativ a spare på strømmen, og som
vanlig er det ingen som hører pa det oret.
Derimot snakkes det høyere om å hygge
gasskraftverk basert pa gass fra naholan
det Argentina. lix is noen far dt til å
lønne seg, kan Bio-Bfo kanskje få renne i
fred.

Epilog over Amazonas
Et sted over regnskogen møter Iberia
flyet turbulens. og det så kaffekoppene
hopper. Det er i ferd med å mørkne. Nede
til hoyre brenner noen hektar med
jungel. Det ser ikke I tenk. Han er pä vei
hjem til Amsterdam. Foreløpig sitter han
ved micitgangen og studerer reisebøker
om det sørlige Chile, som han nettopp
har hatt tid til å besøke, fordi han har
sluttet i en ma rkedsforingsjobb og enna
ikke begynt i den neste. Vi har snakket
sammen. Na ser det ut som han tenker.
Midt i et hull i lufta berger han koppen
sin med en rask bevegelse, og kikker
opp.

Vet du, sier han, hvis jeg skulle
finne på et navn på ei clv, som kunne bli
til et samlende miljosymbol for halve
verden, vet jeg hva jeg ville kalt den. Den
skulle hett Bi’o 1111), [1

SKOLEMARKERI NGEN
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Norsk Akademi
for Naturmedisin

Første etappe:
Fra konstruk.
sjonen av
Pangue.dam
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Hogskolen i Hedmark

Avd. for Iandbruks
og naturtag. Blæstad
•Landhruksteknikk. 3 år
•Miljøteknologi. 3 år
•økologisk landbruk. 3 år
•Bioteknologi. 3 år
•Landbruksteknikk. i år

•Miljøteknologi. I år
•Bioteknologi. I år

Avd. for skog- og utmarksfag.
Evenstad
•Utmarksforvaltning. 3 år
•Skogbruk. 3 år
•Utrnarksforvaltning. i år

0 For nærmere informasjon:

Hogskolen i Hedmark
Avd. for landhruks- oe naturfag. Blæstad

M 2322 Ridabu.Tif 62 53 16 00
Avd. for skog- oo illmarksfag. Evenstad
2480 Koppang. fif 62 46 48 50
eller returner annonsen med navn og adr.
Sjekk også http://www.hihm.no NaturogMiljn
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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

HØGSKOLEN I LILLEHAMMER
Positioks 1004 Skurvo, 2601 Ulelsosrnie, lit. 61288008, Fox 61 2607 50

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

For nærmere opplysninger;
http:/ /www.hil.no
tif. 61 28 Si 02
e-mail: ekpedisjonen.@hi1.no

Friluftsliv i Lofoten
Klatring, brevandring, fotturer, skitur tiL Svalbard, jakt,

seiling, naturopplevelser under vann, reiser & opplevelser,
teater med naturen som scene

linjer 1999/2000:
• Friluftsliv — fjell
• Friluftsliv — jakt og fiske
• l)ykking
• Reiseliv — kulturkirnudling
• Drama i naturen — uteteater
• Friluftsliv pa Nord kilotten
• Vin tertrilu ttsli v — 1/2—i rsku rs (jin—mi i)
• lotottoske — /2—arskurs (jan—mai)

Vågan Folkehogskole 8310 Kabelvåg, Norge
lit. + 47760761 03 Fax + 47760781 17

E—post: vi gan—k Ikehi gsk k@Iofotnet I lit) — hu p: //www. viga i. fhs. no/

Helse- og miljøvern

Utfordrende og dagsaktuelt!

A4 *i4 62.
4/,. 5.

I Norgesnettet for høgre utdanning er helse- og
miljøvernstudiene i Bø utpekt som nasjonalt knutepunkt
og satsningsfelt. Hogskolen i Telemark gir deg topp
utdanning på området med opp til 4-års studier innen
natur-, helse- og miljøvernfag, og med to studieretninger:
Helse og miljø og Nowrforvoltning.
Du drar også nytte av høgskolens store internasjonale
kontaktnett.

I.

Ring eller skriv og be om brosjyre!

Høgskulen i Volda
)Boks 500. 6101 Volda

Tit: 70 1)750 00 Faks: 70 07 50 51 svww.hivolda.no

STUDIETILBOD

Yrkesutdanningar
Allmennlærarutdanning (4 ar)
Anirnasjonstilmutdanning (2 år)
Bamevernspedagogutdanning (3 år)
Forskulelærarutdanning (3 år)
Infomiasjonsutdanning (2 år)
Journauistutdanning (2 år)
Kommunal planlegging og administrasjon (3r)
Kristendom og menighetsarheid (2 år)
Kateketutdanning (4 år)
Kyrkjcvcrje utdanning (4 år)
Sarnfunnsplanlegging (2 år)
Sosionomutdanning (3 år)

Årsstudiurn/grtunnfag: Engelsk. tbnning, historie, informasjons
teknologi, kristendomskunnskap, kroppsoving, matematikk, niedie
kunnskap, musikk. naturlig, norsk, norsk og samfunnskunnskap hr
utanlandske stuilentar. peclagogikk, samfunnskunriskap mJ vekt på
planlegging og fnrvaltningskunnskap, samfunnsfag mJ vekt på historie
og geograft, tysk

Påbyggingsstudiunu/vidareutdanningar:fjernsynsreponasjc og
dokumentar, praktisk-pedagogisk utdanning allmennfag/yrkesfag
(PPU), vidareutdanning i offentleg planlegging, organisering og leiing,
mellomfagstillegg i historie, norsk, kristendomskunnskap og peda
gogikk, storfag i norsk og historie, musikk 2. årseining (musikk
instruktør)

10-vekttalseiningar: drama I, engelsk I, helse- og sosial
administrasjon, kristendomskunnskap (hjemundervisning), kropps
øving 2, matematikk I og 2 , musikk 2, naturfag, norsk 2, organisasjon
og leiing, pedagogisk arbeid p småskulesteget I og 2, regional
planlegging og utvikling, samfunnshig, spesialpedagogikk I avd.

Ordinær søknadsfrist: 15 april.Høgskolen i Telemark

ØRLAND VIDEREGÅENDE SKOLE
ligger kornrnunesenlerel llreksl,ui i C)rland korn—
mune. Reisetiden til Trondheim er 1 time med
hu rtigb)l. Et 15(11 ht Ivt yt hlr n1t ur v,lri(r(fld(’ lr,t sjo til

I.

Studu retflullg r v ‘d skol ‘fl

I D, HS, I—IN, Kl, EL, ME, BY, NA. Studieretning for

Ntlurhruk gir hI .. ttndervisning i prktisk bruk og
lorviltning av nahureti og opplæring i yrker som har
ulgangspunkl i naturens ressurser. Sludieretningsfag er
li ustlyrprodu ksjon, planteproduksjon og skogbruk.

Etter onske kan (lei også utvides til fiskeriproduksjon.
Nalu r og fri lufIsI iv er også slu(lieretn i ngsfag.

Adr ‘l 10 13k1 KSFAD TIl 72 124405 I tx 72 524725

Valget er ditt!)

Høgskolen i Telemark
Avdeling for allmenne fag

3800 Bø
Telefon 35 95 25 00

www.hit.no/af

Vefsn landbruksskole

NORDLAND økologisk avd.

) FYLKESKOMMUNE 8920 Somna
Tll 75025800

___________________________________

Fax 75025844

Økologisk skoletilbud
Vefsn landbruksskoles økologiske avdeling ligger på Sør-Helgeland,
ca 30 km fra Brønnoysund som har flyplass og hurtigruteanlop. Det
er btssforbindelse til Brønnøysund, Mosjøen (tog), og Grong (tog).
Skolen vil for skoleåret 1999/2000 ha følgende kurstilbud:

V Grunnkurs Naturbruk

/ VK1 økologisk landbruk

/ VK2 økologisk landbruk

For nærmere informasjon kontakt skolen.
Søknadsfrist: 1. mars 1999

I IØCKOIFN
I TROMSØ

Høgsko(en i Tromsø, 9005 Tromsø

sentraLbord: 77 66 03 00, faks: 77 68 99 56
http://www.hftos.no/

POSEN FOLKEHOGSKOLE
7100 RISSA TLF.: 73 85 12 60 FAX: 73 85 22 55

* økologisk jordbruk med
arbeidshest

* Sjøbruk — seiling med tradisjon
* Båtbygging
* Friluftsliv på naturfolks vis
* Håndtverk — utmarksliv
* Vev-, ull- og skinnverksted
* Med reisemål Afrika

NOK0 FOR PEG?Sogn Jord- og Hagebruksskule

* Skulen er landsline i ekologisk

landbruk. All undervisning, gardsdrjft
og anna aktivitet er retta mot dette, og mot

- eit meir bærekraftig liv og samfunn.
* To-årige agronom-utdanninga.

* Ressurs-.senter som mellom anna gir tilhod om EB-kurs i småskala

foredling av ngolkeprodukt,gardsmat/lokalforedhflg. frukt- og

hærdvrking, kloving med hest.
* Det er harnehage og internat med økologosk vn.

Be om skuleplan og anna informasjon
Sogn Jord- og Hagebruksskule, 5745 Aurland.

Tel: 576 33205, Fax: 57633676

/ Folkemusikk!
folkedans

/ Islandshest

/1/’ i... .1 l
/ Friluftsliv

V Kulturlinje
/ Studietur
V Valgfag
/ Fellesfag

Kontakt oss og f tilseritit
skuIepIan/søknatsskjema

I.

Rytylke Folkehogskule - 4230 Sand
Tif.: 52 79 78 61 el. 62 — Faks: 52 79 78 57

E-post: ryfo@robin.no
http ://www. robin. no/-ryfo

jVinterlandbruksskolen
iOslo

- Videregiende skole -

Studieretning naturbruk

KURSTILBUD 1999/2000:

— Grunnkurs — Naturbruk

— VK I — Landbruk og naturforvaltning
— Landbruk og naturforvaltning — 1-lestetilpasset
— Gartneri og hagebruk
— Skogbruk
— økologisk landbruk

— VK II — Allsidig landbruk
— Garttier
— Allsidig skogbruk
— Økologisk landbruk
— Natu rforvaltning (gir s tudiekompetanse)

— Kveidskurs — stotteundervisning for privatister til
agronomeksanien.

— Teknisk fagskole — 2-rig teknisk fagskolc med
fordypning i luisdyr

Suknndsfrist: 15. imti 1999.
Plati og soktiadsskjerna fåes ved henvendelse til skolen.

Ta et skoleår i Oslo du også!

Adresse: Pottemakerveien 4, 0954 Oslo
Telefott: 2290 1550- Telefax: 22 1ft (i0 57
E—mail: vinterls@online.no
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Av JON BJAIUNLS

ar du noeniang
snakket med et
tre? Eller stJtt
med armene
omkrinø det, og
hvilt pamwn
mot den
knudrete barken,
vel a merke ikke

for å drive politikk eller bli totogralert.
men i fullt alvor. med tårer i øynene?

Det har jeg. I Slottsparken, midt på
natta. Lys vaken og edru som en muslim.
I [vis noen så meg trodde de sikkert jeg
var Lii n gaern. Mulig det. Men man kan
jo ogsa ha sine grunner.

Det var en lønn. Den sto der så taus og
talmodig og strakte greinene sine inn i
natta, som var vat og varm, for det var
juli. I Slottsparken som andre steder vet
en lønn nøyaktig hvor den er hen i ver
den, og hvordan det passer å oppføre seg
der. Mer klokskap kan vel ingen ha. Det
var noe sånt jeg håpet den ville lære meg.

I)en hadde en sang under barken. Ikke
bråkete som en konkyhe, men nesten
helt stille; jeg kan ikke si om jeg hørte
eller kjente den. Slik sto vi. Ireet fortalte
ørn treet, og jeg fortalte om meg. Sakte,
med hud mot gammel knoitehud, ble

livet bedre og bra. Etterpå var vii slekt;
ikke bare lonnen og jeg, men ogsa de
andre mørke kjenipene som star der i
parken og suser, og det doggvate graset,
og nattevandrerne borte i ‘vVergelands

veien. Skapninger alle som dn. Da jeg
gikk sa jeg takk, og så: «1 lei tre!» til de
neste jeg traff. Jeg var hjemme i verden.

under en vidapen stjernehimmel, for
eksempel, med h idet hakover og gapet
opp, som mii jeg vil puste hele galakser
ned i magen. Eller ei svartere, varmere
natt, med knærne dypt i den myke sand
stranda, mens pulsen prøver å sla som
storhavsdo nningen foran meg: Dunder,
skum og sikkel, dunder, skurn og sikkel,
dunder, sproyt og latter

Eller opphøyd nesten til fugl, på en
fjelltopp med landet under og rundt så
langt noen kan se; eller bøyd krokete
over en orliten spedlemmet frosk, be!
Eller kanskje hva som helst. Kanskje hos
en kvinne.

Sa blir jeg slatt i bakken av slektskap.
Som jeg ble den natta i Slottsparken. Jeg
vet ikke hva som er det beste navnet pa

Hele den skapte
verden er som
en bok, som et
bilde, og et speil
for oss.

Alan de Lille
(1128—1202)

daritet. Vi er pa parti, alle sammen.
Det er deilig å være på parti. Når jeg er

i denne ydmyke, takknernlige
stemningen, eller hva jeg nå skal kalle
den, samme kan det være: Når jeg er
sånn, da blir jeg snill. Hvis jeg har det på
den måten og det for eksempel er en
veps i vinduet mitt, så slipper jeg den ut
og vinker den avgårde. 1 en annen stem
ning slår jeg den gjerne i hjel. Men ikke
nar jeg er ydmyk; (la er vi på parti, vep
sen og jeg, sammen med asene utenfor
vinduet, og skyene over dem. Ikke får jeg
vepsestikk heller.

Fire av ti mener naturen er helIi
Vi snakker jo ikke om sånt så ofte. I
hvert fall gjør ikke jeg det. Men kanskje
er jeg ikke helt alene om a være smarar.

Fire av ti nordmenn mener naturen er
hellig, i følge en spørreundersakelse gjen
gitt i den ferske rapporten «Gud og
grønne skoger», skrevet av statsvite ren
Pål Ketil ltotvar. 12 prosent mener natu
ren er helhg fordi Gud har skapt den, 27

prosent holder (len for å være «hellig i seg
selv». 1 Iva nå hver og dn måtte legge i det.

En annen undersøkelse viser at nord
menns favorittsalme er «Deilig er
Jorden». Og kanskje betyr disse tallene at
det er flere enn meg som føler en, la oss
si, frigjørende ydmykhet, noen ganger,
når vi apner oss, ute i naturen.

Jeg skulle gjerne

Det finnes ikke levd livet som en

ånd i stokk og refleks av denne

stein. følelsen. Det kjen

René Descartes nes lettere å leve

(1596—1650) nar man er del av
noe større enn seg
selv. Når jeg snak

ker med havet, eller vifter en veps ut av
vinduet, er det, for eksempel, ingen aka
demisk øvelse a finne grunner til å ta
vare pä naturen. Grunnen er apenbar,
like innlysende som at en finger ikke
skal ga til krig mot kroppen.

Men det er neiggu ikke lett å leve i
takt med denne ydmykheten. Det vet du
hvis du har prøvd.

Naturreligion — fornuft = Turreligion
La oss si at jeg, etter en vellykket helg i
fjellet, forsøker å ta med meg denne
stemningen inn i den drovtyggende
maskinen som kalles hverdagen.

Og skulle du sett: I hverdagen fordam
per ærbødigheten fortere enn nattedogg
pa et svaberg i juni. Når jeg sitter der
foran pen, eller snakker i telefonen, eller
betaler regnrnger, eller følger med i TV og
aviser, så forsvinner ydmykheten litt etter
litt. Det er liksom ikke noe å bruke den
til: I høyden kan jeg holde pa den i det
helt private. Men på jobben, eller hvis jeg
blander meg opp i det sakalte samfunnsli
vet, blir jeg det som kalles rasjonell.

I hverdagen er det nemlig formiften
som rar. Og det er ikke så lett å få ydmyk
heten og fornuften til å snakke samme
språk. lørst og fremst snakker fornuften
mye mer enn det ydmykheten gjør.

— Naturen, sier fornuften, — den består
av atomer, eller av noe enda mindre.
men blås i det. Disse atornene har, med
tilfeldighetenes godkjenning, kjedet seg
sammen til nudekyler. Disse molekylene
har igjen klumpet seg sammen, gjennom
art usener av sammenirefi, til de har
nadd det nivaet du kan studere i speilet.
Eller utenfor vinduet ditt. Sann er det,
sier fornuften, og kan belegge det med
statistikk fra 165o og fram til i (lag. Så får
(len et kameratslig uttrykk og sier:

— Når det gjelder naturen bør du finne
ut hva den kan brukes til.

Også prøver den å forklare meg at en
eller annen foreløpig ukjent hille i regn-
skogen, eller en sopp i et tre i Slottspar

Len, kanskje inneholder noen molekyler
som kan brukes til vaksune mot aids eller
kreft. Altsa bør vi hverken asfaltere regn
skogen eller tenne pa Slottsparken. Med
mindre det koster OSS mye a la vare.

På dette tidspunktet er det at jeg skulle
ønske jeg kuone ramle av. Det er da jeg
husker (len lølelsen jeg hadde mens jeg sto
hos lønnen, da
vepsen skjente fri
og forbauset ut av
vinduet mitt, da
skapningen var
herre over meg.
Også spor jeg:
Det må da være

Dra dine sko
av dine føtter!

For det sted
du står på,

er hellig
jord.

2 Mosebok, 3,5.

Kan man snakke med trær? Er naturen hellig? Er Jorda et

levende vesen? Har det endelig rablet for Natur & miljø? Døm

selv. Advarsel: Artikkelen er skrevet med stjerner i blikket.

I.

=-_ -
,

* :\

Li

— - —
“? -e?yI

-
.

________.zE: .2...—- .
Natur, natur! Hvorfor har du forlatt meg?

En plutselig frigjarende takk

Kan hende er jeg smårar. iVlen noen
ganger skjer det sanne ting mcdl meg, i
møte med (len levendle naturen. Alene

følelsen jeg får.
Ydmykhet. kanskje,
eller arbodighet
hvem det na enn er
som er skapningens
herre, kan vi ihvert
fall holde meg uten
for men ikke uten
en stor skvett soli -

Graf,kk: Dai Maqne Si,wrh»m FImnieireeI.

noe mer?
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Nei da, svarer fornuften, like blid,
hvorpå jeg stønner innvendig og begyn
ner å se fram til neste helg. Da skal jeg til
skogs. Kanskje finner jeg igjen ydmykhe
ten på en stubbe.

Hvis fornuften må ta til vettet

Det må være flere som har hatt det sånn
de siste 300 arene: Naturdyrkelse i friti
den, i små luftige pauser mellom de
rasjonelle hverclagene. og tjukke vegger
mellom folelser og fornuft. Men na
begynner jeg å lure på om ikke den der
vanlige versjonen av fornuft har fått
slippe for billig unna.

Saken er at jeg har kommet over noe
lesestoff. Eller egentlig: Noe av det har
jeg kjent til en stund. Men nå har jeg
prøvd å ta inn over meg det som står der.
Og det begynner for alvor å se ut som om
tilhengerne av molekylenes livløse
kling klang er i ferd med å miste eneret
ten på troverdige verdensforklaringer.
Det finnes vitenskap som ikke bare lar

meg beholde ære-
frykten for livet,
men som gjør
denne ærefrykten
større.

Pam-pa-ra pa!
Fanfare ved den
tsjekkiske dikter-

presideit Viclav 1 lavel:
«I dag er det mye som tyder på at vi er

inne i en endringstid, hvor det virker
som om noe er på vei ut, og noe annet

smerte fullt er i ferd
med å fødes>, skri
ver I lavel. I lan
mener den moderne
vitenskapen har fos
tret et forhold til

Det er ... den
manglende for
ståelse av natu
rens guddom
melighet som
har bragt oss
opp i vår tids
krise når det
gjelder verdens-
bilde og miljø.
Hjalmar Hegge

(1920—

helst i den objektive
verden for oss, og
likevel forstår vi
mindre og mindre
av våre’igne liv.>)

Knapt noe å trøste seg med, men i
følge Havel er det ny mening i sikte, I lan
nevner to kandidater. Begge stammer fra
vitenskapen, og begge «minner oss om
at vi ikke er her alene eller for oss selv
alene, men at vi er en integrert del av
høyere, mystiske enheter som det ikke er
tilrådelig å forsynde seg mot.»

Lever Jorda — på ordentlig?

For det første begynner noen forskere å
se pa mennesket som utviklingens fore
lopige høydepunkt.

I lavel skriver: «Av de tallose, mulige
utviklingsretninger, tok universet den
eneste som tillot livet å oppsta. Dette er
ikke i seg selv et bevis på at målet med
universet alltid har vært at det en dag
skulle se seg selv gjennom vare øyne.
Men på hvilken annen måte kan det for
kla res?»

Len deg på den, du, neste gang det står
en selvgod og solbrent darwinist på tv
skjermen din og svetter, mens han prø
ver å innhille deg at du er et terningkast.

1-lavels meningskandidat nummer to
er Gaia hypotesen. Den ble utformet av
den britiske medisineren og hhlogen
James L,oveloek, som blant annet har job
bet som eksperi for NAS,, men også
mange andre forskere har vært innom
samme idé, ikke minst i Øst-Europa.
I lypotesen går ut på at Jorda, med stor
forbokstav, er en levende organisme.
Gaia var de gamle grekeres navn på jord
gudinnen, Moder Jord. Lovelock mccl
flere viser at utviklingen på Jorda vanske
lig kan forklares med et mekanisk natur-
syn, der det eneste som ikke er tilfeldig
handler om alles kamp mot alle. Tvert
imot er det livet som holder livet i gang.

Beretninger om beskyttelse

«Jordens tilstand blir aktivt regulert og
vedlikeholdt av livet på overflaten», skri
ver Lovelock. Et eksempel er atmosfæ

rens innhold av gasser. I dag består jord-
atmosfæren vesentlig av oksygen og
nitrogen. Ingen av disse gassene fantes i
atmosfæren den gang livet først meldte
seg, for milliarder år siden eller
derornkring. Nitrogenet er det bakterier
som har frigitt, oksygenet har plantene
sluppet løs. Livet som vi kjenner det nå
er helt avhengig av det blandingsforhol
det av gasser som atmosfæren har i dag.
Og siden atmosfæren er dannet av biolo
giske prosesser, skulle man kanskje tro
den var svært sårhar for tilfeldige
endringer i disse prosessene. Men neida:
Oksygeninnholdet, for eksempel, har
holdt seg stabilt i godt over ioo millio
ner år. Det ser ut som om Moder Jord er
fornoyd med den lufta hun har, og even-
tuelle vekstlystne mikroorganisrner har
hun under kontroll.

Altså: Det er ikke livet som har tilpas
set seg atmosfæren på en livløs planet.
Det er livet som selv har laget atmosfæ
ren, så å si skapt sin egen forutsetning.

Pust inn, takk,
pust ut,
værsagod. her har
du noe tilbake.

Saltinnholdet i
havet er et annet
og ikke mindre
mysterium. Det
har holdt seg

temmelig stabilt i de milliarder år
som har gått siden livet begynte. Ikke
desto mindre havner det store mengder
nytt salt i havet hver eneste dag. Saltet
kommer både med elvene og som resul
tat av undersjoiske utbrudd. Noen har
regnet ut at med en tilførsel av salt som i
dag. ville det ta snaut 8o millioner år å
nå den saltholdigheten havet har na.
I [vis utgangspunktet altså var et fersk
vannshav. Men det har det aldri vært.
Saltinnholdet ligger jevnt og pent rundt
3,5 prosent. Det betyr at på en eller
annen mate kvitter havet seg med salt,
like fort som del kommer nytt til. Det
fLnnes hypoteser om hvordan, men her
kan vi nøye oss med hovedpoenget:
Livet i havet taler ikke høyere
saltinnhold enn det havet har. Den bif
fen ordner Moder Jord. Ikke dårlig.

I følge I,ovelock har Jorda alle de nød-
vendige egenskaper som kreves for at vi
skal kunne kalle den en levende, selvre
gulerencle organisme.

For ham er en konsekvens at nar vi
skal drive med miljovern, ma vi slutte å
spørre hva som er bra for oss, og
begynne å spørre hva som er bra for
(aia. For a finne svar på slike spørsmal
ma teoriene om den levende Jorda utvik
les videre. Det handler ikke sa mye om å
finne nye fakta, som om å sette gamle
fakta inn i en ny og, skal vi si,
hefruktencle ramme.

Faste former

Den engelske biologen Rupert Sheldrake
gar videre i samme retning. I [an regner
ikke bare jordkloden som en levende
organisme, men også like godt universet
i stort. lier imidlertid et annet av hans
argumenter: Den tradisjonelle biologien,
som stort sett forklarer levende vesener
biokjemisk, eller liv med død, om man
vil, har ingen forklaring på hvorfor eller
hvordan vi får den formen vi far.

— Ta armer og bein som eksempler: De
inneholder nøyaktig samme slags mus
kelceller, nerveceller og så videre. Tilsva
rende med innholdet av proteiner og

andre kjemikalier,
Selv mener jeg og tilsvarende med
at vi har full DNA-molekylene.
dekning forå si Alle cellene har
at Moder Jord identisk genetisk
er levende og at programmering.
enhveravoss Likevel har armer
kan hjelpe til og bein forskjellig
med å holde form, pa samme
henne frisk, måte som hus med

Arne Næss forskjellig design
(1912— kan lages av samme

__________________

hyggematenaler,

skriver Sheldrake. Altså må vi se etter de
formgivende betingelsene for levende liv
et annet sted enn i innholdet. Selv lanse
rer han noe han kaller morfiske felter,
formgivende felter, inspirert av feltteori
ene i moderne fysikk. For Sheldrake har
utviklingen av levende organismer både
maI, mening og mønster.

Dessuten ser de ut til å ha et hittil
ukjent slektskap:
Andre enn
Sheldrake igjen,
som russerne Baz
anov og Kutsjeruk,
har pekt på bemer
kelsesverdige likhe
ter i form, mellom
helt forskjellige bil)
logiske systemer.
Det ser ut som om
naturen bruker °PP
igjen det samme mønsteret mange
ganger, når den skal skape ganske
forskjellige ting. Se for eksempel fotoet
av treet, sammenlignet med det av lurig
enes bronkier, av fagmedisinere ganske
betegnende kalt «det bronkiale tre». Det
ser jo virkelig ut som om utviklingen
gjentar seg selv. Men hvorfor driver
naturen sånn? I lvorfor i all verden skal
vi, for å ta et annet eksempel, gå rundt
med et sneglehus i oret? (For det gjør vi
altså.)

I flammene

Før folk fikk Iv
hadde de hål. En
eller annen har
gjort en elendig
handel.

Ute er det snø
og måne. lier inne
er ovnsdøra åpen.
Jeg sitter på kne og
blåser på glørne.
Snart blusser det
opp.

I [vis alt lever er
ikke hålet mye
dcdere. Det kan
smitte et helt rom
med varme, vekke
veggene, bli en
magnet for alle
slags
nattsvermere. 1-Ivis
det først har fanget
deg tar det
fullstendig knek
ken på alt som
heter



som skaper
verdier

Verdiskapende samspill gjør

helheten større enn summen av

enkeltinnsatser. Både

for våre kunder og

samarbeidspartnere —

og for oss, JEIDEKK
som entreprenører.

Våre produkter sparer langt

mer energi enn det går med

til å produsere dem.
Det printere ved Roekwools produlster er

å isolere — mot kulde og varme, brann og lyd.
Produktene bidrar til å redusere energifor—
bruket i boliger og bygninger, og detmeti
også til å minske belastningeite på iniljoet.

Allerede tre uker etter at et typisk
Rockwool produkt er tatt i bruk, er de
nuljobelastninger produktet bar forårsaket
under produksjonen tjent inn igjen.
I lopet av pnxluktets levetid er energif6rhrii—

ket spart inn mer enn 1000 ganger, avhengig

av bruksområde og kliioatiske forhold.
Mer i niorni isj ut om Rockwools arbeid

med å sikre miboet får dii ved å bestille vår
Miljorapport på telef4n22 02 40 00.

Til skolebruk: Satellittbilder
mi Ijojp,masjon

Du fà g’til dagsferske satellitt
bilder, programvare for å behandle
dem, samt mye annen informasjon.
Siden KUF, Norsk Romsenter og den
europeiske romorganisasjonen ESA
støtter prosjektet, vil en skole, uten
begrensning i antall PC’er, få tilgang
til Sarepta for under iooo kroner i
året. (Profesjonelle brukere må betale
mer enn 20 ooo for det samme.)

Det viktigste ved Sarepta er
bildedatabanken ved Tromsø
Satellittstasjon. Fra den kan du hente

_.ned dagens satellittbilder fra ditt
iråde, eller bilder som dekker hele

FNord-Europa.

På jakt etter gode forslag til prosjekt.
oppgaver i geografi, naturfag, IT og
andre fag? Sarepta kan være svaret.

Logg inn på Internett og ta en gratis
tur gjennom Sareptas innhold.
Web-adresse:

___________

Har du ikke hørt om dem? En moderne vegg- og
takkiedning både til rehabilitering og nybygg. Et
gipsplateprodukt til kreative og elegante løsninger.

• Effektiv akustisk regulering
• Miljovennlig naturprodukt
I Brannsikker kledning, K1-A, ml
• Overflate umalt, glatt eller perforert
I Bredde 600 mm,

lengde 600, 1200 og 2400 mm

1 Helt klart vi må ha brosjyren om
Norgips Akustikkpaneler

Firma
Att.
Adresse
Postnr. Sted

______

Telefon Fax

NORGIPS A/S POSTBOKS 655 3003 DRAMMEN
TELEFON 33784800 TELEFAX 33 78 48 1

Samspill

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

for all framtid o i å trye arbeidsplasser
og bosetning.

• i utviklingen av et havbruk i pakt med
naturen.

• i trygg sjøtransport og i innsats for i hindre
forurensning til sjøs.

___

DET KONGELIGE
FISKERIDEPARTEMENT

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

[TTP: //Www. SAREPTA ORG j

http://www.SAREPTA.org

ROCKWOOL
BRANNSIKKER ISOLASJON
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Leik i Snøen. Foto: Fred Friberg/NN/Samfoto

I naturen ruver
fjellene
— i hjemmet
bagatel lene.

Eivind Berggrav

Mårbu turisthytte, Hardangervidda
Foto: Fred Friberg/NN/Samfoto På tur i vinterfjellet. Sverige. Foto: David Trodd/2 maj/Samfoto

I kameraøyet vintefiell

Kolåstind. Foto: Per Eide/Samfoto

Trekking in North Sweeden. Foto: David Trood/Maj/Samtoto



har jeg levet ud;
heroppe på vidden
er frihet og Gud,
dernede fam ler de

Haverdalen

på Dovretjell.

Foto: J. 8. Olsen/
8. Sorensen!
NN/Samioto

Rast i vinterfjelletluvær. Jotunheimen. Foto. Espen Bratlie/Samfoto

Trekking in Snow Storm. North Sweeden.

Foto: David Trood/Maj/Samfoto

Mit lavlandsliv

Foto: Morten Loberq/
Samfoto

Henrik Ibsen

Klemsbu. Februar 1989.

Foto: Kim HartlSamfoto
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I
Kunstneren Willibald Storn

har brukt hundretusener og

seks uker av livet sitt på en

grafisk serie spesialprodusert

for Naturvernforbundet.

Willibald Storns bilder gir et

optimistisk inntrykk. - Jeg

ønsket at bildene skulle være

gode å ha på veggene forkla.

rer Storn (t.v). Her sammen

med Naturvernforbundets

informasjonssjef Kåre Olerui

Senere ser ikke Storn bort fra at det
kan bli aktuelt å lage en slags motsatt
bildeserie, der det stygge og
skremmende tas fram i motivene.

—Vi bor jo kutte ut hykleriet, sier
kunstneren.

.\llerede i [969 lagde Storn kunst som
handlet om miljoproblematikk. Da stilte
han ut en installasjon med forsopling
som tema.

- På den tiden viste man bilder fra
Vietnam-krigen på TV. Det var første
gang folk fikk se noe slikt hjemme i stua.
Mange våknet av det, bevisstheten økte.
Men folk sovner dessverre lett igjen. Alt
for mange kunstnere er egosentriske.
Det har alltid vært fjernt for meg. Man
kan ikke flykte fra virkeligheten.

Stor takk
Kare Olerud, fungerende daglig leder i
Natu rvernforbundet, er takknemlig for
Storns innsats.

-—Vi trenger alle bidrag i naturvern
kampen. Willibald gir samme budskap
som vi forfekter i sine bilder. Det gir
naturvernarbeidet et løft, mener Olerud.

Naturve rnforbundet har også tidligere
samarbeidet med kunstnere, men ingen
prosjekter har vært pa størrelse med
Storns litografier. De i o kunstmappene
har faktisk en samlet salgsverdi på så
mye som i,.millioner kroner. I..)

Av TOM ERIK ØKLAND

torn, opprinnelig fra
Østerrike, er kjent for
sin nærmest eksplosive
fargebruk. De er klare
og sterke, fargene som
overføres til papir.
Serien lagd for Natur

vernforbundet tar utgangspunkt i tre av
elementene; jord, luft og vann. Bildene er

ikke negativt ladet, de gir mer et skinn
av slik man gjerne skulle hatt det på
moder jord.

—Jeg ville lage bilder som forestiller de
elementene vi daglig omgås, og som er
livsgrunnlaget vårt. Jeg ønsket at bildene
skulle være gode å ha pa veggen, forkla
rer Storn.

De 6o ganger 8o centirneter store bil
dene er litografier. Hvert motiv er tryk
ket i i o eksemplarer. Til sammen har

Storn altsa produsert 450 litografier som
Naturvernforbundet kan selge. Storn
ønsker selvfolgelig å fâ dekket material
og trykkerikostnadene, men setter ingen
krav til profitt for prosjektet.

— Jeg holdt på med trykkingen i seks
uker. Hvert bilde har ni farger, og hver
farge må trykkes for seg, forklarer Storn.

Det betyr at kunstneren har gjennom
fort selve trykkeprosessen hele 4050

ganger for en god sak.

—En omstendelig prosess, det er
klart. Men jeg har jo gjort dette mange
ganger, så jeg visste hva jeg gikk til.

Vekke bevisstheten

Da Storn valgte motivene tenkte han
først og fremst på. målgruppen for bil
dene. I tillegg til kunstinteresserte, reg
net han med at en del bilder vil havne i
lokalene til diverse næringsvi rksom
het. Også forurensende industri.

- Bildene skal være en pekefinger
mot industriherrenes samvittighet.
Filosofien min er svært enkel.
Industrien utgjør pa en måte lokomoti
vene i samfunnet vårt. vlen vi er alle
dtiaktig i bevisstløse handlinger
skader miljo og natur. Summen av alles
handlinger gir et tragisk resultat. \‘ed a
påvirke samfunnets lokomotiver, kan
man kanskje oppnå et steg i riktig ret
ning, tror Storn.

Naturvern-
forbundet
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KUNNGJØRING

Norges Naturvernforbunds Venner (NNVV)
cio Kjell Baalsrud
Høvikvn. 75
1340 BEKKESTUA

Årsmoteinnkalling

Norges Naturvernforbunds Venner (NNVV) skal holde sitt første
arsmøte 25,2.1999. Arsmøtet blir holdt i Naturvernforbundets
lokaler, Skippergata 33, Oslo, kl. 16.00.

Den store oppslutningen gjør det praktisk umulig å sende innkal
ling til alle bidragsytere og styret har derfor valgt å presentere
arsberetning, regnskapsoversikt og forslag til dagsorden for års
møtet i Natur og miljø. De som har bidratt med kr. 1000 eller mer
vil bli tilskrevet direkte. Styret er innstilt pa ikke å legge unødven
dig vekt pa foreningsmessige detaljer, og erklærer seg med dette
villig til a fortsette inntil videre:

Arsmøte-agenda
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Arsberetning og regnskap
3. Eventuelle innkomne forslag (ma sendes styret senest en uke
tor arsmøtet)
4. Valg

Arsberetning 1998

Foreningen Norges Naturverntorbunds Venner (NNVV) ble stiftet
29. august 1998. Initiativtakerne patok seg å utføre foreningens
styre inntil første arsmøte.

Foreningens tormal er å støtte Norges Naturvernforbund (NNV)
økonomisk ved å yte NNV lån eller bidrag på nærmere angitte
vilkar og forutsetninger. ,

Initiativet til opprettelsen av NNVV ble tatt 7. juni 1998. Da var
situasjonen i Naturvernforbundet meget vanskelig med en stor
gjeld og flere tegn pa tillitskrise. Ideen var å mobilisere gamle
venner og å samle inn midler som kunne hjelpe organisasjonen
over de apenbare likviditetskriser den stod foran, og styrke
mulighetene til å få gjennomført en tilfredsstillende gjeldsordning.

I løpet av sommeren lyktes det å fa tilsagn om ca. i million kro
ner. hvorav ca. kr. 150.000 som bidrag og resten som lån.

Da foreningen var stiftet, ble tilsagnsmidlene innkalt og innbeta
ungene til foreningens konto. nr. 6230.56.61142 i Kredittkassen
startet fra begynnelsen av september. I forbindelse med utsen
dingen av kontingentKravene oppfordret Naturvernforbundet sine
medlemmer tilå bidra med lanemidler eller gaver til NNVV.
Responsen har vært god. og ved arsskiftet har i alt 374 personer
bidratt med lanemidler og bidrag. Oppslutningen er meget gle
delig og har etter NNVV5 syn vist at forbundet er omgitt av langt
mer tillit og tro på fremtiden enn situasjonen i mai/juni kunne tyde
på.

Fra det første initiativet ble tatt, har det vært nær kontakt mellom
NNVV og NNVs sentralstyre og stab. NNVVs styre har fulgt den
økonomiske utviklingen og planleggingen meget nøye, og er
imponert over de beslutninger og den orden som har preget
dette arbeidet. Det gjelder ogsa gjeldsordningen som ble bragt i
havn, og der NNVV bidro konkret ved å overta i alt 10 små
gjeldsposter fra kreditorer som ikke ville være med på gjeldsord
ningen.

I desember ga NNVV forbundet et kortsiktig likviditeslån på kr.
300 000 og bevilget samtidig en løpende driftskreditt på kr.
300 000,-. Pr. årsskiftet var NNVVs fordring på forbundet kr.
550 000,-. Kreditten er rentefri og har gjort at forbundet ikke har
behov for banklan.

De midler som NNVV har til disposisjon, har utgjort en sikkerhet
som har bidratt til å skape ro og til å stimulere den virksomhet
som er forbundets egentlige oppgave.

Det er et betydelig beløp som er gitt som bidrag. Disse midlene
vil bli styrt på samme mate som lanemidlene for å sikre trygg og
fornuftig bruk av dem Nar forholdene tilsier det vil bidragsmid
lene bli overført NNV og kan innga i et fond som kan gi forbundet
økonomisk soliditet dersom eventuelle uforutsette økonomiske
vansker skulle oppstå i fremtiden

Styret har i perioden hatt løpende og nær kontakt og har hatt fire
regulære styremøter.

Regnskapsoversikt 1998

lnnbetalf
Renter
Overtatt 10 små gjeldsposter
Lån til NNV i des. 98
Gebyrer

568 634
Saldo 492 285

Av det innbetalte beløpet er kroner 774 200,- lånemidler
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Samarbeid

EWOS utvikler, produserer og
marked sfØrer li skefôr.

EWOS tror pi samarbeid for i

sikre at lakseoppdrett blir
bærekraftig og lønnsomt også
for framtidige generasjoner.

EWOS Posihoks 424 TeIL’lon 67 92 32 00
I 1o’ L’dkunlor 1471 Skarer Telefax 67 92 32 01

• Utvelgelsen

Målrettet avi igjennom mer enn 25 ar har gitt
resultater. Systematisk utvelgelse av stamfisk med
egenskaper som bI.a. bedre motstandsevne mot sykdom
fører til en friskere fisk og redusert medisinbruk. Hvert
enkelt rognkorn fra NLA har denne egenskapen.

öø LAI(S

‘/%
Norsk Lakseavl AS-7200 Kyrksæterøra

• Telefon 72 45 05 00 -Telefax 7245 05 25

Debet

18 484
550 000

150

Sum

Kredit
1044316

16 603

1060919

Ragnar Vik
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18. januar

Kjell Baalsrud

jRCUR

Av/øpsrensing etter naturmetoden. uten
lukt eller søf og uten tilførsel av noen
form for kjemikaller

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

Våre produkter er:
* Masko-Zoll avløpsrenseanlegg
* Mjølner Bioreaktor for

kom postering av våtorganisk

avfall

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

fl( / Postboks 521, 9401 Harstad
- TIf. 77 05 93 00. Fax 77 05 93 03

Ragnhild Sundby
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Liverpool-fan Einar Handlykken i sjeldent tilfelle av naturkontakt.

Den ferske NUlederen mener asfaltmiljovernere

er like bra som turgaerne for

ungdomsorganisasjonen.

inar Hånd lykken er ivrig, både i

miljøkampen og foran TV-skjermen

under tippekampen. Den nye NU-

lederen trives best med asfalt under

føttene, lytter gjerne til hip-hop og er fast seer når

NRK viser oljesåpeserien Offshore.Ny

for Natur og Ungdom
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Hovdingens tale

er klar: Natur og

Ungdom er

Norges beste mil

jovernorganisasjo

n. Uten tvil.

Teke H )M ERIK ØKLAND

Foto BARD I tI.i N

I dag er Einar spiss
for Natur og Ungdom. Spillet er fremde
les offensivt, men noe mindre fysisk
utfordrende. Sportsutskeielsene iijør han
unna foran IV en, gjerne med en pils og
litt potetgull til. Liverpool. Valerenga og
Celtie er favoritter. Og ( )dd, selvfolgelie.
Lokalpatriot ismen bli mstrer etter at
laget rykka opp til eliteserien.

Jeg gleder meg over pj1T kkei. Nar
jCL er Lerdi med NU skal jeg rett tilbake
til «I )en hvite skare», ( )dds Ianklubb.
torteller Finar.

Stedet er Lite Sara, MJernus tredje
hjem (etter kontoret i ‘Iorggata og puben
(a adou). l.inar kom mer rett fra sentral
styrernote, og takker ja til en pils før han
skal ta igjen seniraUiyret ga et eller
annet utested i nærheten. I )en n’ valgte
NI i lederen sliter t remdeles med lands
inotesov omange I, fire lager etter. Men
han er klar Dir et intervju. Ni j-lede re er
alltid klar for pressen.

— 1-Ivorfor ble du egentlig plukket ut
som leder

Jeg har vært nestleder i to år, og har
dermed god oversikt over
organisasjonen. Dessuten tror jeg at jeg
star for det flertallet i organisasjonen
star for, nemlig at NU skal være en tyde
lig og synlig miljoorganisasjon. Vi skal
være med a skape brede alli anser, for a
styrke miljohevegelsen. Samtidig skal vi
være kont roversielle.

Dette er fakta!
Finar mener NU er landets viktigste mil
jOvernorganisasjon.

Vi har lagt premissene for iniljode
hatten i Norge, og vi kan vise til gode
resultater. Vi har de nødvendige perspek
ti ene og visjonene. Dessuten
«utdanner» vi framt idas nuljøvernere.

Litt navlebuskuencle?
— Nei, det er fakta! Se ga Naturvernfor

bundet, liellona og Framtiden i våre hen
der. Vi har kombinert styrkene fra alle
disse organisasjonene, sier Einar, og gjør
krav pa abli trodd.

Et av særtrekkene ved NU er satsing
ga hovedsaker. Ifjor var temaet
gasskrait. lar er det olje og energi. NU
lederen mener syrnbolsakene er bra,
tordi de gir stor synlighet og større
mulighet for seier.

Om man dobler innsatsen pa et
omrade, tar man alltid mer enn to ganger
så mye igjen i resultat. Vi kan ikke jobbe
ut fra darlig samvittighet. Det betyr at vi
ma gro ritere noen saker ned.

lii av sakene som har rykket opp ga
lstaerkegnnifelt Østlandet. Allerede i
Ij r ga Natur og I Tngdom beskjed om at
man vil bruke sivil ulydighet h is

ovingstellet blir vediati.
— Er du redd for at en eventuell aksjon

il få stempel som useriøs. siden dere
først nå gi ioriterer saken opp som svært
vikøg’

Nei, i har gjort en grundig jobb
fram til nå. Spesielt pa lokalt plan. b\ or

vi har deltatt i aksjonsgruppa mot utbyg
gi n gen.

Ja til gasskraft

gøS ble verdens x a rrneste ar siden
maI ingene begynte i midten av forrige
arhu ndre. Det \ il NU gjøre noe med.

- lnn i et nytt art usen er utslipp av kli
magasser den viktigste saken for miljø-
bevegelse ri.

I [oldnirigeri har blant annet fort til at
NU noe overraskende vendte tommelen
opp for I [ydros sakalte CO, frie
gasskraftve rk under landsmøtet. Men
organisasjonen stiller strenge kra til
I [ydro. Blant annet skal selskapet kunne
dokumentere at kralten faktisk erstatter
mer b )rurensende kraftproduksjon i
eksempelvis Tyskland. Det litt pussige
med ti slikt krav er at samme argumen
iasgm var Naturkrafts hovedargument
for å bygge gasskraitvt’rkene som NU og
andre miljove mere har kjempet mot
med nebb og klor. Dobbeltmoral? Nei,
mener Einar.

— .yuke Lont kunne aldri dokumentere
at Naturkraft faktisk ville erstatte mer
forurenseiide kraft. Vi har krevd at
I l dro skal gjøre det. I)et er uakiueh a
bruke gassk ra I i til innenlands ok ni ng av
kraft to rhruket. Vart hovedargument tor
a si ja er vi ikke har rad til å \ enle p
bedre løsninger. Kan i [ydro erstatte
kraltproduksjon som bidrar med store
klimagassutslipp, så skal de få hv til å
gjøre det.

Utfordringen
NU er drittlei miljøprosjekter. Ikke alle,
men de fleste.

Alt framstilles som like miljovenn
I ig. Aliljohe egelsens største utfordring
framover er å lei le på taketeppet, a tyde
liggjore lsoiiil iktene. [le aller fleste sva
rer ja hvis du spor dem om miljo ern er
viktig. Men det er \ anskelig å engasjere
folk sa lenge alt tramstilles 50111

miljovennlig. Klarer vi å lette pâ taketep
pet, er viet langt skritt nærmere seier tor
mi Ijobevegel e n.

NI i 11d1rLn har selvfølgelig null gro
blem med engasjernentet. Malet hans er
a gjøre en forskjell.

- Jeg kan ikke sitte stille og se pa at
klimagassutslippene øker. Jeg vil gjøre
noe tor at verden skal bli bedre.

— I Iva med utdanning. kunne du tenke
degå bli profesjonell miljoveiner?

Nei, styrken min har aldri vært tung
tagkompetanse. Jeg har en
samfu nnsmessig inn fallsv i nkel til miljø
vernet, det er min styrke. Jeg ma nok
jobbe med noe helt annet.

- Som hva da?
Jeg vet ikke. Alt fra journalist til dro

sjesjafor, jeg har rett og slett null
sriøri og.

Ni] leder kan han ikke være i all evig
bet, siden Nt iere går ut på dato 25-års-
alderen. Dessuten vil han nok gå av for
den tid. I utgangspunktet ønsker han
lederjobben i et år, men det er mulig at
han sier ja takk til nok et år. hvis spørs
malet kommer.

I:inar 1 landlykken er lorovrig h ist o
risk i NU sammrnheng. Han er den
første lederen som ni Ol [ar lønn for a rbei
det. Ikke noe å bli feit av akkurat, halv
stilling i lonnsirinn I. Litt toredragsinn
tukter i tillegg, og Einar overlever.

eg bor billig hos en kamerat
ga Grdnerløkka, sa jeg trenger ikke sa

fliye.

Asfa Itm iljøverner
Finar trives i Oslo, selv om han ikke
føler seg veldig bundet til byen. I [an
sklir inn i rekken av urbane NIJ ere.
Nordmarka får ligge urort for Ei nars
be iii

— Det var ikke naturopple\ elser som
vekte engasjementet i meg. Det var
Grenland som po1 og Ni som organisa

sjon. \lan ma ikke ga tur i skogen for a
være ni iljoverner. Asfalimiljove rnurne
er like gode miljovernere som tu rgaerne,
tror Einar.

Etter endt dag pa kontoret benker han
seg foran FV en. Da er det sporten, nyhe
lene og Offshore sum gjelder. lilers hen
der det ikke sjelden at hoyttalerne

hjem ine hos Einar sprer li ip hop. Det
endelige heviset tor N L lederens urhani
tet kommer her:

I Ivil1e fem ting ville du tatt med deg
til en (ide y, hvis du visste at du ville
forbli der resten av din levetid?

- Eeeh ... En rniniradio. En mobiltele
fon, så jeg kunne ringt til vennene mine.
En liten IV. Jeg får sett altfor lite pa I V.
Jeg matle hatt med en Arne .\nc[ tegnese
rie og noe mer å lese ga. M iljojn dit isk
plalttorrn. kanskje? Eller VM i fotball
I)g4 ax Michelei. og Solstad? Nei, vent.
Effektiv fotball av l)rillo hadde vært bra
lesestoff.

Skal alt elektro dillet være soldre’et,
eller?

Ja, klart!
Du burde ikke valgt noe mer tornuf

tig, noe som kunne lijr Ipe deg til a over
leve?

— En l iiiv, tor eksein pel?
— Jo, pokker. Det hadde kanskje ikke

vært så dumt.
NU lederen ser litt beskjemmet ut ved

tanken pa en sakte død med Offshore ga
skjermen. 1 [vis han hadde fatt inn NRK,
vel og merke.

Seierherre
foppen av harme opplevde Einar da gra..
vemaskniene startet jobben med å lage
vei i Klyvebekkdalen hjemme i
Grenland. NI I hadde jobbet hardt for å
forhindre ut1) gging i den lille dalen.
som la som et ensimit stykke urort natur
mellom Skien og l’orsgrunri.

— I lar du blitt niindre sint med irene?
— Nei, men jeg har blitt mer vant til å

takle nederlag. lorovrig har jeg vært hel
tlig, og stort sett opplevd seire (le siste
arene.

1 iden vil vise om den trenden lort
setter.

om noen ar siden fant
du Einarll,rnd
lykken (22) jsa grass

matta. Stedet var
Gulset, Skiens største
drabanth’,. kinar
spilte offensivt pa
midtbanen eller som
spiss.

Se på Naturvern

forbundet, Bellona

og Framtiden i

våre hender. Vi har

kombinert styrkene fra

alle disse

organisasjonene
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ofotens fastlandsforhindelse,
Lor\sr, ble vedtatt av
Stortinget i 1989, og
første trinn er aller
ede ferdigbygd.

Rett før jul
bestemte Stortinget
at neste trinn av

__________________

veien skal hyues
gjennom øksfjord/indrefjord.

Under behandling av landsplan for
riasjonalparker 1993 vedtok Stortinget
å etablere nasjonalpark i samme omrade.
Den vedtatte veien vil gå delvis gjennom
og langs den foreslåtte nasjnalparken.

Dermed vil en eventuell nasjonalpark
få svært reduserte naturkvaliteter.

Det er betenkelig at Stortinget setter
tidligere vernevedtak til side og vedtar
denne veien. Av alle alternativene var

det dette vi onsket oss minst, sier radgi
ver Anders Jordhakke i Naturvern
forbundet.

Sjeldent tjordlandskap
Nasjonalparken som nå kan være
spolert, ble i sin tid foreslått for å
beskytte et omrade med høy nasjonal og
internasjonal verdi. Omradet er ifolge
Direktoratet for naturforvaltni ng det
siste villmarksomradet i Lofoten og Ves
terålen. øksfjord/Indrefjord er dessuten
et av Norges siste intakte fjordlandskap
uten veier. Veien vil også skjære
gjennom et varig vernet vassdrag.

En egen fauna-undersøkelse har slått
fast at det finnes r6 truede fuglearter i
området. Når veien kommer, blir disse
områdene mer tilgjengelige og dermed
øker blant annet faren for ulovlig jakt og
reirplyndring.

Veien vil oga komme i konflikt med
reindriftsnæring og kulturminner i
omradet.

Ferge ikke utredet
Ingen hør være spesielt overrasket over
at Naturvernforbundei og deres kamp
feller i JOFAST -saken, Iuristforeningen
og Natur og ngdom, ikke onsker veien.

-- Aller helst onsket vi å ruste opp det
eksisterende fergesambandet. Det er best
både for miljø og samfunnsøkonomi.
Uansett hvor eller hvordan fastlandsfor
bindelsen kommer i Lofoten, betyr den
store naturinngrep og store kostnader
for relativt liten trafikk. Men ferge er
ikke engang utredet, sier Jordbakke opp
gitt. Oppgitt fordi Stortinget tidligere
har gjort vedtak på at nettopp fergeløs
finger skal utredes i slike saker.

—De har med andre ord akseptert et
beslutningsgrunnlag som ikke holder
mål i forhold til tidligere vedtak. Igjen

gar Stortinget mot egne intensjoner, sier
Jordbakke.

God nummer to-løsning
Etter at samferdselsrninister ()dd Einar
I)øruni under en befaring for et års tid
siden slo fast at fergealternativet var
«stein dodt. Jeg gjentar, stein dødt>’,
endret nat urvernerne strategi. - Da
matte vi forholde oss til valg av trasé og
jobbe slik at LOFA5T tross alt gjør minst
mulig skade. Alternativet med tunnel
under Hadselfj orden vil da være best,
sier Jordbakke.

Dette alternativet betyr at veien til
fastlandet vil gå via Vesterålen og bli fire
mil lengre. Likevel mener miljøbevegel
sen dette er mest miljøvennlig.

— I tillegg til å gjøre langt mindre
skade på naturen, vil dette alternativet gi
bedre samfunnsokonomisk gevinst. For
klaringen er at omlag 70 prosent av tra
fikken vil være regional transport mel
lom Lofoten og Vesterålen, sier
Jordbakke.

Bred enighet
I høringsrunden gikk også det lokale
vegkontoret, Vegdirektoratet, Samferd
selsdepartementet og fylkesmannens
mil jøvernavdeling inn for tunnel. Tor
Selstad, professor i geografi og
samfunnsplanlegging ved Hogskolen i

I.illehammer, mener også tunnel burde
blitt valgt.

-- Rare ved å gi I,ofoten
fastlandsforhindeise gjennom
Hadseltunnelen, vil næringsutviklingen
og hosettingen i hele regionen bli styr
ket. Stortinget gjør feil hvis de velger et
hvilket som helst annet alternativ, sa
han til Dagsavisen få dager før Stortinget
gjorde nettopp det; Valgte noe annet.

Deprimerende tap

Jordbakke forteller at miljobevegeisen er
vant til å tape når miljøhensyn kommer
i konflikt med samfunnsokonomi og
transportøkonomiske hensyn.

— Når alle faginstanser er enige med
oss, er det oppsiktsvekkende og svært
deprimerende at Stortinget vedtar å
bygge en vei som både vil berøre vernede
vassdrag og skade en foreslått nasjonal-
park, sier Jordbakke.

Statsbudsjettet siste sjanse
--Er dette nå en tapt sak?

—Tja, det ser unektelig ganske svart ut.
Slik jeg ser det er vår eneste mulighet å
kjempe mot at det bevilges penger til
veien i kommende års statsbudsjetter.
Men alt håp er ikke ute. ‘.skal spille til
fløyta går, sier Jordbakke.I

— Politisk korislutning
Naturvernkonsulent Torfinn Evensen i

Den Norske Turistforening er svært

skuffet over Stortingets LOFAST.

vedtak.

— Det er politisk kortsiutning å presse en vei
inn i et område som er avsatt til nasjonalpark
og inneholder verna vassdrag. Dessuten er
det unikt at både miljøvern- og
samferdselsmyndigheter er enige om et
annet alternativ; tunnel under Hadselfjorden,
slår naturvernkonsulent Torfinn Evensen i
Turistforeningen fast.

Evensen forteller at han var eneste tilhører
på Galleriet da Stortinget behandlet LO FAST før
jul. Han mener det er oppsiktsvekkende at
LO FAST -saken ikke fikk mer oppmerksomhet.

Perifer sak
— Området ligger nok for langt unna Oslo til å
være interessant. Hadde dette vært i
ledmark eller Oppland ville saken garantert
vært høyere på den politiske dagsorden. Det
er helt ufattelig hvordan denne nasjonalt
viktige naturvernsaken er blitt dysset ned
som en perifer lokal veisak. Mange politikere
bør være flaue over egen innsats, sier han.

Evensen er heller ikke spesielt imponert
over måten LOFA5T ble vedtatt på.

— Jeg har sjelden sett maken til
faktaforvrenging fra sentrale politikere.
Merkelig at de ikke har større tillit til
faginstansene som har utreda saken, sier
Evensen.

I-Jan synes det er meget trist at all den
feilaktige informasjonenen som ble servert
under stortingsbehandlingen vippet saken i
gal retning.

Intakt villmarkspreg
Blant de mest feilaktige argumentene som
ble brukt tiJ fordel for utbyggingen, trekker
Torfinn Evensen fram følgende:
• Området inneholder store konsentrasjoner
av hyttefelt og kan derfor ikke kalles urørt.
— Det ligger noen få spredte hytter i hele
området. Ingen av dem har veiforbindelse.
Villmarkspreget er absolutt intakt, sier
Evensen.
• Området er planta til med gran og kan
derfor ikke kalles urørt.
— Riktignok er det planta marginalt med gran
enkelte steder, men dette er ikke et
irreversibelt inngrep. Det er snakk om så lite
at det lett kan hogges, argumenterer Evensen.
• Området deles i to av en kraftlinje og kan
derfor ikke kalles urørt.
— Dette er ei lita linje med tremaster som er
helt uproblematisk å fjerne. Det vil dessuten
være en fordel for Lofoten å flytte strømlinja
siden den er utsatt for snøras vinterstid.
• Strømforbruket til drift av tunnel under
Hadseljjorden vil tilsvare halve
kraftforbruket i hele Lofoten.
— Tunnelen vil kreve omlag 3 gigawattimer
strøm. Det er under en prosent av Lofotens
totale kraftforbruk, sier Torfinn Evensen. El

i

Nasjonal-
park
i Lofoten

I L,

_______

‘,T:’.

Av KRIS11AN JAHÆ

,
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- Stadii flere enkJtniedlemmer, grupper
og lokaflag stil ler opp med frivil1i inn
sats mot lokale niturodeleugelser og
mil jo! rusler.
- I andre halvar a’ i oijX oi hittil i [(
har Nortes Naturvernforbund vart mer

synlig i niecliebildet enn kanskje noen
ga og tidligere i tilsvarende periode.
Det kommer stadig hyggelige

meldinger fra medlemmer som er
tornøyde med Norges
Naturvernforbund.

Gode grunner
for å være medlem
Norges Naturvern Iorlund
forsvarer villmarka mot stadig angrep.

- arbeider a redde elva Ox re Otta, en
naturperle, fra kraft utbygging.
kjemper mot energislosing og for for

nuftig bruk av
- er rovdyras forsvarsadvokat.
lortsetter miljogiltavsloringene og kre

ver oppryddmg.
- tar initiativ for mer miljovennlig trans
P ut

har stor suksess med sine TV aksjons

r — — — — — — — — — — — — — — —

i Avtale om autogiro
I

Jeg gir Norges Naturvernforbund
fullmakt til å belaste min postlbankkonto nr

[1 med kroner .. .................... arlig for medlemskontirigent med trekk 28.

november. (Hovedmedlern kr. 290.-. Pensjonist kr. 150,-.

Familiemdelem kr. 60.-)

I D med kroner som gave/stotte med trekk 28. hver maned.

I
Innsendt av-

Adm

postnr. og -sted

Sted Dato Underskrift

L — — — — — — — — — — — — — — — — — —

prosjekter «Mil jo i Russland», skolepro
sjektet SPARF og miljogiftprosjektet.

Dette er smakebiter fra Norges
Naturvernforbunds meny. Som medlem

er du med og gjor arbeidet mulig. Takk
skal du ha! Vi sender deg gjerne en mer
fullstendig oversikt over saker. Naturen
trenger deg i rogg —og inn i neste artu
sen!

..........................

Fyll ut
kupongen i dag!
Med autogiroavtale kan du betale

kontingenten eller gi et støttebe

løp eller gjøre begge deler!

Send - eller bruk telefaks nummer

2240 24 10.

NB! Du kan når som helst si opp

avtalen!

— — — — — — — — —

Porto
betalt

_________

i
I
I

SVARSENDING
Avtalenr. 171113/52

I
Norges Naturvernforbund

Postboks 342 Sentrum
0101 Oslo

I
— — — — — — — — —

maskinen midtvinters. Kanskje han, eller hun, i til
legg bor i en by. l.ikivel er han, eller hun som sagt,
blant dem som er na.rmest naturen i sitt daglige
virke.

For de fleçte av oss er ikke det lenger. \Ti tar det
igjen på fritiden i stedet. Vi dyrker friluttslivet og
bruker naturen oin aldri tor. Vi sykler, jogger, jak
ter, gar pa ski. star pa ski, kjører suuu\vboar(l, ratter,
klatrer, hopper ut fra ting, padler og fisker i en
utstrekning sum tyder pa at naturhungeren er rime
lig stor.

a1 O

NORGES
NATURVERNFORBUND
takker deg og alle medlemmene

som har betalt kontingenten for 1999! Vi takker også alle

som har gitt gaver! Du og de andre støttespillerne gjør

Naturvernforbundet til en landsdekkende og slagkraftig

organisasjon.

DS -vet V

De bluer

1edeT

ert6

Vil du bidra til å gjøre Norges

Naturvernforbund enda ster

kere - og samtidig gjøre kon

tingentbetalingen lettere og

billigere for deg selv? Vil du

hjelpe oss å spare ressurser

og forenkle

administrasjonen? Da sender

du inn avtalen om autogiro

nederst på siden - i dag. På

forhånd takk!

iç.vaUtet

—

VOt

Friluftslivets
uutholdelige

I
I

h. 4

Norges Naturvernforbund fyller 85 år i
ar og er landets suverent eldste
naturvernorgan iasjon. J ulnleumsaret
har fätt en flott start. S\ art mange har
allerede betalt kontingenten for i

()gsa når det gjelder det viktige natur
ernarbeidet star gode nyheter star i kø!

- N rges Natu rvernf urhund er pa banen
som skarp vakthu ml og handlekra ft ig
forsvarsadvokat for flat uren og miljøet.

;—%‘ (

va
ce

se Et mustI j95l

threnfarget

I
I
I
I

Friluftsliv var en gang en uligenser, et par ski, en ryggsekk, et par støv-
ler, en tollekniv og en bulket kaffekjele. Hytta var iskald, men det gjorde
ikke noe for du var gjennomsvett når du kom dit. Her har det skjedd et
eller annet.

Av JENS P. TOLDNÆS

M
ENN ESKER I vÅR nr i. AV VER1)E Ç

har etterhvert falt mye mer fri
tid. Vi har fått bedre rad, mer stil
lesitteride arbeid og større kunn
skap om helse. Alt er faktorer
som bidrar til å bringe oss mer ut

i naturen. Mange av oss har ogsa fjernet oss fra
naturen gjennom hva vi jobber med og hvor vi bor.
idag sitter skogsarheideren iynnkledd inne i skuugs
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M
EN ISTEDET FOR Å FORLATE det
sivil iserte samfunnet å hengi oss til natu
ren pa dens premisser, tar vi i større nz

større grad dette samfunnet, som vi liker å skjelle ut

litt når er på tur, med oss på fritiden. I)en norske
folkehytta er i ferd med å få strøm, vann, vei og klo
akk som standardutstyr. I)et er ikke sikkert at natu
ren er den store taperen - kanskje er det vi som ikke
får helt den varen sjelen har bestilt.

Det kommer en dag da den syke kultur
vil fylde all verden med vånde,
en dag da maskinenes dunster og dur
vil knuge og kvele din ànde.
Den dag vil du hilse det lukkede land
og signe dets fredede flyer
med rykende storm over ensomme vand
og sol gjennom drivende skyer.

Dette, litt dommedagsaktige diktet, skrev Theodor
Caspari som en oppfordring til å «grunne nasjonal
parker» i \orge. Det er og gjengitt i forordet til
boken «Prilufisliv», utgitt på Bhox Forlag 1939.

Uansett hvor syk eller frisk man synes kulturen
måtte være i øyeblikket står diktet som en påle når
det gjelder framsynthet om menneskelige behov.

, NÅ VAR IKKE FRIlUFTSLIV NOE NYTT 1939,

men det var altså ikke på langt nær så
utbredt og utviklet som i dag.

Bjørnungen i Jotunheimen.
Håplose mobiltelefon.
forhold...

Jeg skal innrømme det med en gang; jeg har, til
tross for to par plastski, et romantisk og veldig nos
talgisk forhold til friluftsliv. Det enkle frilufislivet
som er en forenkling av hverdagen. idet enkle

friluftlivet symholisert ved skiloperen med sekken

og ikke stort mer.
Derfor denne lille nyven mellom øynene når det

blir snakk om gore-tex. fleecegenser, (SM, bli-med
til-alpinanlegg, «hytte med alt» etc. Jeg er ingen
fanatisk motstander av alt dette, men hva er så galt
med den gamle plankehytt a med hjønn-ovne n?
Bortoverskia? Kart og kompass? Ullgenseren?

J
F( RETTET sPøRSMÅLET ONI)5KAI’siULLT til en
kamerat som var strålende fornøyd med den nye
fleece-genseren han hadde fått til jul. Dvs jeg

spurte vel egentlig hva som var så sjarmerende med
a svøpe legemet inn i et plagg som ar laget av
gamle plastflasker og begi seg til fjells — istedet for å
iføre seg (len gamle ullgenseren med sjel og haka-
dalsmønster. Han brukte litt tid på å tenke før han
forklarte meg at fleece genseren var mye lctteec.

J
EG I ROR IKKE hAN FANT lA DET - jeg tror han
mente det. Og det er kanskje der fenoinenet lig
ger — ikke begravd, men helt framme i dagen.

Vi vil hele tiden ha det lettere. Til tross for at det å
bedrive friluftsliv, isolert og objektivt sett, er et
tungvint og unødvendig fenomen et godt stykke
fra spissen av Vlaslows hehovspyramide. Likevel
bedriver og utvikler vi friluftsliv i sterkere og sier
kere grad. Men er det ikke grenser for bakstreverske
tanker?

Tyve år for Caspari skrev sitt dikt var en annen
naturkjempe og filosof opptatt av nyvinni nger
innen friluftslivet. ()gsa han delte sine tanker med
aud re;

p
ER5pEKrivi-: I, VAR 0BI:GRI-N5I-r — den selvhæ
rende ryggsækkstod pa trappene — Itergan slet
natt og dag ... skrev l’etter Wessel Zapffe i sin

usl ilelige historie «Skismoringens mysterier» fra
1919. Det var dengang «smoringssnakket hadde
avløst Et Dukkehjum som sclskapslivets aller vær
ste mare» og «innbydelseskortene blev patrykt;
Ujestene anmodes om ikke a drøfte skismori ng».
Det er ikke bare i dag det er en rivende utvikling
innen turutstyret.

I Ivor skal vi da sette grensen? Alt var jo ikke
bedre for. Alle er glade for ryggsekk med meis og en
skismøring man ikke blir mentalt forstyrret av å
bruke, likevel; en skiloper kledd i super-undertov,
fleece, gore teN, med nylonryggsekk, plaststovler og
glasssfiherski og firehjulstrekkeren plassert i car
porten utenfor hytta, har unektelig fjernet seg et
stykke fra den naturen han står midt ute i.

Så hva skal vi gjøre i påskeferien? Vi som har leid
hytte seks mil fra alpinanlegget og som ikke kan bli
med Nadia i jakten på det gode liv fordi vi ikke har
ty på hytta? Det gar selvsagt an å skaffe seg noe hat
teri drevet. Hvis ikke får vi droppe hele Nadia --- og
ta opp jakten pa det gode friluftsliv i stedet. Den
selvha’rende ryggsekken lar nok vente pa seg. [Z

Boks 9303 Grønland, 0135 Oslo
Tlf. 23 158920 • l”aks 23 158921

Etthundreognittiseks sider med oppdagelser,
åttiseks ferier og førti land i en katalog

\ ;ire’ sk;indin;i isLe’ ft’iSUle’dt.’lU ;ipfle’I’ øide’n for de’g.
M( )t Lind. nye’ kulture’r, me’nne’ske’r og natur.
Lenge’ le’vø nvsgje’rnglie’ie’n

ÅRETS NYHETER:

* Sykkeltur i Loiredalen
* Lombardia
* Katalonja
* Malta
* Tatrafellene
* Cubas Natur
* Patagonia

TEMA
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Det var dengang
«smøringssnak
ket hadde
avløst Et Dukke-

HENT STÅR TOUR TEMAS NYE KATALOG

HOS DIN TEMASPESIALIST

- £JYJ) !Ji’ WWF

Stor roer

stotter «WWF’s

Midde/hc,vs
prosjekt.

Star Tours FereteIefon 810 00 000 a.o 5,00.00 i 30-ii’ Søn, li-i
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Sitt 1’tii \Iajor’iua: iÇjkr’srjcii(,
Si»r [oii St;obr’kk; l’rot. K,Isi si 1110

22 47 99 00
22 60 94 00
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hjem som
selskapsilvets
aller værste
mare» og «inn
bydelseskortene
blevpåtrykt:
Gjestene anmo
des om ikke å
drøfte skismø
ring».

Jo!,,, Unsgård og Nils Petter Vigerstøl

Ulv i Norge
Satans hushund eller villmarkssymhol? Få
dyr er vel mer forhatt og béhengt med
onde rykter og mystikk enn nettopp ulven.
Stadig vekk er ulven debattema i mediene.
for alle har vi et (‘ølelsesmessig forhold til
dette dyret. Men hva vet vi egentlig om
ulven? Med Ulv i Norge formidler
forfatterne kiinnskap om denne
fascinerende artens sosiale liv,
vandringene, jaktteknikkene og noen
økologiske forhold. Ulvens historie i
Norge både i eldre og nyere tid får også
bred plass, og noen av problemene rundt
ulveforvaltningen presenteres.

Boka får du i bokhandelei, eller fra

Landbruksforlaget
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Nå har vi satt
miljørevisorerene til
å granske oss selv.
A redegjore for miljoarbeid er i dag like
selvsaqt som å utarbeide arsheretninger.
SAS hàr na to år på rad mottatt prisen for
beste miljbberetning. Dette er vi naturliqt
VIS svan’rt stolte av. Vi onsker imd lertid
å bli enda bedre, og derfor satte vi i år
miljorevisorerna til a granske oss selv,
bade hva angar arbeidet og beretningen.
ønsker du selv å kontrollere hvordan det
gikk, finner du miljoberetninqen pa var
Internett-adresse www.sas.no. ønsker du
å bestille et eksemplar av miljoberetning

en. kan du også skrive til SAS, SE-195 87
Stockholm, ringe +4687970000 eller
faxe din foresporsel til +468 79715 15.

Geologi på Varangerhalvoya

Telefon: 73904011
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Institutt for skogfag

Mer informasjon fir du ved
i kontakte:

Er du opptatt

Institutt for skogfag
Postboks 5044, 1432 Ås

av skog og miljø

Tif.: 64948*30
E-rnail: isf@isf.nlh.no,

eller

Landets høyeste utdanning i skogviten
skap får du ved Norges landbruks
høgskole, Institutt for skogfag.

Norges landbrukshogskole
Postboks 5003, 1432 Ås
Tif.: 64947500

Vi tilbyr et universitetsstudiu;n i skog
og skogbruk. Skogfags tudiet kombinerer

Soknadsskjema sendes

biologi, teknikk og økonomi, og byr på
iiia 1-zge speiinende i-i tfordringer.

Samordnet opptak,
Postboks 1175 Blindern,

1
-i

0137 OSLO

i Bestillinger:
NGU, distribusjonen
P.b. 3006 Lade
7002 Trondheim

NORSAS
Norsk kompetansesenter
for avfall og gjenvinning

Besøk oss på internett
http:Ilwww.norsas.no

Les mer om vårt
abonnementstilbud

iipIassen
— møtestedet for avfall

og gjenvinning

Postboks 264 Skøyen, Drammensveien 175, 0212 Oslo
TeI:2251 0700,Fax:2251 0701

Henvendelser til: firmapost@norsas.no
Soknadsfrist 15. april
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Mens vestlige myndigheter har en ten
dens til å tegne piler som peker rett til
værs når man skal estimere framtidas
energiproduksjon, tror miljøbevegelsen
på en motsatt utvikling. N&M har opp
fordret norske miljøvernere til å fabulere
om framtidas energisituasjon.

Mindre forbruk

— I år 2025 har Norge redusert energifor
bruket kraftig. Da eksporterer vi store
mengder energi, tror Håvard Vagen
Malvik, energirådgiver I Framtlden I våre
hender.

Han tror oppvarm ing vil kje ved
fjernvarmeanlegg, gjerne basert på var
mepumper. I kyststrokene vil vi finne
noen få store vindmølleparker, men
desto flere enkeltstående møller. De skal
produsere strøm til områdene rett i nær
heten.

— Vannkraftutbygging blir det også
slutt på. Endringene på dette området
blir nok hovedsaklig knyttet til effekt-
forberedende tiltak, tror Malvik.

Han får støtte av Silje Schel Tveitdal,
tIdligere leder I Natur og Ungdom:

Malvik tror hele verdens energiproduk
sjon vil bli atskillig mer desentralisert
enn hva som er tilfelle i dag.

— Strøm vil bli produsert der folk bor
og jobber. I første omgang vil eksempel
vis Europa gå over fra kull til gass, men
vi vil ikke se store gasskraftverk som
produserer strøm og et tilhørende kjem
penettverk av kraftiedninger. Hvert
borettslag vil ha sin energikilde, enten
det er en brenselcelle eller et solenergi
anlegg, tror Malvik.
Tveitdal er igjen.enig.
— Framtidas energiproduksjon vil bestå
av en mengde forskjellige løsninger.
Flere av disse energiformene fungerer
best som små enheter.

Hydrogen er tingen
Malvik har også stor tro på hydrogen
som framtidas energibærer.

— Hydrogen kan produseres ved elek
trolyse, med kraft fra enten vind eller
vann. Dermed bruker man fornybare
energikilder i produksjonen. I sørlige
strøk vil det være mer fornuftig å bruke
solenergi. Det er viktig at også denne
produksjonen skjer mest mulig lokalt,
slik at man slipper tungvint transport.

Energipolitisk leder ThOm

/ -

e11øna tror også på hydrogen som en
framtidig energihærer. Men han tror
ikke på noen desentralisert løsning i
begynnelsen.

— Først vil man få sentralisert kraftpro
duksjon i hydrogenverk. Hydrogenet
herfra vil i hovedsak brukes i transport-
sektoren. Etterhvert vil man bane vei for
småskalaproduksjon, tror Palm.

Atomnedtur
Atomlobbyistene var nærmest hyperak
tive under såvel Kyoto- som Buenos
Aires-konferansen. Miljøvernerne tror
lobbyistene sliter forgjeves.

— Mange land planlegger nedbygging
allerede. Bransjens eneste mulighet er
storstilt satsing mot land som Indonesia,
Kina og India. Dette blir forhåpentligvis
stoppet av at resten av verden ser proble
met med atombrensel. Kanskje vil en
ulykke på Kola bli spikeren i kista for
bransjen, mener Malvik.

Atomlobbyistenes desperasjon peker
mot at bransjen er presset opp i et
hjørne. En ulykke eller to er alt som skal
til for å stoppe nybygging, tror Tveitdal.

— Atomkraft har ingen framtid. Etter
hvert som kraftverkene blir utrangert vil
de fleste nasjoner velge andre krafttyper,
så sant den finnes. I âr 2025 tror jeg vi
har funnet fullgode erstatninger, sier
Thomas PaIm.

Kyoto-effekten
I dag snakker man om Kyoto-protokol
len. I framtida vil man kanskje bruke
ordet Kyoto-effekten om endringer i den
globale energistrukturen.

— I 2025 har vi en global klimaavtale,
som gjør samtlige av verdens land
ansvarlige for sine egne utslipp. Det er
slutt på at Statoil kan pumpe opp olje så
det suser samtidig som man planter
noen trær. Presset vil drive vår del av ver
den til kraftig reduksjon i energiforbru
ket. U-landene vil sannsynligvis hoppe
over den utviklingsperioden vi er inne i,
og gå rett over til en mer forsvarlig ener
gipolitikk, tror Tveitdal.

— Det blir akkurat som utbyggingen av
telesystem i Kina. Der satser man alt på
mobilnett, siden man ikke har et
Iedningsnett som er brukbart. På samme

Genial grønn
geovarme • 60

måte er mange alternative energikilder
vel så aktuelle for u-landene, utdyper
Malvik.

Bellonas Thomas Palm mener Kyoto
protokollen blant annet slår beina under
en framtidig satsing på gasskraft.

— Beregninger viser at gasskraft som
erstatning for mer forurensende fossil
kraft vil gi store okninger i C02-

utslippene. En slik løsning vil ikke holde
i framtida. Dermed må man fjerne karbo
net fra gassen, eksempelvis ved å produ
sere hydrogen. Kraften vil da bli dyrere,
tror Palm.

Kun nyttig produksjon
Erik Dammann, daglig leder I Forum far
Systemdebatt, vil ikke prøve å beskrive
en situasjon 25 år fram i tid.

— Jeg tror ikke på trendfremstillinger.
Da vil man måtte uttale seg som enten
teknologioptimist eller katastrofevars
ler. Personlig tror jeg at vi innen 2025

har endret hele vårt økonomiske system.
Det vil også endre energibruken, både
typer og omfang vil være helt annerledes
enn det er i dag, tror Dammann.

«Forandringsoptimist» er tittelen han
velger å sette på seg selv.

— I dag er det ingen begrensninger på
produksjon og energiforbruk i verden.
Eksempelvis kan det nevnes at salgsem
ballasje har større verdi i USA enn pro
duktene fra landbruket. I framtiden kan
ikke samfunnet akseptere produksjon
som ikke er til nytte for menneskeheten.
Dermed vil produksjonen, og også ener
giforbruket, reduseres formidabelt. E

\

I

No,sk Kraftig vind
vindkraft for russisk
iflaubris.56 vlndkraft.58
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Kraft
verk
spredd

for alle
vinder?

— Storparten av vår
vannkraftproduksjon vil dess
uten eksporteres i 2025. Da
har vi innsett at andre har
behov for strømmen enn oss,
legger Tveitdal til.

—

Desentralisering

orske miljøver

nere tror desen

tralisering blir

et nøkkelord for

framtidas

energiproduksjon. Klimaav

tale og alternative energikil

der står også sentralt.

Av TOM ERIK ØKLAND

54 NATUR & MILJØ 1.99 NATUR & MILJØ 1.9955



i ,. y gi,; : i.-1;J

Norsk

— vindkraft

prosjekter

tredobler el-pro

duksjonen fra

vind. Men Norge er stadig

en miniputtnasjon i vindsek

toren, med en produksjon

som er orlite større enn ing-

enting.

Av OLE R PEDERSEN

Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå ble det
produsert åtte gigawattimer med elektri
sitet fra vindmøller i9g. Det er rundt
regnet én titusendel av samlet norsk
kraft pr )d u k sj( n. Vindkraftproduksjonen
har Niati pa tikt hvil i fem år.

Men endelig begynner det å løsne. Fra
å ha i6 møller i drift 1997, hvorav
mange er Svært små og lite effektive, skal
antallet møller dobles i løpet av kort tid.

Flere vindkraftprodusenter har aller-

Bruk av elektrisitet i Norge 1997
Vannkraft:
Varmekraft:
Vind kraft:
Import:
(Kilde: Statistisk SentralbyrL o1elopi9e tall.(

Vindkraftproduksjon i Norge

ede startet opp, blant annet på Hund
hammerfjellet i Nord-Trøndelag og ved
Lindesnes. Bare disse to prosjektene sør
ger for at vindkraftproduksjonen i Norge
kan tredobles.

Den største aktøren i det framtidige
vindkraftmarkedet i Norge kan bli Stat-
kraft. Selskapet har meldt om flere pla
ner for å bygge vindmølleparker på
Smøla, Hitra, Stadtlandet og i Fræna,
Hammerfest og Bodø kommune.

— Vi har plukket ut tre steder som vi
skal se nærmere på; Stadtlandet, Hitra og
Smøla. Fram til over sommeren skal vi
drive med detaljmåling av vindforhol
dene, forteller informasjonssjef Geir
Fuglset i Statkraft til N&M.

— Før målingene avsluttes vil vi nok
bestemme oss for hvilket sted vi ønsker
å gå videre på.

Statkraft vil ikke nødvendigvis
anlegge vindmølleparker på alle de tre
stedene. Den bedriftsøkonomiske lønn
somheten avgjør hvor selskapet vil satse.

— Vi har som ambisjon i nærmeste
framtid å ha energiproduksjon fra andre
fornybare energikilder enn vann, med et
volum som skal bidra i sentralnettet, sier
Fugiset. fl

—Umulige
rammebetingelser
Stortingets bevilgninger til forny.

bar energi har gjort det umulig å
bygge opp en voksende industri,

mener energikonsulent i

Naturvernforbundet, Tore Brænd.

Naturvernforbundet reagerer på at peng
esekken fra politikerne har vært av svært
forskjellig størrelse de siste årene. Og

nettopp svingningene i tilskuddene har
vært odeleggende.

— Det hadde faktisk vært bedre med en
liten, stabil pott som økte jevnt hvert år.
Nå har det variert voldsomt, og det er
ødeleggende. Det er veldig vanskelig for
en industri å skulle forholde seg til slike
rammebetingelser, som skifter fra år til
år, sier Brænd.

Miljovernorganisasjonen ønsker at

Danmark får i dag sju prosent av sin elek
trisitet fra vindmøllene. Men i tillegg har
landet blitt en betydelig eksportør av
vindmølleteknologi. I 1998 regner vind-
industrien med å selge vindmøller for
over seks milliarder danske kroner. Sal
get øker med tjue prosent i året.

Mesteparten av møllene går til hjem
memarkedet og Tyskland. Men også en
rekke andre europeiske land og giganten
Kina står på leverandorenes eksportlis
ter.

Ifølge Vindmølleindustrien, en interesse-
forening for mølleprodusentene, er nå
12 000 mennesker direkte og indirekte
sysselsatt med å lage vindmøiler. Og det
skal bli flere. Danmarks energiplan,
Energi2 i, legger opp til at halvparten av
elektnsiteten i Danmark skal komme fra
vindmøller. Det forutsetter en enorm
utbygging til havs.

— På lang sikt skal 30 prosent av det
samlede energiforbruket komme fra
vindmoller. Det tilsier at 50 prosent av

Stortinget og regjeringen binder seg til
mer langsiktige programmer.

— Norges naturgitte forhold ligger til
rette for en stor vindkraftproduksjon.
Men vi har ikke vært tvunget til å tenke i
de baner, med den store vannkraftpro
duksjonen vår. Nå er det imidlertid få
vassdrag igjen, og mange av de
utbyggingene er svært kontroversielle.
Dermed må myndighetene se seg om
etter andre alternativer, mener energi
konsulenten.

Naturvernforbundet foreslår et
direkte tilskudd til investeringer, samt et
produksjonstilskudd ut fra hvor mye
elektrisitet vindmøllene bidrar med. El

Vindkraft
industrien klar
til å levere

Vindmøller kan bli en viktig del av løs
ningen på klimaproblemet. I 1997 sto de
for usle 0,11 prosent av stromforbruket i
verden. Men veksten er ekspiosiv: Fra
1992 til t997 ble kapasiteten til verdens
vindkraftverk mer enn tredoblet. Vind-
energi er den kraftkilden som har suve
rent størst vekst.

— I noen land har vindenergi en vekst
rate som overgår økningen i mobiltele
fonmarkedet, sier Christophe Bourillon
som er direktør for den europeiske vind
kraftforeningen, EWEA.

Han legger til at kollegene i kullkraft
bransjen gjerne vitser med de små meng
dene strøm som kommer fra hver vind-
mølle — men ingen ler av vekstraten.
Med en kostnad på rundt 40 øre pr. kilo
watttime med strøm, er vindkrafteiq i
mange tilfeller konkurransedyktig helt
uavhengig av mil jøspørsmål.

Ti prosent
Det er danske bedrifter som gjør det
skarpest i den nye vindkraftbransjen.

Andre land som allerede har betydelige
vindkraftanlegg er Tyskland og India.

— For verden som helhet kan vindkraf
ten utgjøre ti prosent av strøm
forsyningen allerede i 2017 hvis politi
kerne legger forholdene til rette, mener
Hans Bjerregaard, leder i det danske
Forum for energi og utvikling.

På klimakonferansen i Buenos Aires
presenterte han en rapport som konsu
lentselskapet B-rM Consult ApS har laget
på oppdrag fra Forum for energi og
miljø. De spår at den raske veksten i
vindkraftmarkedet vil fortsette inn i
neste århundre. Om målet om ti prosent
kan nås sà tidlig som 2017 avhenger av
at lovverk og internasjonale avtaler
bidrar til å gi vindkraften gode vekstbe
tingelser. Mange steder trenger vindkraf
ten rett og slett hjelp til å få adgang til
kraftnettene, som kontrolleres av inter
esser knyttet til etablerte teknologier.

En effektiv internasjonal klimaavtale
er en forutsetning for at vindkraften kan
yte så mye som ti prosent av strømmen
om tyve år. Bjerregaard ivrer for at ord
ningene hvor industriland kan kjøpe seg
utslippstiilatelser ved å betale for at
utslippene kuttes i u-land, brukes til å
spre vindkraften.

Vindkraftindustrien er bare tyve år
gammel, men har gjennomgått en
rivende vekst og teknologisk utvikling i
løpet av disse årene. Hvis verden skal
dekke ti prosent av strømforbruket med
vindkraft, må industrien levere titusener
av vindmøller. Næringen selv forsikrer
at den er moden for oppgaven, El

Ir

vind
krafti —

flau bris
o nye norske

i Danmark satser
videre på vind
Helt siden 1991 har vindmoller

betydd milliardinntekter for

danskene. Om noen år skal halv.

parten av elektrisiteten komme

I

Vindkraftproduksjon i Danmark

fra den rene energikilden, ifølge

danske politikere.

elektrisiteten hentes fra vind, forteller
Kai Worsaae ved den danske Energisty
reisen. økningen kommer fordi
Danmark skal fase ut all kullkraft i løpet
av de neste tiårene.

Danmark har i mange år hatt flere for
skjellige tiltak for å støtte opp om vind-
kraften. Den danskeCO2-avgiften går
ikke inn i det store sluket i statskassen,
men brukes som tilskudd for el-produk
sjon fra fornybare energikilder.

L

1993:
1994:
1995:
1996:
1997:

Av OLE R PEDERSEN

1034 GWh
1137 GWh
1174 GWh
1217 GWh
1830 GWH

4000 MW til havs
Nå nærmer det seg imidlertid slutten for
Danmarks store vindmolleutbygging på

[i-. : I I

land.
— Vi skal også ta hensyn til landskapet,

så kapasiteten på land er ikke mye

større. Men vi kan skifte ut gamle møiler
med nye og mer effektive. Totalt har vi
som mål å ha møller med en total effekt

1500 MW innen 2005. Det når vi. Der
nest har vi noen ambisiøse planer for
utbygging til havs. Der kan vi etablere
møller med effekt på 4000 MW, uten at
det går for mye utover andre interesser,
sier Worsaae. fl

Sysselsettingen øker
Energieksperter og vindmollepro.

dusenter mener vindkraft kan stå

for ti prosent av verdens strømfor.

bruk i 2017 - hvis politikerne vil.

92,2%
0,6%
0,007%
7,2%

Av ANDREAS TJERNSHAUGEN

E

Vindkraftproduksjonen i Norge har stått

på stedet hvil i fem år.

1993:
1994:
1995:
1996:
1997:

7 GWh
9 GWh

10 GWh
9 GWh
8 GWh

(Kilde; Statistisk Sentralbyrå Forelepige tall for 1997.(

I
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på
Kola

an små

snurremøller

utkonkurrere

de slitne slug

ger-reaktorene

som peser og går på Kola

halvøya? Ja, og det er til og

med økonomisk lønnsomt.

Det mener Dag Arne

Høystad i Naturvernforbun

det. For å bevise påstanden

skal den første vindmollen

bygges til sommeren.

Av JENS P. TOLDN/ES

Et av verdens farligste atomkraftverk lig
ger på Kolahalvoya, bare få mil fra gren
sen til Norge. De eldste reaktorene reg
nes som så usikre at de må stenges i i
løpet av fire—fem år. Problemet er at det

Energisk
fugleskremsel
Bønder som er lei av at gjess bei

ter ned åkeren bør satse på vind.

kraft! Gjessene har molleskrekk.

Av JENS P. TOLDNÆS

Gjess er redde for vindmøller. Direktora
tet for naturforvaltning (DN) mener

Europas beste for møller

— Kysten utenfor Murmansk er kanskje
Europas beste område for vindproduk
sjon i storskala, sier han.

Og det er definitivt storskala det er
snakk om. For å erstatte én av de gamle
reaktorene trengs ikke mindre enn 450
vindturbiner på i, mw. Likefulit mener
Høystad at det er realisme i dette.

—Det tar ti år å bygge et nytt
atomkraftverk. Det er i tillegg enormt
kostbart. Vindkraft er billigere, sier han.

Godt utbygd infrastruktur og gode
vindforhold gjør at investeringene i vind
er lavere enn for atomkraft. I tillegg er

dette kan bidra til å hindre a1.gåseflok-
ker gjør skade på dyrket mark, skriver
Bondebladet. DN mener molleskrekken
er et moment som bør taes med når man
skal bestemme hvor vindkraftanlegg
skal ligge.

I en uttalelse fra DN til Norges
vassdrags- og energiverk (NyE) peker
direktoratet pâ at det årlig brukes bety
delige ressurser på å skremme vekk gjess
fra dyrket mark.

— Samtidig vet vi at vindmoller
skremmer bort fugl fra sine naturlige

For å vise vindkraftens muligheter i
praksis har Naturvernforbundet tatt ini
tiativ til et utbyggingsselskap for vind-
kraft på Kola. I VetroEnergo AS deltar
Naturvernforbundet sammen med rus
siske interessergg Norsk Vindenergi AS i
forberedelsene for vindkraft på Kola. El

beiteområder. Når
planer om vind-
kraftverk skal vur
deres, bordet utre
des muligheter for
å lokalisere vind
møllene nær dyr
ket mark der gåse
beite er uønsket,
skriver direktora
tet. 0

50000 elever
sparer strøm
50 000 elever i ti land lærer om

energi og om praktisk

stromsparing, i et større prosjekt i

regi av Norges Naturvernforbund.

SPARE-prosjektet er delvis finansi

ert av penger fra TV-aksjonen

Miljø for livet. Det er fortsatt mulig

å bli med på årets prosjekt.

Av JON BJARTNES

Over nyttår går prosjektet, som utenom
Norge stort sett foregår i østeuropeiske
land, inn i sin andre sesong med full
drift. Nye titusener av elever skal lære
om energi, energiforbruk og miljøkonse
kvenser — og vn hodene sine på jakt etter
lure måter å spare strøm på.

Forbruket ned med 23 prosent
Ett av poengene med sPARE-prosjektet er
å få fram elevenes egne ideer om hvor
dan man kan spare strøm— og teste disse
i praksis. Noen av de norske skolene som
deltar har målt effekten av elevenes inn
sats på stromforbruket.

— Vi regnet ut gjennomsnittlig strøm-

sparing på de av skolene som har rappor
tert til oss. Tallet var over all forventning
høyt: Skolene hadde spart 23 prosent i
forhold til vanlig strømforbruk. Og dette
var vel og merke resultater som kom
uten tekniske eller økonomiske investe
ringer. Alt handlet om å forandre noen
vaner; for eksempel å lufte fort og effek
tivt, senke temperaturen, slå av lys og så
videre, sier fungerende daglig leder Kåre
Olerud i Naturvernforb’undet.

Olerud forteller at avisen Vårt Land
fikk en enøk-ekspert til å regne på de øko
nomiske effektene av sånne innsparinger.
Beregningene viste at en stor skole kan
spare roo 000 kroner i året, når elevene
får de nye energivanene til å sitte.

Tretrinns prosjekt

— SPARE er bygget opp i tre trinn: Først får
elevene en generell innføring om energi-
bruk og mil jøkonsekvenser. Deretter
skal elevene bli bevisst på hvilke vaner
de har, som krever unødig høyt energi-
forbruk, med mål å bli kvitt dem. Til
slutt skal elevenes egne ideer om energi
sparing settes ut i livet. Det viser seg at
denne siste oppgaven får fram et vell av
kreative forslag, sier Olerud. Han under
streker at målbar energisparing på sko
lene ikke er hovedhensikten med
prosjektet, men likevel er motiverende
for lærere og elever her i landet.

— I mange av de østeuropeiske landene
som deltar, er det ikke utstyr på skolene
til å måle svingninger i energiforbruket.
Måling av redusert forbruk er da heller
ikke hovedsaken; heller at elevene lærer
nye vaner de kan ta med seg, sier Olerud.

Neste runde av prosjektet går i
januar/februar 1999. Vi tar imot påmel
dinger så lenge det er plass. I begynnel
sen av desember ‘98 er det fortsatt mulig
for norske skoler å bli med, forteller Ole
rud. Han ber interesserte lærere ta kon
takt med Naturvernforhundet. Materiel
let er tilpasset aldersgruppen fra 5. til o.
klasse. fl

Fakta:
• SPARE står for SkoleProsjekt om
Anvendelse av Ressurser og Energi.
• Prosjektet er en videreføring av
Naturvernforbundets mangeårige Sur
Nedbør-prosjekt
• Disse ti landene er representert:
Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkia,
Russland, Ungarn, Finland, Skottland og
Norge.
• Prosjektet finansieres delvis av penger
fra TV-aksjonen Miljø for livet, delvis av
Utenriksdepartementets pott for tiltak i
øst-Europa.

Kraftig
vind

1oo

Vindkraft på Kola
Det største potensialet er
konsentrert i en 15—20km
bred stripe langs kysten

g—.
-

I.,-, ‘

I

per i dag ikke finnes alternat iver
til de utrangerte verkene.
For å unngå kraftmangel har rus- —

siske myndigheter bestemt å for-
lenge levetiden på reaktorene.
Dette gir all grunn til bekymring.
Ifølge fagkonsulent Dag Arne I lç)yslad i
Naturvernforbundet kan vindkrart vare
løsningen for Kola-området. Høystad
nevner flere grunner til dette.

—

I pr

I-
det ingen kostbare brensel- eller avfalls
problemer. Eksisterende vannkraft gir
mest energi om sommeren. Vindkraften
gir mest om vinteren, i den perioden
Russland trenger energien mest.

— Vindkraft kan også bygges ut grad
vis. Når en turbin er reist vil den produ
sere umiddelbart. I et atomkraftverk vil
investeringene være låst i en tiårig
anleggsperiode før produksjonen og
avkastningen starter, sier han.

I--I‘ L —-

_____

Skoleelever i ti land er med på SPARE-prosjektet.

Første mølle i 99

!
Gåsa har vindmel

leskrek.
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or et hull i bak

ken og varm

opp halve Oslo

til halv pris.

Uten skadelige

miljøkonsekvenser

selvsagt. ønskedrom?

Neppe - boringen startet i

januar.

Av JENS P. TOLDNÆS

Geovarme er nesten for godt til å være
sant. Man tager litt norsk pionerånd
ispedd det siste innen offshore-teknologi
og borer et tre til fem kilometer dypt hull
i grunnfjellet. Deretter pumpes kaldt
vann ned i hullet. Vannet blir varmet opp
av jordvarmen. Så pumpes det opp igjen.
Vannet holder nå en temperatur 75—85
grader og kan brukes til oppvarming av
bygninger. Når hullet først er boret kan
anlegget brukes i tredve år. Deretter må
fjellet hvile i et par hundre års tid for å få

Statkraft har borstet

støv av en ti år gammel

konsesjon til å bygge

vannkraftanleggg i Salt.

fjellet.

igjen sin opprinnelige temperatur.
— Er det ingen negative

miljøkonsekvenser forbundet med
dette?

— Vi har stilt oss det samme spørsmå
let gjentatte ganger, men det er vanskelig
å finne noe. Det dreier seg jo om et luk
ket system, og det eneste måtte være litt
slam fra boringen. Det er imidlertid
snakk om ganske små hull så dette blir
nærmest marginalt, sier Thorgeir Thors
nes i Statsbygg til N&M.

Varer i tredve år
Sammen med firmaet Geovarme A/S
skal Statsbygg starte et pilotprosjekt
med boring av det første hullet i Oslo.
Det skjer etter planen i januar. Anlegget
vil gi omlag 50 mw. Går alt som det skal
vil det nye Rikshospitalet bli varmet opp
av geoenergi til omlag halvparten av den
prisen man må betale for annen energi.
Rikshospitalet krever omlag 8 mw.

Også anleggene tilknyttet universite
tet på Blinderen e’r tilpasset vannbåren
varme. Disse vil, i likhet med Rikshospi
talet, kunne varmes opp fram til omlag

Bare nøktern optimist
Selv om utsiktene for denne teknologien
ser svært lyse ut er Thosnes bare nøktern
optimist. Det er mange tekniske skjær,
om ikke i sjøen, så i hvertfall i berggrun
nen.

— Boreteknisk er vi på topp. Vi bruker
ekspertise fra offshore-industrien som er
langt framme på dette området. Det vi
lurer litt på, er om beregningene våre hol
der. Fjellet må ikke bli fortere avkjølt enn
det vi har kalkulert med. Da blir anlegget
ulønnsomt. Dette er grunnen til at vi hol
der en lav profil foreløpig, sier han.

Norge er best
Ifølge Thorsnes er Norge fremst i verden
når det gjelder geovarme. England og
Frankrike har lenge forsøkt uten særlig
hell.

— Franskmennene har prøvd ut en
metode som i korthet går ut på at to hull
bores 150 meter fra hverandre for så å la
fjellet sprekke opp slik at vann renner
mellom hullene. Det fungerte ikke sær
lig bra. Engelske forsøk i Corwall har
heller ikke vært vellykket. Vi har imid
lertid stor tro på det vi driver med. Når
det gjelder boring i tørt fjell er Norge
best, sier han. El

Ny utbygging truer
Den nyopprettede Folkeaskjonen

Spar Saltfjellet truer med sivil uly

dighet for å redde vassdragene i

Melfjord, Bjøllånes og Beiarn.

Statskraft har børstet støv av ti år

gamle utbyggingsplaner.

Av KRISTIAN JAHRE

I august våknet Folkeaksjonen Spar Salt-
fjellet opp til live igjen. Bakgrunnen for
dette er at Statkraft har børstet støv av en
ti år gammel konsesjon til å bygge vann
kraftanleggg i Melfjord, Bjøllånes og Bei

02-utslippene
I går rett til værs

hvis ikke ener

gipolitikken

legges om. Det

internasjonale energibyrået

IEA varsler flere tiår med

oljefyrt vekst, som gjør

målene i Kyotoprotokollen

uoppnåelige.

Av ANDREAS TJERNSHAUGEN

Industrilandenes samarbeidsorgan for
energisporsmål varsler kraftig økning i
forbruket av kull, olje og gass de neste
tjue årene. I rapporten World Energy
Outlook 1998, som ble lagt fram på en
pressekonferanse under FNs klimakon
feranse i Buenos Aires, anslås det at ver
dens energiforbruk vil vokse med 6 pro
sent mellom 1995 og 2020. Samtidig vil
co2-utslippene fra fossile brensler øke
med 70 prosent.

— Dette er ingen spådom. Vi beskriver

arn i Nordland. Stortinget ga denne kon
sesjonen før Saltfjellet-Svartisen nasjo
nalpark ble opprettet. Samlet vil utbyg
gingen bli på størrelse med øvre Otta.

— Hvis utbyggingen realiseres vil vi
sitte igjen med tørre og oppdemte elver
langs mer enn ei mil av grensen til nasjo
nalparken, sier Gaute Dahl, leder for Fol
keaksjonen Spar Saltfjellet.

DahI mener nasjonalparken vil stå
frem som et vernet hoyfjell, gjerdet inn
av tørre elver og kraftlinjer. Villmarks

hva som vil skje hvis dagens politikk og
trender får virke videre, sier IEA-direktør
Robert Priddle, og skynder seg å legge til:
— Vi tror naturligvis ikke det vil skje.

Sjefen for IEA antar at landene etter
hvert vil legge om sin energipolitikk for
å følge opp Kyotoprotokollen, som
begrenser industrilandenes utslipp av
klimagasser. Arets utgave av World
Energy Outlook inneholder for første
gang en drøfting av forholdet mellom
klimapolitikk og og energitrender.

Kan snus
Så mye som g prosent av veksten i ener
gietterspørsel dekkes av fossile brensler i
IEA5 framskrivning. Forfatterne legger
ikke skjul på at det vil gjøre målet fra
Kyoto om prosent kutt i industrilande
nes 1990-utslipp før 2012 uoppnåelig.
Men trenden kan snus:

— Vi mener ikke at Kyoto-målet er
uoppnåelig, presiserer Priddle.

Storstedelen av energiveksten vil etter
hvert komme i utviklingsland som Kina,
men industrilandene vil fortsatt bruke
nær halvparten av energien, tror IEA. I
«stø-kurs-alternativet» som beskrives i
rapporten vil nyåpning og stenging av

områdene reduseres dermed betraktelig.
— De konkrete konsekvensene for

naturmiljøet blir enorme, og tilgjenge
ligheten til uberort natur blir dårligere
etter en eventuell utbygging. Det er ikke
usannsynlig at vi tyr til sivil ulydighet
for å stoppe utbyggingen, sier han.

Dahl avviser alle påstandene om økt
kraftbehov, og slår hardt tilbake til de
som mener arbeidet med å skåne storsla
gen natur er bakstreversk og en trussel
for velstanden. fl

kjernekraftverk oppveie hverandre,
vannkraften vil bare øke sin andel litt,
mens nye fornybare energikilder som
vind og sol ikke har vokst til mer enn i

prosent i 2020. Samtidig styrker de fos
sile brenslene sin posisjon på det
voksende energimarkedet. Naturgass får
en større del av verdensmarkedet, olje
minker litt, mens kull beholder sin
andel. IEA antar verden vil ha rikelig
med fossile brensler i lang tid framover:
Det finnes store reserver av kull og gass,
og når oljefeltene går tomme finnes det
vanskeligere tilgjengelige kilder som
kan utnyttes om man godtar høyere pris.
Problemet erco2-utslippene. Olje vil
være den viktigste energikilden lenge,
spesielt på grunn av transporten som
øker parallellt med vekst i økonomien.

—Vi venter ingen endring i det
ekstremt robuste forholdet mellom øko
nomisk vekst og etterspørsel etter trans
port, sier Priddle.

JatiIATOM
Att IEA nå tar klimaspørsmål på alvor,
blir ønsket velkommen i mange leire.
Mer kontroversielle er forslagene til
løsninger: Ved siden av satsing på
fornybare energikilder anbefaler IEA ny
utbygging av kjernekraft. fl

Treg start for
grønn strøm
I Sverige er salg av miljømerket strøm
blitt en suksess. I Norge ble ordningen
lansert i sommer, i regi av Naturvernfor
bundet. Starten har vært treg, men pro
sjektleder Dag Arne Høystad regner med
bedre resultater snart.

Foreløpig er det bare Oslo Energi som
tilbyr miljømerket strøm i Norge. Mange
andre norske leverandører selger mil jo-
merket strøm til Sverige. Her i landet er
det kjøperne som uteblir.

— Foreløpig har etterspørselen vært
laber, og markedsandelen er liten. Men
så har da heller ikke ordningen vært sær
lig mye markedsført. Oslo Energi skal
begynne en kampanje nå. Fra vår side
jobber vi med å lage en innkjopsguide
for profesjonelle kunder, sier Høystad.

Naturvernforbundet har
forventninger til de store kundene, både
fordi de bruker mye strøm, og fordi de
kan finne på å snakke om det. El

d Il ‘ 11 11 .1 -1 ‘W

Genial
grønn

geovarme

år 2030 når anlegget «går ut på datoen».
— Hva skjer når anlegget er tredve år

gammelt?
— Etter omlag tredve år vil bergrunnen

ha gitt fra seg så mye varme at det ikke
er lønnsomt å bruke hullet lenger. Da
må fjellet «hvile» et par hundre år. Det
kan imidlertid bores et nytt hull tike i
nærheten.

Varsler

klima-
krise
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Liv i Iaga

Av KRISTIAN JAHRE

yndighetene har
ikke satt av penger
til den siste hiten
av ny europavei fra
Oslo til Kongsberg,
den såkalte trase
I legstad -- Dama

sen, i inneværende veiplanpenode.
Veien kan likevel bli bygd allerede na.

Lokalpolitikere og næringsdrivende i
Kongshergområdet ønsker seg kortere
vei til Oslo og vil selv låne penger for å
ft)rskuttere veibyggingen.- Etter at de har drevet intens lobby
virksomhet er det na kommet signaler
om at Stortinget er velvillige til veien.
Det betyr at den kan komme — før det
bevilges penger t LI den, sier prnslektleder
I lolger Sehlaupi tz i Naturvernforbundet
i Kongsberg.

Naturvernerne il selvsagt ikke sitte
uvirksomme og se dette skje. I fjor host
samlet de omlag 100 trauste kongsber
gensere P’ folkemote for a dosere om
veien og dens konsekvenser. Senere satte
de igang en underskriftskampanje, og da
de gjorde opp status rett over nyttar
kunne selveste Kongsberg politistasjon
bekrefte at Naturx ernforbundet hadde
samlet hele i oSi underskrifter. Det vil si
at omlag fem prosent av byens innhyg
gere har skrevet under. Det er itolger
Sehlaupitz fornøyd med.

Alle som har samlet underskrifter
for kontroversielle saker i lokalsamfun
net vet hvor tungt det kan vare. Det er
ofte vanskelig å engasjere de store mas
sene i slike saker, sier han.

Overrasket mange
Schlaupitz forteller at kampanjen dessu
ten hadde stor verdi som folkelig infor
masjon.

-

- Vi stilte ia stand med store forkla
rende kart og enkle beskrivelser av pro
blemstillingene. Det har nok fått flere til
å forsta de negative konsekvensene litt
kortere reisetid til Oslo faktisk vil gi, sier
han.

I Ivorfor er dere sa inderlig i mot
denne veitraseen?

—-I utgangspunktet er vi skeptiske til

Fots Espen Odeiord, LoagesdaLspssten

enhver veiutbygging. Primært ønsker vi
å satse på gang- og sykkelveier og kollek
tivtrafikk. Når en vei likevel kommer,
rna vi satse pa at den gjør minst mulig
skade, sier Sehlaupitv. nærmest litt unn
skyldende og forlslarer:

— Idag gar hovedtrafikken forbi Kongs
berg i en slags ringveilignende affære
godt pa utsiden av byen. Problemet med
den nye veien er at endepunklet kommer
forholdsvis nærme sentrum. Dermed blir
veien rundt liggende sa langt unna at den
blir mindre attraktis. Det betyr at (len nye
veien vil føre til okt gjenni imgangstrafi kk
gjennom sentrum. Det vil vi ikke ha.- 1 Ivorfor?— Trafikkmiljoet i sentrum vil bli
vesentlig forverret med hensyn til foru
rensning, støy, ulykker og trivsel. Et annet
moment er at en senere viderefitring av
veien ut av Kongsberg kan komme i kon
flikt med viktige rekreasjons- og
naturomrader som vi mener er verdt å ta
vare på. Det er egentlig ikke fryktelig van
skelig å være imot dette.

Heldig drahjelp
1 lolger Sehlaupitz forteller at det tross
stor motstand fra Naturvernforhundet,
praktisk talt ikke var noen diskusjon om
veien da den ble vedtatt for tre ar siden.
Først da en gruppe lokale ingeniører,
byplanleggere og anerkjente fagfolk pa
eget initiatix kom sammen og uttalte seg
negativt, begynte ting a skje.-. Da ble saken plutselig en het potet.
Til og med media begynte å sktonne
ting, sier Seblaupitz tørt.

I lan forteller dessuten at Naturvernfor
bundet faktisk ikke visste at denne gruppa
eksisterte for de leste om dem i avisene.— De har kun konsentrert seg om for
hold rundt trafikken inne i byen og latt
naturvernaspektene ligge. Likvel mener
de stort sett (let samme som oss. Senere
har vi samarbeidet en del med dem.— Har Naturvernforbundet i
Kongsberg andre forslag til vei enn det
næringsliv og politilsere vil ha?

-— Det eksisterende veinettet kan utbe
dres. Det er mer enn nok. Dersom det
likevel bygges ny vei, ma den bygges slik
at gjennomgangstralikken gar utenom
byen. Na haper vi de mer enn i 000

underskriftene kan bidra til å pavirke
lokale og sentrale heslutningstakere slik
at vi slipper mer trafikk gjennom Kongs
berg sentrum, avslutter prosjektleder
I [i lger Sehlaupitz. D

Frykter flere
hytter i fjellet
Naturvernforbundet i Flesberg er

svært skeptiske til videre

utbygginger på Blefjell.

Av KRISTIAN JAHRE

‘ I forslaget til ny fvlkesdelplan for itlefjel I
i Buskerud og tølemark apnes det for
mer hyttehygging. I Iverken
naturverne re, gronneiere eller nærings
interesser er særlig fornøyd med forsla
get. Nato rve rnforbundet på Flesberg
mener forslaget er for drøyt. t itbyggerne
mener derimot det blir for lite
utbygging. Dette slsremmer
nat u rve mc mc.-- Det er et enormt press mitt
utbygging av hytter og veier mange ste-
der i fjellet. Det er vi svært skept iske til,
sier Even \Voldstad I lanssen til Natur &
NI iljo.

1 [an forteller blant annet at det kan bli
aktuelt å hygge en vei fra Tinn over til
Rollag som vil dele Blefjell i to pa en
svært uheldig mate. Blant annet vil dette
bety store forstyrrelser for ilireinen.

Dessuten foreslas (let å lustere gren
sene mot de mest urørte omradene på
gi (fjell.

Miljmennlig
smabatbv
Ennå er det noen maneder til varsola
begynner å varme, men
Naturvernforbundet i l-lalden har aller
ede begynt a forberede arets hatsesong.
Sammen med Miljobyen 1-redrikstad
skal (le samle informasjon om
miljøvennlig småbathold og sjoliv.

Som en forlengelse av fjorarets
giftjakt, vil ogsa Natun-ernforhundets
sekretariat johbe med miljø ennlig hat -
liv. [lar du erfaringer med eddik som
plastbatrens, giftfri antigroing, resirlsule
ring av batskrog eller sterke meninger
om vannseioitere, kontakt Natur\ e rnfor
bundets giftjeger Per Erik S( huLe. E

— Det er allerede bygd ut for
mye i randsonene. Ytterligere
innskrenking av de relativt
urørte iimradene godtar vi
ikke, sier \Voldstad Ilanssen.

Arbeidet med fyl kesdelpla -
nen vil rulle og ga fram mitt
som meren. og \‘voldstad
1 lanssen sier Naturverofor
bundet vil Isjempe for å
begrense antall nye
utbvggi nger til et nuni inum.
hindre en saminenhinding av
veisystemene nord og sør for
Ble og skjerme de indre omra -
dene for alle inngrep.

Naturx-ernforhundet i
Kongsberg har ogsa jobbet
med ltlefjellplanen. Dessuten
vil Naturvernforhundet i
Flesberg invitere fylkeslaget i
lelemarls til å delta i det
videre arbeidet. H

Det blir færre og færre ube
rorte omràder igjen i fjellet.

Kragerø skal
kjempe for kysten
Etter drøyt ti års dvale har Natur

verntorbundet i Kragerø våknet

opp igjen.

Av KRISTIAN JAHRE

Ifjor høst bestemte Miljøverndepart
ementet seg endelig for å si nei til en
storstilt hytte-, bru og veiutbygging i
Kragerøskjærgården. Naturvernforhun
det i Telemark var en av (le hardeste og
mest aktive motstanderne av (len sakalte
Revasen-uthyggiogen. I kjølvannet av
oaturvernseieren ble hikallaget i
Kragerø stiftet-- omlag io år etter at det
forrige laget i Kragerø sovnet inn.

1.agets leder, Atle Oppebøen, legger
ikke sjul pa at det voldsomme
utbyggingspresset mitt kystomradene
blir en av de viktigste sakene ogsa fremo
ve r.

Kysten ar er svært attraktiv for

peogesterke utbyggere, og lokal-
politikerne faller lett for fristelsen til å
tjene noen kroner når sjansen byr seg.
Noen ma passe pa at ilske alt blir bygd ut,
sier Oppehøen.

Videre sier han at lokallaget i Kragerø
først og fremst vil satse pa informasjons
arbeid for å skape positiv Nest om natur
vernsaken. Blant annet har laget fatt fast
spalteplass i lolsalavisen Kragerø Illad
kest man— Vi skal legge vekt pa sakelig
argumentasjon og styre unna negativ
syting og klagjng. Da går folk lei.— Sa Kragerø blir et snilt og veldannet
loka Ila g?

— Vi far heller spare kruttet til det duk
ker opp saker hvor vi viriselig trenger
krefter, sier Oppehøen.

å-led seg i det nye styret har han blant
annet tatt med seg Steinar Sannes som
også \ ar med i det forrige styret mi(lt pa
Sø-tal let -- Dermed bringer vi med oss noe av
dcii gamle rutinen, sier Oppebøen.

Styret i det nye lokallaget hestar



Vi kenderjo alle

med miljøet her på

Dansk brannfakkel: Det finnes ingen miljøkrise

jorden. Vores ressourcer er ved at løbe

ud. Der bliver stadigflere

mennesker og stadig min

dre mad. Luften og vandet

bliver stadig mereforure

net. Planetens dyrearter

A’j RUTH SCHUKAL.A

0
rhus, januar 1998. En

ukjent lektor skriver
noen kronikkeri Poli

tiken. Noen dager
senere er han en av
landets mest utskjelle
menn .Arumenter og

skjellsord raser fram og tilbake mellom
dehattantene. T)e snakker om tall og rap
porter og beskylder hverandre for å lyve
og fuske med sitater. Mannen som har
utløst denne gigantiske mediedehat len
heter lomborg. Bjorn l.omborg. I lan er
eks Greenpeaeer og lektor i Statistikk
ved (iniversitetet i Arhus.

Nå har han skrevet bok ogsa, motvillig
ifølge han selv. (iron nen for at han

gjorde det
var at han
følte en
«demokra
tisk forplik
telse>’:

- Vi må ha riktig informasjon for å dis
kutere, sier han til Natur S Miljø.

I boka som har den ambisittse tittelen
Vcnlens saodL’ tilsiand, pastar I.omborg
at vi har lite å klage over. Ta det med ro
og nyt livet, det er ingen grunn til å
bekymre seg for verdens miljøtilsiand,
mener han:

«Det gar bedre og bedre pa alle vesent
I ige mai ha re om rade r for ni en nes kehe
ten. Vi vil aldri gå tom for energi eller
ravarer. fler blir stadig mer mai per

problem. Den er ikke

sand.
Bjørn Lomborg Verdens sande tilstand. Centrum forlag, 1998

Klagen: Det går dårligt Vi sitter på

uddør i stort tal. Skovene

forsuinder ogflskebestan

dene bryder sammen. Vi

kender Klagen og har

hørt den så tit, at endnu

en gentagelse er —ja,

næsten betryggende. Det er blot ét
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— Luft og vann blir
stadig mindreforurenset
og drivhuseffekten er
ingen alvorlig trussel

> person i verden. Stadig færre sulter.
Vi mister stort sett inøen arter. Sur ned
bør dreper ikke skogene. Luft og vann
blir stadiø mi ni re forurenset oø drivhus
effekten er ingen alvorlig trussel. Var
generasjon etterlater jorda som et bedre
sted å leve enn da vi mottok den», skri
ver han

Bare tull, tenker du kanskje. men bare
p mv a frie Lii ni b rgs argumenter av
banen. ila bor du helst ku i ne mer om
ni iljovemn enn a brette nwlkeka rtonger.
l)e fleste pastander i boken er underb g
gi’t med referanser: alt i alt 3oo sider med
statistikk og bortimot i oo fotnoter. Det
er selvsagt en fordel at du har lest noen

hundre rapporter om biologisk
rnangfold og andre sentrale temaer. En
intellektuell aerobie-øvelse pa I ligh
Impaet-nivaet. «At gennemføre en saglig
miljødiskussion kan være meget svært,
fordi vi alle føler sa sterkt for miljøet. Vi
VET, det gar rLirligt for miljøet. Derfor vil
vi være tilbøjelige til at hetragte enhver
som siger, at det maske ikke star slemt til
med miljøet, med skepsis. Derfor har jeg
gjort meget ud af at dokurnentere mine

pastander,» skriver Lornborg.

Kritikken
Ilokumentasjonen til tross: Lornborg har
fitt mye kjeft av sine kritikere i
Danmark:

— Lomborg fusker med andre forskeres
resultater. I lan hidser seg opp til å skrive
om noe han ikke har giddet å sette seg
inn i. Og han refererer til forfattere som

ikke oppgir sine kilder, sier leder i Gre
enpeace Danmark, Nils Bredsdorff, i en
redegjorelse.

- tombi irg lyver. Det er nie som er
fordreid i boka hans, og han forteller
ikke hele historien, sier Nils Peter Nissen
i ( ;ron lnforma tinn til Natur Mdjo.

Det har falt mange tungt for brvtet at
I.ornborg advarer mot å trappe ned
sprøytem iddelbruken i landbruket. Det
vil føre til flere, og ikke færre som far
kreft, mener han. tronnsakene blir
dyrere, og folk kommer til å spise mm
dre sunn mat, ifølge l.omborg. Den dan
ske ni i 1jo ernministeren hadde denne
korn ni enta ren:

Pesticider har en lang rekke skade-

virkninger på mennesker, dyr og planter
som gir gode grunner til å bruke dem så
lite som mulig.

Folkemyter
Her i Norge er det ikke mange som har
lest boken. En av de få som har en intern
minne-kapasitet som gir grunnlag for
kvalifisert synsing om de fleste mil jote
maer, er Jon I lille. miljohevegelsens svar
pa Amne Scheie. Natur S miljø traff ham
i Stiftelsen ldebankeo over en sart
tiltrengt kopp kaffe. I lille lar seg ikke sa
lett imponere over oo sider med tall.
(1 lans bok Norwny Sustainobl’ er av
omtrent samme kaliber).

Lornborg er meget selektiv i sin ku
debruk. Mye av kritikken hans retter seg
mot gamle rapporter, bøker og utsagn,
og sa dytte r han de sa mmc men ingen e

pa resten av miljøbevegelsen. Eksempler
er Th1’ lbpu?ci titm Bom?’ fra T 905, L iinits
to (;,-otcth fra 1972 eller \orrnan Myers
11ii sinkinq Ark fra 1979. De er
takknemiige angrepsmal, men det er
uinteressant å angripe dem i dag, Nier
han til Natur & miljø.

l.ornborg mener derimot at han har
sitt pa det tørre nar han trekker fram
doinmedagspn ifetene:

— FKSPLRIEN l tror kanskje ikke pa
dem lenger, men alminnelige mennesker
gjør det. la for eksempel setningen «sko
gene er verdens lunger>’: den er forlengst
ax vist av ekspertene. men en kan fortsatt
hiwe den blant folk flest, sier han.

Kritiserer Worldwatcli
I.omhorgs kritikk av Worldwalch insti
tuttet og verdens mest kjente miljøbok
V’rdt’ns Tilstorid er derimot bade rime
lig og relevant, mener I lille.

— Worldwatch-instituttet har systema
tisk tolket og presentert data selektivt.
Rapportene gir inntrykk av it matvaresi
tuasjonen er langt mer kritisk enn den er,
sier i lille. Men \Voridwatch holder pa sitt:

— Kornproduksjonen per innbygger
har sunket kraftig. Selv om vi har klart a
møte ni>en typer ressursknapphet med
okt produksjon, spørs det on-i fremtidens
rnatvarepfl)duksjoii kan holde tritt med
en betydelig befolk ningsvekst, sier Brian
I lalweil ved Worldwatehs hovedkontor i
Washington til Natur & miljø.

— For mye dommedag

I lille gir I.omhorg også rett i
domrnedagbilde nr’ som haç blitt tegnet
av bade miljoorganisasjoner og media
ikke holdt mal.

- Det har xart litt for mye apokalvp
tisks1-irakbnik. Lomborg har ogsa rett i
at det fortsatt overdrive. \Iedias rolle er
en del av forklaringen på at trusler og
negative forskningsmesultater blir blast
opp og framstilt som sannhet. Media
elsker negativitet. Men .., sier I lille og
trekker posten: - Det er forskjell mellom
å gi katastrofebilder og verdivalg.

Dette forklarer han mccl et eksempel:
— Matvaresitoasjonefl i dag har synlige,

og ikke bare teoretiske, miljøkonsekven
ser. Store elver som Colorado elva og den
Gule Floden i Kina når ikke munningene
sine, fordi vannet brukes til kunstig van
ning. Pestieider og ødeleggelse av det bio
logiske mangfolclet er et stort problem. I
tillegg bidrar jordbruket til
drivhuseffekt: jo mer mat vi skal ha ut av
jorda og jo større forbruk av kunstgjodsel
og spritylemicller, desto større problc’nir’m.
En måte å minske problemene pa er å
bruke mindre husdyr og forandre kost
holdet. Dette er et verdivalg. Vi kan enten
velge å spise kjøtt eller bidra til å
redusere miljokonsekvemene, sier han.

Verdier eller penger?

Hjømn 1.omborg er ikke enig i I lilles argu
mentasjon. Verclivalg er til syvende og sist
et spørsmal om penger og om hvordan vi
vil fordele vare ressurser, mener han.

— lIvis jeg slutter å spise kjøtt, blir det
mer mat hvis alle gjør det. Det er riktig.

Problemet er imidlertid ikke at vi ikke
produserer nok mat, men at de fattige
ikke får kjøpt den. Det er fordi sa ni fu n net
har besluttet å fordele goclene slik. Det er
markedsmekanismen som rår, I Ivis vi vil
unngå å utrydde arter, må vi kjøpe opp
arealer i u-lancl eller betale på andre
mater. Dette må vi sette opp mot andre
valg og kostnacler, mener Lomborg. lor
ham er miljøvern først og fremst et øko
nomisk spørsmal, og argumentene hans
handler om økonomiske prioriteri nger.
Det koster å beskytte miljøet, sier han, og
det må veies pp mot andre tiltak.

John I [ille mener at det ikke er gitt at
det koster noe å beskytte niljøet eller at
det er et poeng å sette alt inn i en økono
misk forklaringsramme:

Det koster ingen kroner a spise min
dre kjøtt. Vi frigjør ressurser som gar til
foredling av planteprodukter. Kanskje
viser det seg at vi kan spare penger jia
det. Ikke alt fungerer etter økonomiske
modeller. Et annet eksempel er drivhus
effekten. Lomborg argurnenterer mccl at
det er svært dyrt a gjøre noe. Samtidig
innrømmer han at vi kan øke energief
fektiviteten. I-ler motsier han seg selv.
Ved a spare energi kai-i en ogsa redusere
utslipp av klimag’asser. Det viser at en
kan tjene på mil jøtiltak, sier han.

Tenke framover — men hvor langt?
«Det finnes tre former for løgn: løgn. for
hannet løgn og statistikk», skal
Benjamin Disraeli ha sagt. I-lille mener at
Lomhorg mange ganger gjør det han
angriper sine motstandere for nar det
gjelder bruk av statistikk.

— ‘lidsperspektivenc’ som Lornborg
opc’rr’rer mccl i sine beregninger er ofte
megc’t korte. Når det gjelder ressursfor
bruk og drivhuseffekt har han et
perspektiv på roo år. Det er klart at vi får
helt andre tall når vi ser på hva som skjer
om oo eller iooo ar. Det er et
interessant fihuofisk spørsmål, sier han.

Som et c’ksernpel trekker fram en figur
i boka som viser en kurve på tempematu
rutviklingen fra år 900 fram til i dag.

— Utfra denne figuren konkluderer
Lomborg mccl at det var varmere før. Dis
kusjonen om drivhuseffekten



Natur til glede og undring
Tekst: SIGMUND HAGVAR

Foto. JORN BOHMER OLSEN

Tidløs Lyd

Like lenge siin planeten har hatt liv,
har den hatt hav.
Og like lenge har det vært kyster.
Klippekyster med I radende skum,
sandfylte bukter mccl lancsomme skvulp.

Hør tordenet fra brenningen,
hør det jevne skvulpet fra bukten.
I lor kystenes vekslende lyder
nar storhavet bølger mot land.

Lukk øynene,
og du kan ikke si
hvilken tid det er.
— Da de første algene ble kastet pa land?
— 1)a trilobittene svømte omkring pa grunnene?
• Da de første kvastfinnefiskene vaget seg over flomalet?

I.yder som clinosaurene sovnet til,
og som steinaldernmannen vaknet til.
I.yder som omslutter kloden,
dag og natt til alle tider.

Stopp og lytt til holgeslaget,
en av klodens eldste lyder.

Lukk ovnene.
og lytt til selve tiden.
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Li Jeg har svart på oppgaven

Li Ja, jeg vil bli mil jodetektiv.
(Se informasjon på denne siden)

Navn

Adresse

fl

l’oststvd

I FodselscIao og -år

Foresattes underskrift-

L — — — — — — — — — — — — —

SVARSENDING
Avtalenr. 173115/21

Blekkulfs
M Ii..eL4itiver

Grünerlokka postkontor
0505 Oslo

B I e k u
L

f s d e

I

Klarer

I

fl e

o ,,i

‘3

•1 i Blekkulf har nok en gang lagd en
oppgave til deg. Sprelline og Rokke
rolt er i gang med å løse kryssord.
Men se nøye på de to bildene! Det
nederste bildet mangler nemlig ti
ting. Sett kryss ved feilene og send
oss bildet sammen med kupongen, og
du er med i trekningen av fem kule
Blekkulf badehåndklær! Lykke til!

I
I
I
I
I

— — — — — — — — — —

I
Porto
betalt

______________

I
I

I
I
I

BLEKKULFS
MILJØDETEKTIVER
er Norges eneste miljøvern
klubb for barn. Sammen
med Blekkulf og vennene
hans kan du jobbe for ren
lurt, rent vann og ren natur.
Som medlem i klubben får
du medlemsblader med
spennende lesestoff om dyr,
natur og miljø og oppgaver
du kan løse selv. Noen
ganger får du også plakater
eller noe annet spennende.
Medlemskapet koster 175
kroner. og vi starter med å
sende deg et velkomstbrev
med blant annet blader,
klistremerker og en kul
Blekkulf-pin.

I

I
I
I
I
I
I
I
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