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H elt siden Mårklin toget suste
rundt i stua på sin lille ovale
skinnegang på slutten av sek

sti-tallet har jeg vært fascinert av tog.
Ikke dithen at jeg melder meg inn i fore
ninger og kan togtider i hodet. Kall det
mer en dragn ing, slik andre kan ha det
med, for eksempel biler.

Jeg er ikke alene om dette — toget har
symbolisert eventyr og spenning i litte
ratur og film, fra Orientekspressen til
Runaway Train . Uten at jeg har tall å slå
i perrongen med, tror jeg dessuten det er
skrevet langt flere sugende rockelåter
som tog enn det er gjort tilsvarende om
flyet. Her vil nok bilen ha et ord med i
laget, men likevel.

En fordel med å være tog-fan er jo
at det er temmelig så «riktig» i mot
setning til den nevnte bilentusias
men. Toget bruker adskillig mindre
energi per passasjer. Det beslagleg
ger også mindre areal, I tillegg øde
legger det ikke klimaet vårt, slik
bilen gjør.

For, til tross for en strålende ski-
vinter så langt, er det et faktum at
klimaforhandlingene, smak litt
på det ordet forresten, brøt
sammen i Haag før jul. Ja, den
Haag, den I laai, sa ekspertene
og sendte ut nok en presse
melding om at ting var på vei
ned i porselenet. Det er her vi
hverdagsheltene kan komme
inn med vår lille skjerv, nemlig
ved å velge NSB — men hvorfor
i himmelens navn skulle vi nå
gjøre det? NSB ser jo ikke ut til å
ha noe særlig lyst på oss.

Det var den første hel
gen i februar og
Kong Vinter

hadde innviet oss audi
ens på Stryken. Vi tok
«skitoget» fra Oslo S og
stoppet på Kjelsås. Det er
normalt å stoppe på Kjelsås,
men ikke i halvannen time. Det var
sprengkaldt ute, i8 kuldegrader og trått

føre. Så1i.i’.’ nlhr il ‘.i’sin’en er tremil
sturen H. ‘;l0’l’ii il byen seig nok. Vi
begynte tør .1 liii l’kyniret for hvor
vidt vi sknfli’ li lIli’m tør Sportsrevy
tid. De llr”,t’ ‘I- lii1s’i iii’ forlot etter hvert
toget. Nu’n vilii’ h’ni, indre begynte å
gå på ski 1s1’t,,i t:,illi’nç. Oil kunne
sikkert 5,111 g irirink’ del, mcii vi
hadde ,ilt’.i litt liv’n’ .iinhisjoiier.

Toget stod titt nln’nlnr ‘li’krosk
I\’Iiiseuni, l’ li i

etter hvert tnninli’t i li’re ironiske kom—
rnent,in’r om hvor NsIk materiell følte
seg hjemno’. )et ville s’ar imidlertid at
vi i k ki’ i k k i n’i iii i rinasjon, en kort
nielding 0111 ln’kni’.ki’ problerrier, deret—
terenilt’løs ;lillln’t. ‘In’ søndagsaviserbie
lest In i ,l dinyve lii lit reisen over vinter
digi’ in ‘i inn sv liii min.

),I vi ooi’;jiti’i kolli i gang igjen slo det
il ‘;uien ‘mml vir på vei ned. For å
lit v’dmt nu I id gikk jeg ut igangen

og iH’gylmtm’ å ‘onøre skiene. Skjønt
I ml vin liii gode gamle grønn—

liii ‘om har ligget urørt i
‘nu’n ‘vi nImHel. l—lardsometkub—

i melys. M’mn’. in’;’. ‘I md og forsøkte å få dette
‘‘tti’ seg fastunderskiene

iii l.u niutmil. mmmi. Vi hadde ikke sett
iii ut ‘.t nnd, men nå kom han

[I’ nu å beklage forsinkelsen,
i mmi lille il det ikke var lov å

mmm’ ‘i. mnmmnmm’ m logeL Jeg svarte høflig
il jeg hadde forståelse for

ilenrie regelen — det
i’ kunne jo fort blitt mye

,‘
griseri. Samtidig hen

viste jeg, på en pen og -.

i mrden ti ig måte, til det fak- )
I om at vi var betydelig for

si riket, solen gikk ned, det var
i 8 kuldegrader ute og, som en

følge av sistnevnte fenomen,
brukte jeg en smøring som ikke

lå l.oigl etter metallene i hardhet.
P1’l v,ir i tillegg nærmest tomt.
liii vistm’ utmerket godt hva

‘mmlii lvi x vii for mmc, fiirial te han.
uli’ii lvi il I 1k slå der å hakke

liii lille immmksen min, ville det
ni’ lit,ule seg. Neste gang ville det

bli de reneste orgier, med blåselam
per og klister over alt, forstod jeg.
Det hele ble framsatt i hva jeg vil
karakterisere som en lite kame
ratslig tone. Var det ikke noe
smått paradoksalt og tragiko
misk over forbudet mot grønn
smøring i en bedrift som NSB,

tenkte jeg, mens jeg tok tunge dob-
beittak over Hakloa. Sist søndag tok vi
bilen opp i Sørkedalen.•

berørt natur får en stadig større
verdi. Vi er nå kommet dit at
tiden for nye store vannkraft

utbygginger i Norge er over.»
Første januar spratt champagne-kor

kene hos vassdragsvernerne da Jens Stol
tenberg skrinla planene om utbygging
av tre vassdrag kloss inntil Saltfjellet
Svartisen nasjonalpark.

Mens år 2000 stort sett ga oss dårlige
nyheter for miljøet, startet det nye året
med tre gode nyheter.

Vassdragskonfliktene i Nordland viser
at miljoengasjement nytter. Anleggs
maskinene var bokstavelig talt på vei inn
til Beiar-vassdraget da de ble stanset av
aksjonister. Kombinasjonen aksjon og
aktivt lobby-arheid ga resultater: Politiet
nektet å fjerne aksjonistene, fordi stor
tingsflertallet var mot utbyggingen. Da
måtte olje- og energiministeren gjøre det
han tidligere påsto ikke var mulig — å ta
en ny titt på saken. Deretter tok det ikke

INNHOLD

• Bli med til vår nye
nasjonalpark 27
Guide til Forolihogna i

Sør-Trøndelag og Hed

mark,

• Påskesol og ozonhull - -- -- - -

Sen påske gir mer stråling.

lang tid før seieren var sikret og alle som
har jobbet for å ta vare på naturen i Salt-
fjell-området kunne ta seg en velfortjent
seiersskål.

Nordiands natur har
opp gjennom årene ofret
adskillige vassdrag til
kraftutbyging. Arbeidet
med å ta vare på den fan
tastiske naturen rundt
Saltfjellet ble kronet
med en seier da Saltfjel
let-Svartisen nasjonal-
park ble etablert i 1989.

Men kartet over nasjo
nalparken har skjem
mende sår der man satte
av plass til de kontrover
sielle utbyggingene av Melfjord og Bjel
låga. Nå har vi en sjanse til å rette opp
dette og inkludere vassdragene i en utvi
det park, der de naturlig hører hjemme.
Beiarn har på sin side stort potensial for

laksefiske, og hør derfor være en sterk
kandidat når myndighetene skal peke ut
våre nasjonale laksevassdrag.

Stoltenhergs nyttårs
tale skal dessuten følges
opp med en «supple
ring» av verneplanene
for vassdrag. Når regje
ringen snart skal
behandle søknaden om
utbygging av Øvre Otla,
hør de ta sine egne ord
alvorlig. For selv om
Stortinget har åpnet for
konsesjons-søknad har
de ikke sagt ja til utbyg
gingen. Det vil de heller
ikke gjøre dersom Stol

tenberg-regjeringen foreslår å verne
vassdraget. Da gjenstår spørsmålet om
Stoltenberg virkelig mener at «tiden for
nye store vannkraftuthygginger i Norge
er over.»

I

Grønn smøring
Var det ikke noe sjarmerende med toget en gang? Eller husker jeg feil?

LEDER

Seier for Saltfjellet

Mens år 2000 stort
sett ga oss dårlige
nyheter for miljøet,
startet det nye året
med tre gode
nyheter.I.
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Det var mange
som lo da
bøndene i
Salangen i
Troms kjøpte
hangglider med
motor for å
passe på
sauene sine.
Etter endt
beitesesong er
imidlertid
bøndene så
fornøyd at de
vil fortsette
med tiltaket.

- l)el le har fu ngert veldig
bra. slik sammenfatter leder i
Øvre Salangen Saueavlslag,
Tore ttthaug, erfaringene
med bruk av et sakalt mikro
fly i sauegje[ingen. Flyet skal
uroe rovdyrene og lokalisere
sauene.

Bøndene kjøpte den moto
riserte paraglideren i fjor,

President Bul Clintons

innsats for miljøet har

variert kraftig, men de siste

månedene gjorde han flere

viktige vedtak.

Slik oppsummerer ruce Hamil

ton i miljeorganisasjonen Sierra

Ciub president Clintons innsats,

ifølge ENN.com.

Clinton presset på for fnhan

delsavtalen NAFTA, som har blitt

kraftig kritisert for å senke mil

jøkravene av hensyn til frihandel

mellom USA, Canada og Mexico.

Han har akseptert storstilt tøm

men kom ikke pâ vingene før
i manedsskiftet juli -august.

— Pilotene vare har hatt
behov for en del flygetrening
den første sesongen, derfor
kom vi litt sent i gang ar, for
teller Uthaug.

Effektivt
Totalt har de to pilotene vært
pa vingene om lag xoo timer,
og det er spesielt under saue

merhogst i offentlig eide natur-

områder, men samtidig vernet

større landarealer enn noen

annen president siden

Roosevelt.

Sierra CIub er svært godt for

nøyd med de siste månedene av

Clintons åtte år i det Hvite hus.

Da har blant annet ti nye natur-

områder i vest blitt beskyttet,

mens et eksisterende verneom

råde er utvidet med 32 kvadrat

kilometer. Områder uten vei får

sterkere beskyttelse, noe som vil

tredoble arealet med beskyttet

sankingen at I ltak’I 11,11 vI
seg effektivt.

--Foreløiug kni vi ikke vist
til atvi har mill Iii i

enn âret tør, nr’n ‘clvi iii

kingen gikk ville, oil
unna. Del 0’ ei i’n i’ livir
sauene er pesielI nl’ill

rovclyr og d’itni vel vi 0
er viktig i gjeiiniiitøn’ ‘In
kingc’nsriiI.I-.riiiniiilig.

iDet ‘r titil

villmark I tinct.-i . -[. i t’Jyc’

krav til liv,, cciii ku i kalle okolo—

gisk mat ‘‘i t,l.ioi I. stru.ngeste i

verden. fl.j li.. ‘ii in ‘kai diesel

solgt i JA vii,’ .v.ivclfri.

icciii cc.uli.i ‘‘cc I c,ivicl il.’lvarg

har .ko-v,t ln,k ccii vernearbei—

clii i 1J’.A han c,,,ni’r Clintons

iiIl..cO, ‘i ,i Iii .ok på å komme

I, ‘dr. cl I l,i.i i ,ri.’hukone etter

,ik’,c .‘ti.,.,,’ci.

I’., I.icc. ‘.ilct tror jeg USA.s
1111110 .kylcl.’c Mcnt,ca Lewinsky

ny.’, ii lh.’lv.crcj til ENN.com. •

vi’n som gjør innhogg i saue
ilokkerie i Salangen, men
igsi ørn er et problem, ifølge

I Ilhaug.
Vi har sett at sauekada

vere blir borte i løpet av tre
dager. Det virker som det er
svart mye ørn her oppe nå,
sier han.

130 dyr
Bøndene i Øvre Salangert har
om lag 2000 dyr pa beite. Til
inr men mistet de. 130 av
dyrene i 1999. I 2000 ser tal
lene ut til a bli noenlunde de
samme, men Uthaug mener
fjorarets erfaringer med
mikrofly er så positive at til
taket må fortsette.

—Vi kjøpte flyet selv, men
fikk 6o ooo kroner i støtte til
selve driften fra Fylkesman
nens rovdyrutvalg. Vi håper
selvsagt at de positive erfa
ringene vil bidra til il myn
dighetene støtter prosjr’lstet
videre. Etter tre år burde vi ha
et godt grunnlag tor : kon
kludere hvorvidt dette er
lonnsomt, sier lit hitig.

Av JENS P. TOLDNÆS

På vingene til våren

Ståkarakter til Clinton
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11999 ble 54 kongeørn
funnet døde i Norge.
Snøscootere, skogbruk,
tog og høyspentmaster
er trolig artens verste
fiender.

Av JENS P. TOLDNÆS

sesong. Registreringen tar for
seg såkalt «avgang etter
årsak» og registrerer ulv,
bjørn, jerv og gaupe i tillegg
til kongeørn. Det virkelige
antallet døde kongeørn er
naturlig nok mye høyere enn
de fuglene som er funnet.

Men i motsetning til de
andre store rovdyrene, hvor
de fleste dødsårsakene er
kjent, vet SSB lite om hvorfor
kongeørnene dør. En fugl er

NSB må fjerne kadavre
Generalsekretær Mo ri en Ris

i Norsk Orni tningisk
ening bekrefter at dci er
vanskelig å fasisli dii
årsak pä fugl. Ofte liggei
det bare et pr klør igpn
på bakken. liii 111(101

likevel at knngiøi
fiender er iloell i

klart definert.
— En god del k iiigecii fl

blir drept av NSII. litt y el
flere enn dci sum koni
mer fram stø i;l kino.
Når toget kjørei ii
annet viii blir knltvreiie
liggende ii kinne
gangen. ørn.i
kadavrene, inn k li
ikke i lette iki nok når
toget konnini. I (øye brøy
telcaiter liii;’.; ;k i iie

gangene hid a gsi til il

ornene ikke kommer seg
vekk. Den blir innhentet av
toget og en sikker dod..\ SB har
plikt til å fjerne kadaver, men
gjør det ikke raskt nok. Dette
truer jo også andre arter, som
for eksempel ulven, sier han.

Langsom vekst
Ifølge Ree er kongeornen
ngsa svært sarhar for høy
siuntmaster og menneskelig
aktivitet i hekkeperioden.
Snøscooterkjøring kan gjøre
stor skade.

— Vi vet at kongeornpar
km brlate reir med egg bare
III grunn av et par skilopere.
Di vender ikke tilbake og da
hi jr det ingen unger det aret.
i)a sier det seg selv hva snø
sennlere kan utrette. I tillegg
er arten sarbar overfor skog- -

bruk både på grunn av for
styrrelsene og fordi gammel-
skogen, som kongeørnen er
av hengig av, forsvinner.

Knngeørnbestanden har
vert i vekst i Norge siden
fredningen i968. I øyeblik
ket er det mellom 700 og
11)00 par i Norge. Problemet
er at veksten går ufattelig
langsomt, noe som gjør arten

svært sårhar.
— Kongeørnen legger i

gjennomsnitt in egg. Den ene
ungen spiser nesten alltid
opp den andre. I tillegg er
dodeligheten blant unger og
ungfugl utrolig høy. I praksis
tar det tretten år for et ørne
par å erstatte seg selv, sier
Ree.I i

- Den globale bærekraf
ten anbefaler jeg at
kommunen driter i, sa
storinvestor Arthur
Buchardt på et åpent
møte om utbyggingen
av Gaustatoppen.
Naturvernforbundet
reagerer sterkt på hold
ningene.

Av JENS P. TOLDNÆS

Gaustatoppen Invest AS har
kjøpt rettigheter til å bygge ut
om lag ioooo dekar i området
rundt Gaustadtoppen. Arthur
Buchardt og Halivard Flatland
står bak selskapet som ønsker
å skape et hel års hytteområde
og reiselivsmål i milliardklas
sen. Naturverninteressene er
naturlig nok bekymret.

— Jeg tror nok det er van
skelig å stoppe utbyggingen,
men vi må sørge for at områ
det blir skånet mest mulig,
ikke minst selve toppen, sier
Ingehjørg Nordbø i Natur
vemforbundet i Telemark.

Internasjonal oppsikt
Ifølge Nordbø vekker saken
stort engasjement langt ut
over Telemarks grenser.

— Dette er en veldig stor
sak. Vi får reaksjoner fra hele
landet, også fra utlandet.
Gaustatoppen er en nasjonal-
skatt som Tinn kommune
ikke kan skalte og valte med
som de vil, sier hun.

— Hva kan Naturvernfor

bundet gjøre mot pengesterke
utbyggere og en kommune
som mer enn noe annet
ønsker seg en stor utbygging?

— Jeg har forståelse for at
kommunen higer etter
penger og arbeidsplasser. Det
må likevel gå an å legge visse
begrensninger for eksempel
på strømforbruk og hytte
størrelser. Minsteprisen på
hytter i området blir på 1,7

millioner kroner, det sier sitt.
Når det gjelder hyttestandard
vil jeg gi ros til miljøvernmi
nister Sin Bjerkes initiativ på
dette området. Jeg sitter selv i
teknisk etat i en liten kom
mune og vet hva slags hold
ninger man blir møtt med
dersom man foreslår noe
slikt. Her trengs det snarlige
nasjonale retningslinjer som

overstyrer de lokale kortsik
tige interessene.

Ifølge Nordbø er det svært
uheldig med de nære kob
lingene mellom utbyggere og
politikere i Tinn.

— Når vi kan lese i lokal-
pressen at utbyggerne kom
mer inn på rådhuset og bru
ker «Berits kontor» (ordfører
Berit Stormoen i Tinn kom
mune, red. anm.) som om det
skulle vært sitt eget, er det
kanskje grunn til å stille
spørsmålstegn ved lokalpoli
tikernes integritet, sier hun.

Nordbø referer til en artik
kel i avisen Varden der det ble
skrevet om det nære og gode
forholdet mellom ordføreren
og utbyggerne. Det har ikke
lykkes Natur & miljø å
komme i kontakt med ordfø

reren i Tinn for å få en kom
mentar til dette forholdet.

Skremmende
Naturvernforbundet er også
skremt av holdningene til
utbyggerne Hallvard Flatland
og Arthur Buchardt.

— Buchardts uttalelse om at
«den glohale hærekraften
anbefaler jeg at kommunen
driter i», som ble uttalt pa et
åpent møte nylig, står i sterk
kontrast til intensjonene bak
Lokal Agenda 21. Vi tar
avstand fra uttalelsen og min
ner om at det nettopp er det
lokale ansvaret som skal
sørge for at helheten blir bra,
sier leder av Naturvernfor
bundet i Telemark, Tone
Skau Jonassen.I

Budsjettforlikgir mer til buss og bane
Seritrumspartiene fikk
med seg Arbeiderpartiet
p økte bevilgninger til
kollektivtrafikk, og stan
set planene om å kutte i
enøk og ren energi.

Av ANI)RI A’ TJERNSHAUGEN

I liii li l\ ei om årets statsbud
sjiti iiusl sentrumskamera

CIII KrI Senterpartiet og
VensI li har regjeringspartiet
t ei kommet i hvert fall noen
av niiljokravene.

— Vi har klart forbedret
statsbudsjettets miljoprofil,
sier Venstres parlamentariske
leder Gunnar Kvassheim.

Men viktige ankepunkter
fra miljøbevegelsen som
lavere bensinavgifter og til
rettelegging for forurensende
gasskraft er uforandret. Når
det gjelder økte bevilgninger
kan sentrumspartiene feste
disse grønne fjærene i hatten:

• økning av tilskudd til
enøk og alternativ energi

med 6o millioner. Dette
svarer til kuttet i disse
bevilgningene i Arbeider
partiets opprinnelige bud
sjettforslag. Samtidig fikk
sentrumspartiene omgjort
forslaget om å føre opp
bruk av naturgass under
samme budsjettpost.
Mange fryktet at gass-pro
sjekter ville spise stadig
mer av midlene til mer
miljovennlig energi.

• økning i tilskudd til kol
lektivtrafikken med 190

millioner kroner. Hvilke
formål disse pengene vil gå
til er foreløpig uklart.
økning av Miljoverndepar
tementets budsjett med vel
40 millioner kroner netto.
Av dette gir zo millioner
til arbeidet med elektro
niske sjøkart over norske
kysten. Resten er en rekke
mindre bevilgninger.

I tillegg til de økte tilskud
dene til kollektivtrafikken
fikk sentrumspartiene gjen

nomslag for at kollektivtra
fikken skal fritas for den nye
momsen på tjenester.

— Dette er svært viktig for
kollektivtilbudet i Oslo, sier
informasjonssjef Bjørn Ryd
mark i Oslo Sporveier.

Sporveiene har beregnet at
Arbeiderpartiets opprinne
lige budsjettforslag ville kos
tet selskapet 62 millioner
kroner i økte utgifter. Arbei
derpartiet hadde lagt opp til
en kompensasjonsordning
som mange oppfattet som

utilstrekkelig og uoversiktlig.
Etter forliket stiger Sporveie
nes utgifter bare med vel 6
millioner.

I budsjettavtalen mellom
Ap og Sentrum ble millio
ner satt av til Tautrabro over
Miljoverndepartementets
budsjett. Nà er spørsmålet
om det bevilges mer penger
når fordelingen av midlene i
Samferdselsdepartementets
budsjett skal behandles i
Stortingets samferdselsko
mite.

Hvorfor dør
kongeørnene?

Tallene fra Statistisk Sentral
byrås (ssB) rovdyrregistrering

er klare; det ble registrert 4
døde kongeorner i Norge sist

felt ulovlig, fire er drept av bil
og en av tog. De andre 1t
fuglene erkategorisert under
«andre årsaker».

I praksis betyr det at vi
ikke vet dødsårsaken. Det er
ofte vanskelig å fastsla dette
på en fugl. Det er lei tere på ei
stort pattedyr, sier 1i’rje ( )lav

Rundtom i SSB.

:r.
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ÅRETS FUGL 2001

• Hvert år velger Norsk Ornito

logisk Forening (NOF) ut en art

som får tittelen «årets fugl’>. I

år har ornitologene valgt stæ

ren.

- Vi har bevisst valgt en svært

vanlig art. Det finnes et sted

mellom 200 000 og 500 000 par

hekkende stær i Norge. Bestan

den er ganske stabil, likevel ser

vi at arten trenger et visst fokus

for å opprettholde antallet, sier

generalsekretær i NOF, Morten

Ree.

KLIMAVI LLE
TREKKFUGLER

• Den milde vinteren har resul

tert i trekkfugler i klimavillrede.

Fugleinteresserte i Skiensområ

det kunne se låvesvaler i

november, buskskvett i desem

ber og måltrost og rugde i

januar. Ornitolog ved Fuglesta

sjonen på Jomfruland, Trond

Eirik Silsand, forteller

Telemarksavisa om en annen

sjelden vintergjest: Kortnebb

gåsa. Låvesvalen, trosten og

buskskvetten trekker vanligvis

til Afrika i oktober, men altså

ikke denne vinteren. - Det milde

hestværet kan ha gjort at

enkelte arter har ventet med å

trekke, men det kan også være

at enkelte individer pleier å bli

igjen, og at de i år har overlevd

lenger på grunn av temperatu

ren, sier Silsand til fylkesavisen.

MILLIARDER
I VINDMØLLER

• På få år har verdien av dansk

vindmolleindustri steget fra

noen hundre millioner til rundt

80 milliarder danske kroner.

Vindmølleindustrien sysselsetter

i dag 12 000 og eksporterer for

15 milliarder danske kroner.

Selskapet Vestas er verdsatt til

48,8 milliarder danske kroner på

Kebenhavns Fondsbers, mens

NEG Micons verdi er 10,6 milliar

der. De andre selskapene i vind

mellebransjen er ikke børsnotert.

HIPPO SOLGT
• Norsk Returkartong har kjept

48 prosent av aksjene i Hippo

potamus AS. Det er resultatet

av en kapitalutvidelse på 5,25

millioner. Hippopotamus selger

trykksaker og produkter av

resirkulert papir. Selskapet har

18 ansatte og en omsetning på

16,5 millioner.

Tyrived kan gi økt fare
for pipebrann, mener
Direktoratet for brann-
og eksplosjonsvern. De
eldgamle tyristubbene
hører hjemme der de
står, ute i naturen,
mener naturvernerne.

Av JENS P. TOLDNÆS

I Norge er det etter hvert blitt
et kommersielt marked for
tyrived. Tyri er tørr gammel
harpiks-holdig furu fra rot
eller stamme på døde trær.
Veden brenner, som en følge
av all harpiksen, svært godt.
Tyristubber og såkalte «gad
der», flere meter høye paler
som står igjen i skog og på
myrer, er ofte mange hundre
år gamle. Kommersielt salg
av tyrived slik det foregår i
stor stil, fra blant annet hen
sinstasjoner, bekymrer
Naturvernforbundet.

— Mange vil sikkerl mene
at dette er en [il lesak, men
dette er naturmonumenter
som kan ha stålt i over no år.
På ei lita myr står del kanskje
noen få som folk kapper ned
med motorsag på ti par
minutter og se lgt r. Jeg synes
deburde fa si å i led, sier fag
konsulen I i Ni In reern for
bundet, Thor M blleng.

Naturverninrlnindil påpe
ker også al sjeldne arter som
den truede Iviliven lever
nettopp pi gnnk’ lyrislokker.

Ikke god skogskikk
I leller ikke I )irekloratet for
naltirforvall nng (ON) er
hegeisl rei nr all yristubbene
forsvi i ner ni av skogen.

Nei, ryggmargsrefleksen
sier meg al del le er helt galt,
sier avdel i ngsdirektør Ola
Skange.

Ska nge er imidlertid usik
ker på om (lei er noe direkto
ralel kan gjøre for å begrense

uttaket av slik ved.
-Jeg tror ikke vi har

verken lovhjemmel
eller forskrifter til å
gripe inn overfor dette.
Vi kan bare håpe på at
sknghrukerne tar
ansvar. Del heter seg jo
at gjensetting av tørre
Irær er god skogskikk,
sier han.

Pipebra n n
Kjøper man en sekk
tyriverd på Statoil får
man derimot informa
sjon om at uttak av tyri
ved er «ensbetydende
med god skogpleie».
Firmaet Orfoss som
leverer veden, skriver
også i pruduktinforma
sjonen at tyri er utmer
ket peisbrensel. Det er
ikke Direktoratet for
brann og eksplosjons
vern (use) like enige i.

— Feit tyrived lager
mye mer sot enn vanlig
ved, og vil helt klart
kunne øke faren for
pipebrann. Den bør i

høyden brukes til å fyre opp
med, sier overingeniør
Anders Sandberg i DBE.

Orfoss opererer kun med
en mail-adresse på vedsek
kene, og det har ikke lykkes
oss å komme i kontakt med
firmaet.

Statsskog selger tyri
Ogsa Statsskog har satt i gang
med kommersielt uttak og
salg av tyrived.

— Vi har undersøkt miljø
knnsekvensene ved dette og
funnet at uttak av tyristubber
er 0K, mens de lengere gad
dene bør få stå. Men selv ikke
når det gjelder lave stubber
tar vi ut alt. Vi har retnings
linjer for hvor mye som bør
få stå igjen, sier biolog Marit
Lie i Statsskog.

Ifølge Lie er ikke tyristub
ber særlig viktige for insekter,
mens de har desto større
betydning for sjeldne lavar
ter. R

BRASILIA: De neste
månedene kan bli
avgjørende for Brasils
biologiske mangfold.

Av OLE R PEDERSEN

Mens internasjonale selska
per presser på for å få tilgang
til det genetiske materialet i
Brasils enorme naturområ
der, jobber landets Miljøvern
departement (MD) med en
strategi for å følge opp kon
vensjonen om biologisk
mangfold. I løpet av årets før
ste fire måneder skal strate
gien være ferdig behandlet i
regjeringen.

Ledet an av Instituto Soci
oambiental (IsA) jobber mil
jøorganisasjonene i Brasil for
å sikre at den nye strategien
får et faktisk innhold, og ikke
bare blir en festtale som leg
ges bort med en gang mens
utnyttelsen av naturressur
sene får fortsette som før.
Men foreløpig kjemper de på

vikende front; MD kan være i
ferd med å miste kontrollen
over hvem som skal få lisen
ser til å utnytte Brasils gene
tiske materiale.

Regjeringen vil at en
komité for biosikkerhet
(GTNBi0) skal overta ansva
ret for alt som har med gen
modifiserte organismer å
gjøre. CTNBio har allerede
vært positive til firmaer som
vil utnytte de genetiske res
sursene kommersielt. IsA

beskylder CTNBio for å støtte
seg på firmaenes egne utred
ninger i spørsmål om utvin
ning av genetiske ressurser, i
stedet for å gjøre uavhengige
undersøkelser.

Kampanje mot CTNBio
For å hindre at miljømyndig
hetene mister kontrollen
over gensakene, startet 15A og

14 andre mi]jøorganisasjoner

i høst en kampanje for å øke
det offentlige søkelyset på
saken.

— MD forstår ikke konse
kvensen av mye som skjer.
Alt som har miljøeffekter bør
lisensieres av dem. Taper de
kontrollen over genmodifise
ringen, er det første steg til å
tape alt. Det vil bety en farlig
framtid, sier Adriana Ramos,
koordinator for I5As arbeid
med offentlig politikk.

Det har allerede vært strid
om hvem som eier de gene
tiske ressursene i Brasil. Ved
et spesielt dekret har regje
ringen slått fast at alle slike
ressurser tilhører staten. Der
med ble det satt bom for en
kontroversiell avtale der det
sveitsiske selskapet Novartis
skulle få ubegrenset adgang
til Brasils genressurser.

Veier fører til hogst
Kampen om de genetiske res
sursene og det biologiske
mangfoldet henger også sam
men med veibyggingen i
Amazonas. Trær blir felt i 50

kilometers radius fra skogs

veiene som bygges langt inn i
tidligere urørte områder.

De skogeierne som ikke
bryr seg om loven (o prosent
av enhver skogeiendom må
bevares), risikerer få eller
ingen reaksjoner

15.4 jobber fir å få politisk
aksept for å kartlegge de
genetiske ressursene og
mangfoldet i områder der
urbefolkningen bor ISA peker
på at det å beskytte urbefolk
ningens territorier også med
fører at sårhare biotoper blir
beskyttet. Det store Xingu
reservatet er et slikt eksem
pel der skogen bevares inne i
reservatet, mens den hugges
med full kraft utenfor gren
sene.

Den brasilianske strate
gien for biologisk mangfnld
blir antakelig behandlet i
regjeringen sommeren.

— Brasil er sett på som ett
av de landene som må levere
løsninger for å ta vare på
mangfoldet. Landet er kriti
sert for å ha manglet det til
nå. Politikerne er svært opp
tatt av at det internasjonale
bildet av Brasil skal bli bedre.
IsA prøver også å overbevise
politikere og andre om at den
nasjonale strategien for hio
diversitet må inneholde noen
minimumskrav. Det



Vi er på verdenstoppen i
strømsløsing. I Oslo
bidrar mange forret
ninger så godt de kan.

Av KLAUS TVEDT

Âpne dører er lik flere kun
der, er et slagord mange for
retninger følger. En tur på
Karl Johan viser at flere
hutikker lar dørene stå på
vidt gap, uansett hvor kaldt
det måtte være ute eller hvor
mange stromforbruksrekor
der som blir satt.

Mer nedbør gjør at
myndighetene øker
anslaget for hva som er
normal produksjon fra
norsk vannkraft.
Dermed synker også
anslått behov for ny
kraft-utbygging.

Av AUDUN GARBERG

Ved Oslo Energi Enøk slår
man fast at næringslivet er
lite interessert i å spare
penger. I hvert fall på strøm-
forbruket.

Kraftproduksjonen i Norge
ble hele ‘43 TWh i 2000. Det
er 20 TWh mer enn i 1999,
noe som tilsvarer 32 Alta-
kraftverk.

Norges vassdrags- og ener
gidirektorat (NyE) har oppjus
tert anslaget for normal års-
produksjon fra til i i8
TWh. Arsaken er at tilsiget til
vannkraftanleggene har okt

-- Ettersporselen etter
enøk-tjenester generelt er
økende, men fra næringslivet
her i Oslo har vi så langt ikke
fått et eneste oppdrag, sier

de siste årene. Og ifølge ku
maforskerne’ vil nedbøren
fortsette i øke i årene fremo
ver. Forskningsprosjektet
RegClim anslår en kraftig
nedborsøkning. økningen er
størst om høsten, nettopp når
magasinene skal fylles opp til
vinterproduksjonen.

Mens NvI-: tidligere baserte
anslaget for kraftproduksjon

(‘i
/

energirådgiver Kjell Ansthen
Jemtland.

Vi fikk med oss Jemtland
på en liten spasertur i Oslo
sentrum en dag i slutten

på nedbøren i årene I931 til
1990, har de nå tatt utgangs
punkt i årene 1970 til
Og med høyere «normalpro
duksjon» synker det anslåtte
behovet for kraftutbygging.

Forbruksvekst
Økt forbruk trekker derimot i
motsatt retning. Ifjor ble for
bruket av elektrisitet hele

januar. Pâ 20 minutter
kom vi over ni butik
ker som lokker kun
dene inn med åpne
dører.

Samtlige av disse
forretningene brukte
sâkalte luftgardiner,
strømkrevende vifter
som lager en «varme
vegg» i inngangspar
tiet.

— Det er aldri gjort
noen forsøk på å måle
varmetapet Iuftgardi
ner skaper, men jeg vil
tro at de fører til at
man må fyre dobbelt
inne i lokalet for å
holde et normalt tem
peraturnivå, sier Jemt
land.

Oslo Energi Enøks
rådgiver reagerer også
på utstrakt bruk av
vinduer med enkelt-
glass og lamper med
sterke pærer.

— Det er ingen tvil
om at disse forretningene har
unødig høye strømregninger.
Det er merkelig at næringsli
vet ikke er mer interessert i å
spare, synes Jemtiand.

Oslo Energi Enøk har hatt
en økning i antall forespørs
ler fra privatpersoner de siste
årene. Hoteller, boligbygge
lag og sameie-lag har også
vist enøk-iriteresse. Men fra
handelsstanden er det forelø
pig stille.

Ingen enøk-interesse
En ringerunde til noen av kje
dene som har åpen-dør-prak
sis, bekrefter at enøk-interes
sen er heller laber.

Markedssjefen i Hennes &
Mauritz mener det er hipp

som happ om dørene står
åpne eller ei:

— Det er mer eller mindre
kontinuerlig trafikk, så jeg
tror vi ville brukt like mye
strøm om vi hadde hatt en
automatisk skyvedør, sier,
Roger Johansen.-- Vi driver ikke bevisst
fyring for kråkene. Det er
liten tvil om at store dører og
flest mulige åpninger gir flere
kunder, men vi beordrer ikke
hutikkene til å la dørene stå
åpne, sier markedssjef i
Dressmann, Kjetil Finngår
den, som ikke vet om sløsing
er utbredt hos Dressmanns
forretninger.

Driftssjef ved Arkaden Sen
ter Forening mener det er en

124 TWh. Kraftintensiv
industri har økt forbruket
med 6,9 prosent siden 1999. I
husstandene har strømfor
bruket gått litt ned, på grunn
av høy temperatur. Justerer
man for temperaturen har
det alminnelige forbruket
økt med 1,2 prosent i forhold
til 1999.

Kraftproduksjonen i fjor lå
hele 32 Alta-kraftverk over
produksjonen i 1999.

gammel handelsskikk
å la kundene få fri til
gang til butikkene.— Jeg tror ikke det
ville vært mulig å ha
automatiske skyvedo
rer. Dessuten vil luft-
gardiner sørge for så
god varmegjenvinning,
at det ikke vil ha noe å
si om dørene står åpne,
mener Kjetil Teigen.

Verken Arkaden,
Hennes & Mauritz
eller Dressmann har
noen enøk-ambisjoner.

- Butikkenes
ansvar
Oslo Handelsstands
Forening (0HF) har hel
ler ikke noe enøk-pro
gram.

— Butikkene må
svare for sine egne

a handlinger, sier OHFS

seniorkonsulent,
Glenn Eikbråten.— Vil OHF ta initiativ

til noe enøk-prosjekt?— Nei, det har vi av flere
grunner ikke ressurser til i
øyeblikket.— Men det er jo åpenbart at
det er mye å spare for OHFS

medlemmer?— Ja, det er mange mulighe
ter, men det er butikkene selv
som har ansvaret for egen
drift.— Er det ikke rart at Oslo
Energi Enøk ikke har hatt et
eneste oppdrag for næringsli
vet i Oslo?

— Kanskje. Men mitt spørs
mål blir da hva Oslo Energi
Enøk har gjort for å få opp
drag for næringslivet.U

Eksporterer kraft
I 2000 fikk Norge et kraftig
eksportoverskudd av elektri
sitet. Også i syv av ti år på 90-

tallet var eksporten høyere
enn importen.

Tall fra Statistisk sentral
byrå viser at gjennomsnittlig
elektrisitetsproduksjon på
90-tallet har vært over ii6
TWh. Men tallene er ikke
direkte sammenlignbare med
dagens produksjon. Arsaken
er at flere nye vassdrag er
utbygd i løpet av 90-tallet.

Nytt
norsk
miljø—
fond
Et nytt norsk miljøfond
ønsker å bidra til et
bedre klima på kloden.
Initiativtaker er møbel
designeren Peter Opsvik
og hans to sønner.

Av JENS P. TOLDNÆS

Det burde bli et fond å stole
på. Initiativtaker er i alle fall
Peter Opsvik kjent for blant
annet Tripp Trapp- og Balans
stolene. Men den internasjo
nalt berømte møheldesigne
ren er også opptatt av den
økologiske halansen. Sam
men med sine to sønner Tor
og Eivind Opsvik har han stif
tet The Minor Foundation for
Major Challenges. Fondet tar
sikte på en årlig tildeling av
penger til informasjonspro
sjekter om de globale klima-
problemene.

Nyskapende
—Vi ønsker å støtte det nyska
pende, eksperimentelle og
uprovde. Vi vil prioritere de
mediene som til enhver tid
har størst gjennomslagskraft,
sier styreleder Ragnar Vik.

Ifølge Vik ønsker stiftelsen
å konsentrere seg om prosjek
ter som vanskelig ville latt seg
gjøre uten fondets medvirk
ning. Til tross for navnet er
stiftelsen norsk, men Vik
håper ideen kan ha interna
sjonal overføringsverdi.

Risikovillige
Vi er prinsipielt risikovil

lige, og i valget mellom flere
små og færre større prosjek
ter, vil vi i utgangspunktet
prioritere de større, sier han.

The Minor Foundation for
Major Challenges har om lag
halvannen million kroner til
utdeling. Første tildeling vil
skje i år og søknadsfristen
er r. mars. Videre opp!
ysninger om fondet vil
bli lagt ut på weh-adressen
www.minor-foundatjon.no. •

Enerqirådgiver Kjell Ansthen Jemtkmnd etterlyser oppdrag fra næringslivet.

Butikkene i Oslo bryr seg lite om energitapet
gjennom åpne dører i vinterkulda.

Oslobutikker
fyrer for duene

32 Alta-kraftverk fra himmelen
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Millioner satses på å
forhindre at bygg- og
anleggsavfall havner på
dynga. Men ingen vet
hvor mye som gjenvin
nes eller resirkuleres.

Av KLAUS TVEDT

Bygging, rehbilitering og
riving genererer årlig over r,5
millioner tonn avfall her i
landet, ifølge tall fra Statistisk
Sentralbyrå (ssB). Norsk kom
petansesenter for avfall og
gjenvinning (NoRsAs) hevder
at mesteparten havner på
deponier eller brukes som
utfyllingsmasse. Dette gjel
der materialer som blant
annet betong, tegl, trevirke,
metaller og isolering.

Likevel vet verken N0RSAS,
SSB eller Statens forurens
ningstilsyn (sFr) hvor mye av
det såkalte BA-avfallet som
resirkuleres eller gjenvinnes.
Det samme gjelder Akershus
fylkeskommune. De skal
redusere mengden BA-avfall
som går til deponering med
60 prosent innen år 2003,
men har ingen oversikt over
hvor stor andelen som depo
neres egentlig er.— Vi har ikke noe tall på
dette, og vi har uansett ikke
innarbeidet rutiner som gjør
at vi vil se de helt store resul
tatene riktig ennå, sier John

Etter først å ha blitt
avslått av Direktoratet
for naturforvaltning ser
det nå ut til at buejakt
blir lovlig i Norge. Bue
jegerne ser på hobbyen
sin som jaktens svar på
fluefiske.

Geir Østerud, som fram til i år
har vært med å lede piosjek
tet.

- Meningsløst
Vi må klare å lage statistikk

på dette, hvis ikke blir mål
settinger som den Akerhus
fylkeskommune opererer
med meningsløse, fastslår
Lisbeth Stokke Fjeldly, som
har arbeidet med å sluttføre
en nasjonal handlingsplan
for BA-avfall på oppdrag for
ØkoBygg og Byggenæringens
landsforening.

Planen ble lansert i.
februar, og gir retningslinjer
for hvordan bransjen skal
håndtere og behandle BA-
avfall.— Vi kommer blant annet
til å lage en veiledning som
gjør det enklere for avfalls
mottakene å dele avfall i
ulike kategorier, og flere til
tak blir iverksatt i løpet av
året, framholder Fjeldly.

Hun konstaterer at betong,
tegl, gips og asfalt, er de
avfallstypene det er viktigst å
gjøre noe med på grunn av
mengdene. Betong- og tegl
avfall alene utgjør rundt to
tredjedeler av den årlige
bygg- og riveavfallsmengden.

— En løsning kan være å
investere i bedre lokale knu
severk. Mye står her på kom
munenes vilje til å satse. Skal
deponiene få lengre levetid

Av JENS P. TOLDNÆS

Skeptikerne er mange, like
vel ser pilen ut til å peke i rik
tig retning for norske bueje
gere. Om to âr kan det være
fritt fram for denne jaktfor
men her i landet. Miljøvern
departementet bekrefter at de
har Satt døren på glott ved å

bør det satses på knusing av
betong og tegi.

I Akershus vedtok de fleste
kommunene i fjor egne for-
skrifter om bygg- og riveav
fall. Kommunene har fått
delegert myndighet til å gjøre
dette, og kan skrive ut geby
rer hvis ikke forskriftene føl
ges.

Follo-kommunene As, Ski,
Frogn, Nesodden og Oppe-
gård kom med sin nye for-
skrift ved årsskiftet. I denne
heter det i grove trekk at alle
som skal rive, rehabilitere
eller bygge plikter å over-
holde regelverket. Målet er å
få bedre kontroll med avfalls
strømmen.

Bygningssjef Tore Petter
Stensrud i Ski kommune vil
likevel ikke ut med konkrete
målsettinger, og vedgår at det
ikke fins noen god oversikt
over avfallet i kommunen.

Lov eller forskrift?
Heller ikke SFT har noen
eksakt oversikt over hva som
skjer med bygg- og anleggs
avfallet.— Vi ønsker å gi kommu
nene mulighet til å hindre at
avfall havner på avveie. Om
det kan gjøres med en ny for-
skrift eller en ny paragraf i
Forurensningsloven, er vi
foreløpig ikke sikre på, sier
seksjonssjef i svr, Hans
Aasen.

foreslå jakt i en proveperiode
i fire år. Forslaget skal nå ut
på høring.- Buejakt ble i prinsippet
forbudt i 1973 da den nye
våpenloven satte krav om
kruttdrevne våpen. I realite
ten er det mye lenger siden
noen jaktet med bue her i
landet sier leder i Norges Bue

jegerforbund, Arve Olav Vest-
gård.

Redd for opinionen
Vestgârd er naturlig nok
svært fornøyd med Miljø
verndepartementets beslut
ning. Foreningen fikk først
blankt avslag av Direktoratet
for naturforvaltning.

— Direktoratets problem
var at de ikke kunne ta oss på
noe faglig. De var uteluk
kende redd for opinionen,
sier han.

Vestgård er selv en erfaren
jeger. Til tross for førti år med
børse på skuldra mener han
buejakt er en enda større opp
levelse.

— Er det jaktens svar på flu
efiske dette her?

— Ja, kanskje det. Jakten er

langt mer krevende ettersom
man må så nær viltet.

Norges Buejegerforening
har så langt søkt om jakt på
dyr opp til og med rådyr for
ikke å presse myndighetene
for hardt i begynnelsen.

Bue kan brukes på alt
norsk vilt med unntak av fugl
i flukt. Jeg har selv skutt stor
vilt med bue syv ganger,
blant annet villsvin og en
antilope 450 kilo. Ved like-

Tusenvis av småbåthav
ner langs norskekysten
er forurenset av tunge
miljøgifter. Problemet
kan være større enn
mange typer alvorlig
industriforurensning.

Av JENS P. TOLDNÆS

Norske storhavner har vist
seg å være de reneste opp
hopningspiasser for farlige
miljogifter. Nå viser det seg at
ogsâ småbåter kan være en
verre forurensningskilde enn
tidligere antatt. Det mener
Norsk institutt for vann-
forskning (NIvA). Instituttet
har undersøkt ni småbåthav
ner i Aust-Agder på oppdrag
for Fylkesmannens miljø
vernavdeling. Mistanken
mot småbåthavnene ble vakt
tidligere i år etter en større
undersøkelse av store havner.

Vi har mistanke om at så
vel gamle småhåthavner, som
nyere anlegg uten industripå
virkning er betydelig foru
renset. Hvis det vi har funnet
så langt er representativt, tror
jeg dette mil jøproblemet
overskygger mange typer
alvorlig industriforurens
ning, slik som for eksempel
utslipp fra smelteverk, sier
Kristoffer Næs ved NIVAs sør
landsavdeling.

‘ Ifølge Næs kan sedimen
tene i småhåthavnene skjule

Hva skjuler idyllen?
Alt for ofte er svaret
farlige miljøgifter.

artet treff dreper buen nøyak
tig like godt som et gevær.

Redd for Rambo-typer
— Hva med skadeskyting?

— Danmark tillot buejakt i
1998. Tall derfra viser at ska
deskytingsprosenten på
rådyr er på 2,9. Det ligger
neppe noe tilbake for norske
rifiejegere.

— Hva slags opplæring
ønsker dere at norske bueje

store mengder skadelige mil
jøgifter som tjærestoffer
(PAH), tinnforbindelser (TBT),
bly, kadmium, kvikksølv,
kobber, sink og oljehydrokar
honer. Havnene ligger som
regel i smult farvann og gif
tene forsvinner ikke, i stedet
hoper de seg opp i hunnslam
met.

År ut og år inn
Olje og bensinfylling, med
påfølgende sol år ut og år inn,
er en viktig forurensnings—
kilde i norske småhåthavner.
Det er også bruken av bunn-
stoff som skal hindre
hegroing på båtene.

— En småbåthavn med ioo
båter, som hver bruker to kg
bunnstoff årlig, vil etter hvert
få en betydelig opphopning
av gift. Vi har ikke de ende
lige resultatene klare ennå,
men det er overraskende at vi
finner giften TBT, som er for
budt, i havner som er anlagt
etter at forbudet kom, sier
Næs.

Kjempeutfordring
Det finnes om lag 350 000

småbåter i Norge, ifølge Toll-
og avgiftsdirektoratet. Disse
befinner seg hele, eller deler
av året, i tusenvis av småbåt
havner langs hele kysten fra
Østfold til Finnmark. Dersom
NIvA5 mistanker er rilctige, vil
miljømyndighetene få en
stor utfordring med å gjen
nomføre tiltak for å bøte på
skadene. Aktuelle tiltak kan
være tildekking eller oppgra
ving og deponering av mas
ser på land.

gere skal få?
— Vi er livredde for

«Rambo-typer». I vårt forslag
til myndighetene ønsker vi
derfor at alle buejegere skal
ha den vanlige jegeropplæ
ringen i tillegg til det interna
sjonale buejegersertifikatet
og en nasjonal skyteprove.

I USA finnes det om lag 3,6
millioner buejegere. Til sam
men skyter de 6—700 000 stor
vilt per år, ifølge Vestgård.•

- MåI,for søppel
uten mening

Syndere i sommersøl



Ved å plassere
økologiske matvarer på
samme sted i butikken,
øker salget vesentlig.

Av KRISTIAN JAHRE

Det sier kjøpmann- og daglig
varegründer Bjørn Nymoen.
Nymoen har nettopp avslut
tet prøveprosjektet økohjør
net. Tanken bak prosjektet
har rett og slett vært å samle
alle økologiske matvarer som
fantes i en dagligvarehutikk
under en felles logo. Ideen
fikk han etter å ha lest en rap
port fra Statens institutt for
forbruksforskning som kon
kluderte med at kundene har
vanskelig for å finne økolo
giske matvarer i butikkene.

Femdoblet omsetning— Det er ingenting som tyder
på at folk ikke vil ha økolo
giske matvarer. Mangel pa
informasjon, dårlig utvalg og
tilgjengelighet, samt uprak
tiske innpakninger blir ofte
oppgitt som den største hin
dringen. Dagens situasjon er
at du enten må oppsøke spe
sialforretninger eller lete i
dagligvarebutikkene for å
finne økologiske varer, for-

i millimeter beksot på
innsiden av ovnen redu
serer varmeeffekten
med 10 prosent. En ny
fyringsbrikke hjelper deg
å holde ovn og pipe ren.

Av KRISTIAN JAHRE

Feieren har fâtt en ny alliert.
Med Skorsteinsrens er det
bare å fyre opp — så blir pipa
nærmest renset av seg selv.
Skorsteinsrens er rett og slett
en fyringsbrikke på størrelse

klarer Ny moen.
Førsøket har vært gjen

nomført ved Meny Flaslesen
teret i Sandefjord. Nymoen er
imponert over resultatet.— Før vi innførte økohjør
net var ukesomsetningen av
økologiske varer på Il 67 kro
ner. Etter at økohjørnet var i
gang, var omsetningen på
5900 kroner, sier Nymoen.

Han forteller også at de har
prøvd ut en light-versjon av
Økohjørnet - hvor varene ble

med en middels vedkubbe
som du brenner i ovnen eller
peisen din. Røyken vil tørke
ut og løse opp tjære og sot i
pipa. Etter i til 20 dager vil
mesteparten av avfallsstof
fene enten drysse ned i pei
sen eller forsvinne ut pipa.

Hovedhensikten med Skor
steinsren er å forebygge mot
brannfare. I tillegg får du bedre
utnyttelse av varmeeffekten
når du har en ren pipe og ovn.

— i millimeter beksot på
innsiden av ovnen, reduserer

spredd rundt i hver vare-
gruppe. Omsetningen gikk
da noe ned.

Lettere å finne
Konklusjonen må være at

forbrukerne vil kjøpe mer
økologisk mat hvis vi bare
forteller dem hvor de finner
varene, oppsummerer
N mo en.

En spørreundersøkelse
viser at andelen kunder som
mente at det var lett å finne

varmeeffekteti med io pro
sent, forteller Dag Hansson
som har agenlur pâ Skor
steinsrens.

Han understreker likevel
at produktet ikke er noe
vidundermiddel.

Dette er ingen erstatning
til tradisjonell feiing. Den
mot gjør det feiingen mer
effektiv, og vi anbefaler der
for at man kombinerer
«Skorsteinsrens» med besøk
av feier. Del gir best resultat,
sier l-lansson.

de økologiske matvarene i
butikken økte fra i’ til 50

prosent etter at varene ble
samlet.

Vanskelig i kjeder
I Norge er omsetningen av
økologiske matvarer på om
lag to prosent. I Sverige og
Danmark utgjør den mellom
åtte og ti prosent. Kjøpmann
Nymoen mener det er mulig
å hale innpå svenskene og
danskene.— Men det vil selvsagt kreve
vilje fra salgsleddet. Noen
butikker er flinke til å satse på
økoprodukter, men de fleste
er passive. Dessuten har det
vist seg at direkte levering av
økologiske varer til butik
kene kan være vanskelig fordi
de store kjedene sentralstyrer
logistikken og forlanger at
deres faste lager- og transport
systemer blir brukt. Dermed
blir mange engstelige for å
gjøre egne løsninger på siden
av dette, sier Nymoen.

Prosjektet er gjennomført
på oppdrag fra Hof og Holme
strand kommuner i Vestfold.
Bygdeutviklingsfondet i Vest
fold og Fylkesmannen i Vest
fold har dessuten støttet pro
sjektet økonomisk.•

— Hva består kubben av?
— Produktet er laget av god

gammeldags flis og parafin. I
tillegg er det et såkalt kataly
tisk pulver som tørker ut tjæ
ren. Vi går helst ikke ut med
hva dette aktive stoffet består
av, men jeg kan garantere at
det verken er svovel, sink
eller farlige tungmetaller slik
noen har påstått. Tester av
produktet viser at det verken
avgir helse- eller mil jøfarlige
stoffer, sier Hansson.U

Poltikerne i Rennebu
kommune vil tillate
vannskikjøring på
Buvatnet. Motorferdsel
loven er klar på at dette
er ulovlig.

Av KRISTIAN JAHRE

Berkåk Veikro og Gjestegård
og Guflvåg Camping i Sør-
Trøndelag har søkt Rennebu
kommune om tillatelse til å
bruke motorbåt for å kjøre
vannski på Buvatnet ved Ber
kåk. Buvatnet er et lite vann

0,3 kvadratkilometer, og
ifølge motorferdselloven er
det forbudt med motorisert
ferdsel på vann under 2 kva
dratkilometer.

Mot administrasjon
Da søknaden om vannskikjø
ring første gang ble behand
let i fjor høst, innstilte koni
munens administrasjon på å
avvise saken. Blant annet
pekte de på at vannskikjøring
er i strid både med formålet
med Buvatnet Friluftsområde
og lov om motorferdsel i
utmark og vassdrag. Likevel
vedtok Utvalg for miljø, tek
nikk og landbruk å åpne for
vannskikjøring — «under for
utsetning av at rettighetsha
verne i Buvatnet samtykker i
aktiviteten».— Da vi la fram saken i fjor
høst, vurderte vi søknaden
slik at kommunen ikke
hadde adgang til å gi dispen
sasjon til vannskikjoring på
Buvatnet, sier miljøvernråd
giver Eli Grete Nisja i Ren
nebu kommune.

Saken er nå sendt på

•• Fylkesmanrien i Sør-

Trøndelag vil ikke godta

vannskikjøring på Buvatnet.- I den kommunale saksbehand

lingen blir det, helt korrekt,

påpekt at vannet er for lite til at

det kan tillates vannskikjøring.

Likevel sier kommunens politi

kereja til vannskikjøring. Det

blir helt meningsløst. Kommu

høring og vil sannsynligvis
bli sluttbehandlet i mars.

Buvatnet er sikret som
offentlig friluftsområde, og
det er vedtatt en egen regule
ringsplan for området. Rundt
vannet er det gjort flere inves
teringer for å legge til rette
for bruk av området. Blant
annet er det anlagt turvei
rundt vannet, det er laget ny
badeplass med brygge og
bygd toaletter, grillplass og
anlagt parkeringsplass.
Buvatnet er et populært tur-
og rekreasjonsområde.

- Fordømte plikt— Vi mener vannskikjøring
på Buvatnet er et godt tiltak
og har derfor bedt om å få
innspill fra berørte parter,
sier Jørn Berntsen (Ap), leder
for Utvalg for miljø, teknikk
og landbruk i Rennebu kom
mune.

Berntsen sier de allerede
har fått mange tilbakemel
dinger — både positive og
negative.

•

— Jeg vil ikke forskuttere
senere behandling av saken,
men foreløpig er det lite som
tilsier at vi skulle mene noe
annet nå enn i høst, sier
Berntsen.— Men dere er klar over at
det ifølge motorferdsellovens
bestemmelser ikke er adgang
for å gi slik dispensasjon?— Ja, det er vi klar over. Alle
saker som dreier seg om
motorferdsel er vanskelige.
Vi må bruke skjønn og ta en
avveiing. Som politikere er
det vår fordømte plikt å
trekke en slutning, sier Bemt
sen. I

nen oppfører seg helt ansvars

løst, sier Aage Tørris Ekker ved

miljøvernavdelingen hos Fylkes-

mannen i Sør-Trøndelag.

Ekker mener vannskisaken fra
Rennebu er et typisk eksempel

på hvor dårlig kommunene

takler å få overført ansvar for

forvaltning av naturen.

Glamour på
Gaustatoppen

et begynner å

nærme seg tretten

år siden Brundt

landkommisjonen

tente varsellam

pen i forhold til energiforbruket

i den rike del av verden. Det vil

være nødvendig med en betyde

lig omlegging av det nåværende

energiforbruksmønster, ble det

framholdt. Men det tar man

ikke så tungt i Tinn, hvis da ikke

utfordringen skulle bety omleg

ging fra mye til mer. Derfor kjø
I rer de så det griner, mot rødt lys

Med Buchardt

og det med verdens beste sam

vittighet.

Tinndølene våknet til dåd og

glitrende horisonter da investor

Arthur Buchardt banket på

kommunedøren, slo raust ut

med venstre hånd og og presen

terte prosjekt: Alpinlandsby på

Gaustatoppen. Hotell, alpinan

legg og 600 hytter. Jeg spytter i

en milliard. Greit? (<Hytte’ er i

denne sammenheng en

kortform av ordet fritidsresi

dens med boblebad, badstu,

bredbånd etc etc, i priskiassen

1,5 millioner
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sterdalen er et av de stedene som gir en
inntrykk av at Norge er et stort
land. Det lange vidstrakte dalføret
med de myke konturene og den
sparsomme bebyggelsen gir en
følelse av stillhet og uendelighet.

Ikke minst en vinterdag i slutten av januar.
Noen mil syd for Koppang, kommunesenteret i

Stor-Eivdal, ligger den lille grenda
Evenstad med Høgskolen i Hedmark
som et naturlig midtpunkt. Det er her
alt skjer. Det vil si vanligvis skjer det
nærmest ingenting her, men nå er ste
det i ferd med å bli senter for verdens-
pressens oppmerksomhet.

For aldri har det vært mer ulv i Norge, dyra.
og aldri har det vært mindre. Det kom
mer an på perspektivet og øyet som ser. Sammenlignet
med hundre år tilbake i tid er ulven nærmest radert ut i
dag. Likevel er antallet mangedoblet i forhold til for 25

år siden. Denne vinteren er det knapt mulig å åpne en
avis, skru på TV eller radio uten åse og høre om ulven.
Den blir observert på gårdstun, filmet av amatører, den
dreper løsh under og sprer frykt og forbannelse i bygd og
delvis også i byen. Utviklingen har tillatt over tid. Ulv

stresset. Tynn som en strek. Vakt-
som og kanskje en anelse fravæ
rende i blikket. Som om han vok
ter noe han ikke helt har kontroll
på, hvilket er eksakt hva han gjør.

Wabakken beklager at vi har
måttet vente. Flan beklager

ULVEN SETTER SPOR ETTER SEG:
Ulvesporing er ressurskrevende.

Samarbeid med lokalbefolkningen
er hjørnesteinen i Petter

Wabakkens arbeid. Først og fremst
for å bringe folk og forskere nær

mere hverandre.

p
Petter Wabakken har jobbet med ulv siden 1978.

Da var ulven utryddet i Norge. Hvorfor begynner en

biolog åØjobbe med et dyr som ikke finnes?

re
Av JENS P. TOLDNÆS

og KRISTIAN JAHRE (foto)

/

‘4

I-...

i Sarpsborg, hvem skulle trodd det for noen år siden? På
Nesbyen kanskje, men på Nesodden?

For 23 år siden, i 1978, var det ikke ulv i Norge. Det
vil si, det var det nok, men det var uhyre få og folk
som observerte ulv avskrev observasjonene som hun
der, syner eller andre UFOer, det vil si uidentifiserte fir
beinte objekt. Det fantes ingen forskere som trodde på
ulven, det vil si nesten ingen.

Amanuensis Petter Wabakken står
Det er ingen som gar det pa døren. I tillegg til en drøss gule
inn for at vi skal post-it-lapper. Blant annet en tre uker
utrydde ulven. Likevel gammel om å huske å kontakte Natur
er det ikke en lokalpo- & miljø. Døra står på gløtt og vi kan
litiker, som tar til orde høre en kar snakke høyt på noe som
for å ta vare på disse tydeligvis er en dårlig telefonlinje.

Omsider kommer Norges mest berømte
rovdyrforsker ut.

Han virker travel uten å være

_-
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også at vi må fortsette å vente, men vi kan kanskje
sette oss i kantina litt? Vi kan få noen ulveartikler å
lese på så lenge, det er bare å bli med inn på kopirom
met. En student dukker opp med et kart og en mel
ding. Wabakken absorberer og resonnerer.

— Mye korpaktivitet, javel... Ilvem er det som er
der...? Er det solide folk? Kan de skille mellom spor av
elg, hjort og rein? Gar framsporet inn ved Blavarden?

Begreper og stedsnavn hagler. Wabakken dirigerer
sine tropper og vi aner hvorfor denne mannen kan
virke litt fraværende av og til.

Der Spiegel på plass
1 kantina får vi bevis for at verdenspressen faktisk er
til stede. Over et varmt mikrobølge-horn med ost og
skinke treffer vi Monica ‘/.ucht og Renate Nimtz
Kiister fra fler Spiegel. Opplag: En million. Kvinnene
har tilsammen 32 års fartstid fra et av verdens største
og mest prestisjetunge magasin. De har vært i Bayern,
Frankrike, ltalia og Romania og skre
vet om ulv. Nå er de pa Evenstad. De er
interessert i Østerdalen generelt og
konflikten spesielt, I lvorfor ønsker
myndighetene å skyte ni ulver når vi
nesten ikke har noen? Finnes det ikke
alternativer?

Omsider kommer hovedpers men Fetter Wahak
ken. Han er imidlertid ikke mannen som helst vil
svare på kontroversielle spørsmål rundt jakt og fel
lingstillatelser. Dlv er sensitivt materiale å jobbe med
i Bygde-Norge, og Wabakken har helt tydelig lært seg
å være diplomat. En periode som sauehonde med rov
dyrtap har også lært ham å se saken fra primærnæ
ringens synspunkt.

VERDENSPRESSEN Å PLASS: flyk

tet om den internasjonale pressens

interesse for norsk ulvejakt viste

seg å stemme. Monica Zucht og

Renate Nimtz-Köster fra

Der Spiegel vil bringe den norske

ulvedebatten ut til flere millioner

lesere.

er ingen som går inn for at vi skal utrydde ulven. Like
vel er det ikke én lokalpolitiker som tar til orde for å
ta vare på disse dyra.

bekymret.
— 1-lørt det før, svarer Wahakken og

forteller uanfektet om hovedarsaken til
at ulveprosjektet pa Evenstad og andre
rovdyrprosjekter har hatt suksess: bil

åpenhet og involvering av lokalhefolkningen.
— Det er flere fordeler med et slikt opplegg. Ved a

brukt’ studenter, lokalhefolkning og jegere i feltarhei
det involverer og informerer vi de menneskene som
lever med rovdyra rundt seg. Dessuten er det billig.
Skal man spore hjørn i noen korte våruker mens det
ennå er snø må man kanskje gå 3000 kilometer på ski.
Det er umulig for et par forskere.

Det viktigste er likevel at folk ikke
føler at de får resultater tredd ned
over hodet. De er med på å frem-
skaffe dem selv. Som forsker slipper
jeg å være arrogant, jeg kan ta med
folk ut i skogen slik at vi kan se på
det hele sammen, sier han.

Lokalbefolkningen er nemlig
interessert i Wabakkens forskning.
Ikke adferdsforskning og mer aka
demiske problemstillinger, men
hvor mange ulv det til enhver tid er
i området. Hvor mange elg de tar og
så videre. Denne informasjonen
bringes ut, noe som gjør at forholdet
mellom folk og forskere blir langt
mindre distansert, ifølge Wahakken.

På det meste kan han ha 400 men
nesker ute i terrenget på en gang.
Han forsøker hele tiden å ha full
åpenhet på alle områder. Det finnes
likevel unntak.

— Dersom et ulvepar får valper,
forteller vi ikke hvor disse er, sier
han.

Som en følge av iver, ikke spising,
er bestanden av reker på Wabakkens
halve rundstykke gått kraftig tilbake
og er nå omtrent på størrelse med
Atnadalsflokken.

Savnet norske antropologer
Wabakken har vært en omstridt for
sker, ifølge ham selv og andre. Når
han forteller at ulveprosjektet har

blitt en suksess virker det likevel ikke som skryt. Mer
som fascinert konstatering. Og for å være sikker på at
vi har fått det med nevner han lokalbefolkningen en
gang til.

—I fire år var jeg ikke helt til å stole på som forsker
fordi jeg jobbet så spesielt, men 1982, på et interna
sjonalt rovdyrmøte i Flelsinki, ble
metodene mine akseptert.

Da Wabakken startet som ulvefor
sker ønsket han seg raskt større kunn

7%,caper i antropologi.
— Jeg husker jeg synes det var litt

pussig at nesten alle antropologer på
syttitallet måtte til Bali, mens ingen
besøkte våre egne samer og lærte noe
av dem.

23 år på sporet
Han har valgt å johhe på en liten høgskole framfor
større forskningsinstitusjoner i Trondheim og Oslo.
Fra kontoret sitt kan han følge bjørnen i ha med tele
skop. Studentene har observert ulv et steinkast unna
internatet

— Som den eneste kommune i Norge med kjemeom
råde for både jerv og hjørn er Stor-Elvdal unik. Her har
vi alle de «fire store)) de viktigste byttedyrene, rådyr,
elg, villrein og hjort. Det er et perfekt økosystem.

— Hvor langt unna er nærmeste ulv nå, spør vi
dumt.

— Selvsagt vanskelig å si, men teoretisk bare noen
hundre meter, sier han og later som han skal spise en
appelsin.

Wahakken har jobbet med ulv i Norge siden 1978.
Det er spesielt på flere måter. For 23 år siden var nem

lig denne arten erklært utryddet her i landet. Hvorfor
begynne å jobbe med et dyr som ikke finnes?

Det er vanskelig å si om ulven var utryddet på syt
titallet, men de fleste forskere mente det. Problemet
var at når folk så ulv tok de det ikke alvorlig. Det var
derfor vanskelig å få inn pålitelige rapporter.

Wahakken tydde til lokalavisenes arkiven Ved å
p1 øye 30 årganger fra det ganske land i perioden 1948
til 1978 fant han 300 artikler om ulvespor og obser
vasjoner. Artikler som hadde gått forskningsmiljøene
hus forbi.

— Antallet var trolig for høyt, men det måtte være
noe i det. Jeg trodde ikke på big-foot og yetier, men jeg
var sikker på at Nordens største predator var der ute.
Problemet var at det bare var jeg og lokalhefolk
ningen som mente det, sier han. Og han fikk altså rett.

I tillegg til å drive feltarheid, sporing, radiopeiling og
mediaarbeid, foreleser Wabakken på høgskolen. Det vil
si det er det som er den egentlige jobben hans. 1Jan hol
der kurs i rovdyrforvaltning. Studentene lærer å skille
fram- og bakspon Hvordan man kjenner igjen en sau
som er drept av gaupe i forhold til en som er drept av
bjørn, hund eller ørn. I tillegg holder han internasjo
nale kurs i det som kalles nordisk vilt forvaltning.

Hvorfor er ikke ulven farlig?
Ifølge Wabakken er det utrolig mye vi ikke vet om de
store rovdyra. Ikke minst ulven. En ting er han imid
lertid sikker på, det vil si så sikker som en forsker kan
bli: Ulven er ikke fysisk farlig for mennesker Det som
fascinerer Wabakken er hvorfor

— Vi vet at detfe er en predator hvor et enkeltdyr
kan drepe en bison. Likevel angriper den ikke men
nesker. Hvorfor i all verden gjør den ikke det? Det er
en million ulv i 05A og ingen er drept de siste hundre
årene.

Wahakken så sin første ulv i r984. Siden har det
blitt mange. Han har absolutt ingen betenkeligheter
med a ha med døtrene på tre og ti år på feltarheid.

Like interessert som han er i hva vi gjør med ulven
er Wabakken fascinert av hva ulven gjør med oss.

Ikke fysisk, men mentalt.
— Riksveien nede i dalen her har

drept to hundre mennesker. Ulven har
ikke drept noen. Likevel har folk et
utrolig sterkt forhold til dette dyret.

Sporet
Vi har veldig lyst til å se ulvespor. Det
har Der Spiegel også. Klokka to får

Wabakken melding om ferske spor noen mil unna.
Fotolyset svinner raskt på denne tiden av året og det
er bare å komme seg av gårde. Noen kilometer nord
for Koppang, nærmere bestemt i Frøsålia, treffer vi
Frode og Sveinung. De to tredjeårs-studentene har
vært ute på frivillig ulvesporing hele dagen. Og der, i
det svinnende dagslyset, oppover langs en nedsnødd
traktorvei, går sporet.

— Det er «ruta» det her, sier Frode. For dem er det
dagligdags, men for oss som ikke har sett ulvespor i
Norge før er det litt magisk. Stryk «litt», vi får lyst til
å hente spaden og ta med sporet hjem.

— Det er tre stykker sier Wabakken om sporrekken
som ser ut til å stamme fra ett dyr. Ulven er økonom
og sløser ikke med kreftene.

— Det er litt pussig, legger han til. Da jeg startet i
1978 var det antageligvis færre ulver i hele landet enn
de som har spasert forbi her.



Ulv
- kulere
enn Spice
Giris!
Mens jegerne i Østerdalen ikke så
spor etter ulv på sin første
jaktdag, hadde Blekkulfs Miljø
detektiver større suksess. Utrolig
hvor mye glede en liten ulvebæsj
kan spre.

Av DANIEL SELLEVOLL

(tekst og foto)

— Jeg synes det er dumt at vi skyter ulv. De
har like mye rett til å være her som oss.
Dessuten spiser vi også fårekjøtt.

Tor Økland Barstad, io år, har et filoso
fisk og rettferdig, utgangspunkt idet
Blekkulfklubben i As drar på leting etter
ulvespor i Harejellen i Sarpsborg kom
mune. Sammen med lokale rovdyrkjen
nere og med øynene godt plantet i snøen,
håper de unge miljødetektivene å finne

Med støtte fra lokalbefolkning og
bønder har en nedslitt italiensk
nasjonalpark blitt til en turistmag
net med ulv, bjørn og gaupe.

Av AUDUN GARBERG

Abruzzo nasjonalpark ligger midt i Italia,
ikke for langt fra Roma. Da Franco Tassi
overtok som parksjef for drøyt 30 år siden,
var den vanskjøttede parken på forhånd
ansett som tapt. Men Tassi har snudd
stemningen og fått pilene for antall rov
dyr og besøkende til å peke oppover.

Ulvebestanden i nasjonalparken har økt
fra 10 til 200 dyr i løpet av de siste 30årene.
Parken har også rundt 200 brunbjørner og
5o gauper. Også disse bestandene øker.

Med inntekter fra stadig flere turister
endret lokalbefolkningen etter hvert

holdning til rovdyrene.
— Tidligere gikk alarmen når innbyg

gerne så ulv, og lokalavisen hadde over-
skrifter som «Beleiret av ulv». jo til 20 år
senere forandret situasjonen seg. Hvis
noen nå ser ulv roper de: «Kom og se! Her
er ulven!»

Ulven er blitt så populær i Abruzzo
nasjonalpark at den har fått sitt eget
museum. Etter åpningen av museet har
antall besøkende i vertslandshye n
steget fra 3000 til 120 000

årlig. I

— Landsbyen ble pi kort
tid en av de rikeste i Italia.
300 personer bor i te[tstedet,
som i tillegg har 6oo gjestesenger, for
teller Tassi. Til sammen har parken to mil
lioner besøkende årlig.

Tassi presiserer at innhyggernes hold-

ningsendring ikke bare dreier seg om
penger, men også idéer.

— Innbyggerne er stolt over å være sen
trun’i for denne forandringen. Særlig de
unge liker å arbeide med å ta vare på natu
ren, sier Tassi.

De fem landshyene inne i parken huser
til sammen 4000 innbyggere. Satsing på
turister med interesse for ville dyr og

natur har gitt landbrukerne i området

I
flere ben å stå på. De selger lokal-
produsert mat, merket med at den
kommer fra nasjonalparken.

Italienerne slipper unna en viktig
del av rovdyrkonflikten fordi hus-
dyr på beite blir voktet av gjetere.

— Vi har alltid hatt ulv og
tyveri, derfor er kontroll

nødvendig. Dess
i uten er løshundene

Seks år i fengsel
Hensikten med ekspedisjonen er å lære
mer om den mye omtalte ulven. Mil jøde
tektivene skal nærme seg ulven på en litt

,.nnen måte enn jegerne i Østerdalen. Vi
erer at vålerreviret i Østfold innhefatter

nordre Sarpsborg, Spydeherg, Hobøl,
Skiptvedt, nordre Fredrikstad og Råde. Vi
får også vite at en kan få opptil seks år i
fengsel for å skyte en ulv. Vi er herved
advart. Sporingen kan begynne.

Flokken med miljødetektiver trasker
langs snødekte skogsveier. Ulveekspert
Jens Petter Wold forteller at mens hunder
hopper og danser, snuser og svinser i heru
selsen over å være i friluft, så er ulver mer
målhevisste. Sporene vi søker må være
rettlinjete. Dessuten har hunder trangere
poter.

Det går ikke lang tid før sporingen gir
resultater. Miljødetektivene, samt Natur

miljøs utsendte, blir oppmerksomme
på «noe» som ligger langs veien. Og det er
ikke en hvilken som helst noe. Det er

en større fare for husdyr enn ulven, sier
Tassi. Han innrømmer imidlertid at det
oppstår konflikter i området.

— Konflikter blir det alltid, men de
dreier seg mer om idéer enn fakta. For
lokalavisen er det enklest å være skeptisk,
men det påvirker ikke den faktiske situa
sjonen, sier Tassi.

Arlig arbeidet rundt iooo ungdommer
fra hele Italia frivillig i parken, mot gratis
kost og losji. Nå åpner Abruzzo også for
ungdom fra andre land.

— Problemet er at de frivillige ikke vil
reise hjem etterpå, forteller Tassi.

ulvehæsj. Jens Petter Wold er sikker i sin
sak. Klumpen inneholder både beinrester
og hår. Idet han gnir funnet til små biter i
nakne hender, fastslår han at dette ikke
kan være ekskrementer fra hund. Hunder
spiser opphakket ferdigmat som neppe
inneholder bein, og i hvert fall ikke hår.

En oppvakt miljødetektiv forteller at
han har sett en bil hvor det sto «Ja til ulve
jakt». Han har følgende forslag:

- Vi kan smøre ulvebæsj utover bilen.
Og nærmere kom vi ikke den politisk
hetente situasjonen.

Daniels første ulv?
To timer og flere avføringsfunn senere,
samles miljødetektivene rundt et bål for å
oppsummere turen. Noen har funnet
ulvespor i snøen. Daniel, 8 år, snuste seg
frem til noen mystiske avtrykk langs
skogsveien. Ekspertene mente at dette
meget vel kunne være ulvespor. Konklu
sjonen var at sjansen for at sporene stam
met fra ulv var 8o prosent, mens reste
rende prosenter ble tilskrevet sjansen for
at det var en hund.

Miljødetektivene kunne ellers melde at
de hadde funnet elgspor, elgbæsj, elghein,
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harespor, rådyrspor, orrfuglspor, muse
spor, revespor og menneskespor. At det
var ulv i området var ingen i tvil om. Men
vi fikk melding om at ulveflokken for øye
blikket var lokalisert i Spydeberg, så noe
ulvehyl ble det ikke. -

Ulven ville kjeftet på oss
Miljødetektiven Tor forteller at han ikke
er det minste redd for ulv. Men han skjøn
ner samtidig at folk som bor i nærheten av
ulv, er redde.

— Mange er kanskje redde fordi de vet at
ulven kunne ha drept et menneske hvis
den hadde villet, sier han.

På spørsmålet om hvilket dyr han helst
ville vært, svarer Tor hund eller katt. Kan
skje helst katt. Her er det pragmatikeren
Tor som tar over.

— Hvis jeg var en katt, ville jeg aldri hatt
problemer med å skaffe mat. Dessuten
ville jeg fått masse oppmerksomhet fra
mennesker, og ingen ville jaktet på meg
eller prøvd å spise meg.

Spørsmålet om hva som er kulest av
Spice Girls eller ulv synes Tor er morsomt.
Dessuten; krydderjentene har ikke sjans.
Ulven er sjef. Tor mener imidlertid at en
talefør ulv ville hatt et og annet ä si OSS

mennesker.
— Hvis ulven kunne prate, ville den kjef

tet på oss og sagt at vi ikke skulle skyte
noen ulv, sier han.

Og slik ble årets vakreste vinterdag
avsluttet. Det er ikke sant at unger er så
kravstore. En bæsj og noen avtrykk i
snøen kan være like spennende som
snowboard og Playstation 2 — særlig når
det er selveste ulven som har vært på
ferde, I en stadig mer urban og digitalisert
hverdag er det slike opplevelser som gir
livet litt ekstra mening. Det kan selv
voksne forstå.•

Sigurd 5 år, har funnet bein etter elg. Han kan flekke tenner som en ulv.

1
tegn på ulvens tilstedeværelse. Labbeav
trykk og ulvehyl får vi vite at er gode
indikasjoner. Ulvehæsj er også dritbra.

I))

Ulv med bøndenes velsignelse 0
E
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Franco Tassi hilser på en
av de 200 ulvene i

Abruzzo nasjonalpark.
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Bare et halvt år etter at NSB la
ned togtilbudene, har samferdsels
ministeren beordret gjenåpning av
Bratsbergbaneri i Telemark og
Nelaugsbanen til Arendal.

Av KRISTIAN JAHRE

Det var på regjeringskonferansen i Skien
8. februar samferdselsminister Terje Moe
Gustavsen avslørte at NSB skal kjøre tog på
Bratshergbanen igjen. Fra 24. juni skal
togene igjen rulle på den nedlagte bane-
strekningen mellom Porsgrunn, via Skien
til Notodden. I tillegg gjenåpnes også
Nelaugshanen fra Nelaug stasjon til Aren
dal. NSB la selv ned togtilbudene på de to
hanestrekningene i fjor høst for å spare
penger.

— Da hanene ble stengt i høst, var det en
midlertidig ordning. Nå er situasjonen i
NSB en annen, og ut ifra en vurdering av
ressurser er det funnet hensiktsmessig å
åpne hanene igjen. Og bra er det, sier poli
tisk rådgiver Arnt Frode Jensen i Samferd
selsdepartementet.

— Da hanene ble stengt i høst ble det
pekt på lokforermangel. Nå er ressurssitu
asjonen en annen, sier Jensen.

—. Hvordan synes NSB det er å bli diktert
av samferdselsministeren på denne
måten?

— Vi synes det er bra at vi har en aktiv
eier, sier informasjonssjef Svein Ringstad
i NSB Konsern.

Staten betaler
Ringstad forteller at de har hatt en god
dialog med samferdselsministeren om
gjenåpningen. Det NSB ikke klarer å tjene
inn ved driften på de to togtilbudene, skal
staten betale.

— Det er kommet veldig klart fram at
samfunnet ønsker disse tilbudene. Derfor
er staten også villig til å betale for å eta
blere tilhudene. Dette mener vi er en god
og riktig rollefordeling, forklarer han.

I Grenlandsregionen har det vært et
voldsomt lokalt engasjement for å gjen
åpne Bratsherghanen.

— Det er moro å se resultater. I denne
saken har både miljøhevegelse, næringsliv
og fylkes- og lokalpolitikere i Telemark
stått sammen om kravene til fortsatt drift
på Bratsherghanen. Dette er en seier for
oss alle, sier leder for Naturvernforbundet
i Telemark, Tone Skau Jonassen.

Jonassen har stått i spissen for den

lokale aksjonen og mener det nå er på høy
tid at togene begynner å kjøre igjen.

— NSB har togsett å kjøre med, de har et
godt konsept som vil være lønnsomt på
sikt og nå viser det seg også at de har bk
førere. Mangel på førere har tidligere vært
trukket fram som et argument mot å kjøre
tog på Bratsbergbanen. Det vil vi gjerne
slippe å høre igjen, slår hun fast.

Den senere tid har det kommet fram at
NSB har flere lokførere på lønningslista
som får betalt for å sitte hjemme.

— Med all respekt å melde er ikke dette
fullverdige lokførere. De har gjennomgått
en svært begrenset utdanning slik at de
kun kan kjøre persontrafikk med den type
tog som var tenkt til Timetoget — og kun
p den strekningen. Disse førerne er ikke
aktuelle når vi starter opp igjen til som
meren, sier informasjonssjef Ringstad.

Usikker på hyppigheten
Mens det tidligere Timetog-konseptet
hadde lagt opp til å kjøre il’ avganger i
døgnet hver vei, sier Ringstad at tilbudet
til sommeren blir vesentlig redusert.

Hvor mange avganger det blir vet vi
ikke ennå. Hyppigheten på avgangene er
avhengig av bemanningssituasjonen. I

NSB gjenåpner nedlagte baner DNMI
ii overvåker klimaet

Det norske meteorologiske institutt
(DNMI) står for den offentlige
meteorologiske tjeneste i Norge.

DNMJ utarbeider værvarsler, studerer Norges
klima, gir klimatologiske utredninger,
driver meteorologiske observasjonsstasjoner,
driver forskning og utredningsarbeid,
utfører betalte oppdrag og spesialtjenester,
deltar i internasjon1 I t samarbeid.

En viktig oppgave for DN MI er å følge med i
utviklingen av klimaet, finne årsakene til
klimavariasjonene og å gi best mulige
fremtidige klimascenarier for Norge. DNMI er
i dag aktive i norsk, nordisk og europeisk
klimaforskning. En annen viktig oppgave er å
gi klimainformasjon for sikring av liv og
verdier, for planlegging og for vem av miljøet.
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OZONLAGET OG UV-STRÅLING

Ozonlaget har blitt

tynnere og UV

strålingen kraftigere.

Mest grunn til

bekymring er det

likevel fordi påsken

kommer så sent.

Av AUDUN GARBERG

i blir utsatt for mer UV-strå
ung i dag enn tidligere. Like
vel viser grafene vi her pre
senterer at påskestrålingen
først og fremst bestemmes

av når påsken kommer. Sen påske — slik
som i år — gir mer stråling enn tidlig
påske.

— Hovedårsaken er at sola står høyere
på himmelen, forklarer seniorforsker
Arve Kylling ved Norsk institutt for luft-
forskning (NILu). Dessuten er det på våren
ozonlaget i nord er mest svekket.

Grafen over stråling på Geilo viser hvor
mye stråling som treffer en flate på jorda.
Jo lavere sola står desto mindre sollys får
flaten. Men siden de færreste av oss ligger
flatt på bakken i påska blir ikke strålingen
den samme for oss mennesker. Vinkelen
vi beveger oss i i forhold til sola er viktig.
Dessuten kan ren hvit snø kan refiektere
opp til 95 prosent. De refiekterte strålene
går opp i atmosfæren og en stor del kom
mer deretter ned igjen. Refieksjonen av
UV-stråling er sterkere enn refieksjonen
av det lyset vi kan se.

— Hvis du går mot sola og det er snø
rundt deg, så kan strålemengden være
dobbelt så stor.

Da skal man ta hensyn til at man ikke
har sett mye sol tidligere om vinteren, sier
Kylling.

Jo lenger nord man kommer, desto
lavere står sola på himmelen. Dermed kan
man regne med mindre stråling. Grovt
sett gir en sen påske i Tromsø samme
stråling som en tidlig påske på Geilo.
Likevel bør innbyggerne i nord ta sine for
holdsregler.

— Der oppe har de hatt mørketid ganske
lenge. Får du da plutselig veldig fint vær,
skal du være forsiktig med å ligge i solsi
den hele dagen.

Skyer og snø
Solhøyden betyr altså mest for hvor mye
stråling som treffer jorda. Faktor nummer
to er skyene, forteller Arve Kylling.

— Vanligvis tar skyer rundt halvparten
av strålingen. De kan også ta 99 prosent,
mens spredte skyer kan øke strålingen.

Stort sett reduserer skyer strålingen, men
hvor mye er det ikke lett å forutsi.

De av oss som tilbringer påsken til
fjells, bør være oppmerksom på at jo høy
ere opp man kommer, desto mer stråling.
Med iooo meter stigning øker stråle
mengden med om lag 6 prosent. De høy
este strålemengdene i verden er da også
målt i fjellandet Tibet.

— Arsakene er at landet ligger høyt, og
på lav breddegrad. Landskapet gjør at man
har mindre ozon der enn andre steder. En

rekke faktorer forsterker hverandre. I
Tibet har man flere øyesykdommer rela
tert til UV enn andre plasser, forteller Kyl
ung.

- Nyt sola
øynene er spesielt utsatt for UV-stråling,
som blant annet kan gi smertefulle brann-
sår på hornhinnen. Hudkreft er en annen
kjent og fryktet effekt av soling og sol
brenthet. Denne krefttypen oppstår van
ligvis på de stedene av kroppen man er

mest utsatt for solen, slik som ansikt, ører,
armer og hender. I tillegg kan UV-strå
lingen gi allergi og nedsatt immunforsvar.

Arve Kylling mener man skal ta sine
forholdsregler og ellers nyte påskesola.
For nordmenn flest tror han den største
strålefaren kommer fra helt andre steder
enn påskefjellet: nemlig sydenturer og
solarium.

UV-stråling påvirker mer enn mennes
ker. Hos planteplankton kan UV blant
annet påvirke fotosyntesen, veksten og

KIlde 81W

evnen til å bevege seg i vannet, ifølge hef
tet Deilig er den himmel blå utgitt av fysisk
institutt ved Universitetet i Oslo. Mens
fotosyntesen hos enkelte arter minker
med økende UV-stråling, øker den hos
andre. Dermed kan økt stråling endre
sammensetningen av arter.

Men både for planter og dyr er det van
skelig å kartlegge UV-strålingens betyd
ning fordi så mange andre faktorer spiller
inn, slik som temperatur og fuktighet.

I 1985 oppdaget man «hullet» i
ozonlaget. Deretter gikk det bare to
år før vi fikk Montreal-protokollen
som begrenser bruken av ozonned
brytende stoffer. Avtalen er senere
blitt strammet inn og har effektivt
bremset bruken av ozon-nedbry
tende stoffer i industriland.

De viktigste ozonnedbrytende
stoffene KFK og haloner er med noen
få unntak forbudt i Norge. Stoffene
produseres ikke lenger har til lands.
Import av halon er dessuten for
budt, mens vi importerer 3 tonn
KFIC, ifølge Statens forurensningstil
syn.

Stoffene som har kommet til
erstatning bryter imidlertid ogsà
ned ozonlaget. Erstatningsstoffene
er ikke på langt nær så farlige for
ozonlaget, men bruken av dem vok

ser så raskt at de kan virke negativt. Dess
uten er det usikkert om utviklingslan
dene vil følge opp Montreal-protokollen.

Dobbel effekt
Også drivhuseffekten virker inn på ozon
laget. Drivhusgasser som CO2 senker
nemlig temperaturen i den delen av atmo
sfæren der ozonlaget er. Og lav tempera
tur øker nedbrytningen av ozonlaget. Men
kulda bryter ikke ned ozonlaget alene,
ozonnedbrytende stoffer må også være til
stede. Mengden ozonnedbrytende stoffer i
atmosfæren går langsomt nedover, som
en følge av Montreal-protokollen.

De neste io til 20 årene blir mest kritisk
for ozonlaget. Omtrent rundt år O2O vil
kombinasjonen av drivhuseffekten og
ozonnedbrytende gasser være på topp.
Deretter vil ozonlaget sakte bygge seg opp,
og forskerne regner med at ozonhullet
over Antarktis vil være borte om o år.

• Her finner du daglig oppdatert informa- 1
sjon fra Norsk institutt for luftforskning
om ozonlaget i påsken:
www.nilu.no/web/ozon

Ozonlaget flitrerer bort noe av UV
stålingen fra sola. Strålingen kan blant
annet gi hudkreft og øyensykdommer.

L:.o

Montreal-protokollen forbyr produksjon
og bruk av ozonnedbrytende KFK og
haloner. Erstatningsstoffene HKFK har
også en viss ozonnedbrytende effekt.
Stoffene skal i hovedsak tas ut av bruk
innen 2020.

Kilder Natur- og ,,-oljolekukon, ,an,t Norsk klima- og oooofomkoing
- De frr,te to år.

OZON-TIPS FOR PÅSKEFJELLET
• Bruk solbriller

Ikke sol deg for lenge av gangen

• Ta på ny solkrem med høy faktor
annenhver time

Pass ekstra godt på små barn

Verst om 20 år

Total ozonmengde over Oslo:
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Alta: Har,revs Auto ASS Andenes’ Volrrg Auto ASS Arendal: S:grrrurrd Aase,r ASS, Stoa Bil ASS Askim: Orluveen 15,1 ASS Avaldsnes: Utv,k Autoservve ASS Bergen: Arato 1923 Alt, Sande Auto ASS, L,ero Auto ASS Bodø:

Vestb,l Bodø At Brekstad: Foten B,lsalg ASS Bærum: trrsrrr B,lsenter ASS, Osterds B,lserrter ASS, Aaby Auto ASS Drammen: Centralgaragev ASS Egersund: ASS Auto Elverum- Oddvar Olsen ASS Fredrikstad: Fredrikstad

BrI AS Forde: Rico Førde AS Gjovik: Sullarrd 0,1 ASS Hamar: Oustad ASS Harstad: Seljestau Bil ASS Haugesund: N,ls Surhaug ASS Holmestrand- Ravnas & Co AS Hønefoss: Ullbraathen Bil ASS Jes5heim: Nygaard BrI ASS

Kongsvinger: Oddvar Olsen ASS Kongsv,rrger Kristiansand: ROinds B,llorretrrirrg ASS, NOK, Auto ASS Kristiansund: Slatlem g Co AS Larvik: Gjermundsen Auto ASS Leknes: Vestlofoten Bil ASS Lillehammer:

Autoeerrteret AS Lillestrom- Nygaard B,l Lsllestrom AS Mandal: Mandal B,ltekn,kk Alt Mo i Rana: B:lpar-trrer ASS Molde: Bussbygg B,lsenter ASS Moss: Moss To Takt ASS M3løy: Barrrrerr & Lund Eftf. ASS Namsos:

Hokrres Bil ASS Narvik: Fagerthon 0,’ ASS Nesbyen- B,dne Bil ASS Oppaker: Glomrrten Bil AS Oppdal. Oppdal 9,1 ASS Oslo: lglebk At. Arve leg,er Bil AS, Auto Kv,kk ASS, Ullern B,l Okern ASS Otta: Bilhuset Otta ASS

Rakkestad: Nær,storp B,l ASS Rrsoyhansn: Voling Auto ASS Roa: Roa Auto ASS Sandefjord: Bilco ASS Sandnes: Hegre Auto ASS Sarmnidal: Sar,rvdal Auto ASS Sarpsborg: Nordtug Bil ASS Ski: Nygaard BrI 5k, AS Skien:

Forrrto Bil At Skårer: Lørenskog B,l ASS Sortiand: Bjltrend AS Stathelle: Gr,rrdbakken B,lverksted AS Stavanger. Autogarderr ASS Steinkjer: Steinkjer Auto co Stjørdal: Krogstad Bil ASS Sturds: Syrstaderrg 9:1 ASS

Strømmen: Strommen Bil ASS Storen: K5ell Okkenhaug ASS Sørreisa: Bakkehaug 9,1 ASS Tolga: Tolga Bil og Larrdbruksverksted ASS Tromsø: B,ltrend Tromsø ASS Trondhe,m, Kjell Okkerrhaug ASS, Strandve,en Aatn ASS

Tønsberg: Ojermundsen ,Auto ASS tilsteinvik: 010v v Bil ASS Vadsø: Autosalg ASS Verdal: Ve,rr,o & Molde Ettt. At Voss: Lanqelarsd Auto At ørsta: Ulstern 95 515 Alesund: tlico Bil ASS At: B,llorretnrng ASS

*3jørs ACcenf normal pris kr, 141,950, 5-dørs Accent GL normal pris kr.146.950. Veil. priser levert importiager Drammen. Frokt kommer i ISliegg. Utstyrsnivået varierer med modell.
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Issolleie er funnet noen
steder i nasjonalparken.

Her vokser den på en
sandstrand ved Hiåsjøen.

-

j
Vi garanterer at du blir fornøyd!

I lyiuidai er -er(1ens hurtigst voksende bilkonsern. I>røvekjør
en Acceiit og (11.1 vil skjønne livorfor. Lett og styring,
l)ellagelig og slillegaeiide, lfl(’d 1renrisgencle kjøreegenska—

P’r gode l)i’(IilS(’l’ tig ditt Sisk’ pa rttarkc’det riai’ (k’t gjeldl(r
sikk.’rlii.’t. Kup og l)agasjerorn er blant de største i klassen.

Fornøyde eiere over hele verden!

I—iyundai Accent er i forbrukerundersøkelser over store deler

av verden karei til (len l)ilen som gir mest igjen for pengene,
som har lierrest feil og flest forlløy(le eiere. Tenk deg et
problemfritt billiuld, med bare (le positive opplevelsene!

Din nye bil på veien på rekordtid!

(‘od serVice begynner med rask levering, ingen grunn til a

vente i ukevis nar (lii endelig har bestemt deg! Vi kan levere
(liii nye bil si a si pa (lLgen fra sentrIlIage1

Hern,annen/NN/San,futo

I
i
i-

Komfortabel

Elektiisk opererte
vinduer, jusierbar latt,

ergonontisk utforinede

seter, og veldiniesisjonert

sannc./ventilasjonsanlegg.

Proppfull av sikkerhetsdetaljer

Uiiderstikelsene er ut.fbrt av nøytrale instanser. Man har spurt

bileiere innenfor (le fleste merker og prisklasser.

Resultatet taler for seg selv. lIyundai Accent er lettkjørt,

ukomnplisert og drif’issikker. Alt det du ser etter i en bil.

Hyundai Accent. Markedets beste bilkjøp? Fra kr.141.950*
1)ohle kollisjonsputer, 4 ttakkestotter, solide

slhjclkcr i dørene. bettestr’,t,nrnt’re, slitt karosseri,
understell med ekstra rstittntelorsterkninger,

ABS.bremscr. — I)et er ikke spart p sikkerheten.
HYUflORI Et smartere valg

Forolihogna
vår nye

ajh]jjm

nasjonalpark
For første gang på ti år får Norge en ny nasjonalpark. Foroll
hogna i Hedmark og Sør-Trøndelag er større enn Jostedals
breen nasjonalpark. Vi gir deg en innføring i det møysomme
lige vernearbeidet og de mange naturverdiene i området.
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Av KARL H. BROX

midten av januar samlet Direktora
tet for naturforvaltning de berørte
fylker og kommuner til et møte på
Røros for å legge frem verneforsla
get for Forolihogna nasjonalpark.
Dette var den siste muligheten de
hadde til å gi kommentarer før for
slaget en måned senere ble over

sendt til Miljøverndepartementet. Det er
dermed klart at vår første nye nasjonal-
park — omsider — vil bli en realitet i løpet
av inneværende år.

En intensjon i forbindelse med oppret
telsen av Forollhogna nasjonalpark har, i
tråd med Stortingets ønske, vært å gjøre et
forsøk med lokal forvaltning av verneom
rådet. Men lovverket åpner foreløpig ikke
for kommunal myndighetsutøvelse. Der
for foreslår direktoratet at det blir etablert
et interkommunalt rådgivende utvalg som
skal bistå miiiøvernavdelingene i de to fyl
kene med forvaltningen. De erfaringer som
høstes kan eventuelt senere føre til at loven
blir endret slik at forvaltningen helt eller
delvis kan bli delegert til kommunene.

Forollhogna nasjonalpark ligger i Red-
mark og Sør-Trøndelag, med omtrent en
halvpart i hvert av fylkene. Den er den før
ste nasjonalparken som blir opprettet på
grunnlag av Ny landsplanfor nasjonalpar
ker og andre større verneomrdder, som Stor
tinget vedtok våren 1993, men to land
skapsvernområder — Setesdal Ryfylke
heiene og Brattefjell/Vindeggen i
Telemark — snek seg foran i køen og ble
vernet i fjor.

Ifølge vedtaket i Stortinget i 1993,

skulle de første verneområdene i henhold
til planen opprettes i 1997, og hele planen
være gjennomført innen utgangen av
2008. Man ligger altså sørgelig langt etter
dette målet og tempoet bør settes betrak
telig opp for å få planen realisert innenfor
en noenlunde akseptabel tidsramme.

Den nye landsplanen bygger på et for-

slag som ble lagt frem av Statens natur
vernråd våren 1986. Ifølge rådet represen
terer Gauldalsvidda og Kvikne Østfjell —

altså det området som nå blir Forolihogna
nasjonalpark — et stort, relativt uberørt
fjell- og skogområde i Midt-Norge, og en
naturtype som ikke er ivaretatt med de
nasjonalparkene som ble vernet etter den
første nasjonalparkplanen fra 1964. Rådet
pekte spesielt på områdets betydning for
landets mest produktive villreinstamme
og at vidda er tilholdssted for truede dyre-
arter. Ifølge Naturvernrådet burde det i
området opprettes en nasjonalpark med
omkringliggende landskapsvern.

Når arbeidet med Forollhogna nasjonal-
park har tatt betydelig lenger tid enn for
utsatt, er det flere årsaker til det. Vernepla
nen berører for det første syv kommuner i
to fylker. Videre er deler av området (ca 30

prosent) i privat eie med mange private
grunneiere, og innenfor det aktuelle områ
det er det flere fine seterdaler med betyde
lige brukerinteresser knyttet til utmarks
beite, aktiv seterdrift og skogbruk.

Verneforslaget vakte, slik verneforslag
som oftest gjør, ingen åpenbar begeistring,
hverken hos de regionale og lokale myn
digheter, eller blant de berørte grunnei
erne. Hedmark fylkeskommune kunne
for eksempel ikke se at det var nødvendig
å opprette verneområder etter naturvern-
loven på Gauldalsvidda. Kommunene Os
og Tolga, som i utgangspunktet var posi
tive til forslaget, presiserte at forvalt
ningen av området måtte legges til lokale
organer. Midtre Gauldal kommune mente
at forvaltningen av Gauldalsvidda var god
og frarådde opprettelsen av en nasjonal
park. Holtålen kommune avviste planen,
men kunne akseptere et mindre område
på ca 50 km2.

Fylkesmennene i både Hedmark og Sør-
Trøndelag var derimot positive: Fylkes-
mannen i Hedmark uttalte at det aktuelle
verneområdet inneholder verneverdier av
mange ulike slag og anbefalte at det skulle

«arbeides videre med sikte på å komme
frem til en verneplan for den delen av
området som ligger i Hedmark som sikrer
verneinteressene på en forsvarlig måte og
tar tilbørlig hensyn til de aktuelle bruker
interessene». Fylkesmannen i Sør-Trøn
delag var enig i at verneplanen måtte gis
høy prioritet, og fant det naturlig at de
sentrale viddeområdene ble sikret som
nasjonalpark mens seterdalene gis status
som landskapsvernområder.

Miljøverndepartementet konkluderte,
til tross for merknadene, i Stortingsmel
ding nr. 62 (1991—92) Ny landsplan for
nasjonalparker og andre større verneomrdder
i Norge, som Stortinget altså vedtok i april
1993, med at «det er i uttalelsene ingen
uenighet om behovet for sikring og vern
av naturverdiene/-ressursene på Gaul
dalsvidda», og påpekte at uenigheten i før
ste rekke var «knyttet til bruk av virke
midler og ønske om lokal deltakelse både
i utforming og fremtidig forvaltning av
området». Departementets forslag var at
det skulle arbeides videre med sikte
vern av Gauldalsvidda som nasjonalpark,
kombinert med landskapsvern i seterda
lene inn mot selve fjellområdet.

Verneprosessen
Etter at Stortinget ga sin tilslutning til den
nye nasjonalparkplanen, ble det konkrete
vernearbeidet med det som den gangen
ble kalt «Gauldalsvidda/Forelhogna nasjo
nalpark» igangsatt. Det ble senere vedtatt
at nasjonalparkens navn skal være Foroll
hogna nasjonalpark.

Prosessen innbefattet utarbeidelse av
arbeidsgrenser, formelle henvendelser til
grunneiere og bruksberettigede, åpne
informasjonsmøter i de berørte kommu
nene, faglige registreringer, befaringer,
arbeid i lokale referansegrupper og utar
beidelse av et konkret verneforslag. Det
ble også opprettet en samarbeidsgruppe
«Forelhognautvalget», som besto av or
førerne i kommunene. Utvalget la frem
rapporter om naturforhold, brukerinte
resser og et forslag til vernebestemmelser.

Et anbefalt verneforslag ble av fylkes-
mennene oversendt direktoratet i novem
ber 1997, og etter behandling der ble
saken sendt ut på sentral høring i desem
ber 1998. På bakgrunn av uttalelsene i den
sentrale horingen utarbeidet direktoratet
et endelig verneforslag som i januar i år
ble presentert for fylkene og kommunene,
og som nå er sendt inn til departementet
for sluttbehandling og fremleggelse for
Kongen i statsråd. Går alt som smurt vil
dette kunne skje allerede før sommeren,
men mest sannsynlig vil vedtaket i stats
råd først bli gjort i løpet av høsten.

Forslaget som nå foreligger dreier seg
om et samlet verneområde 1526 km2,
som foruten nasjonalparken består av ni
landskapsvernområder. Av dette vil nasjo
nalparken dekke io6 km2 mens land
skapsvernområdene til sammen utgjør

461 km2.Tre av landskapsvernområdene
ligger i Hedmark og de øvrige seks i Sør-
Trøndelag. Det totale vernearealet deler
seg med omtrent en halvpart på hvert av
fylkene. Landskapsvernområdene dekker
i det alt vesentlige seterdaler, hvor setring,
utmarksbeite og skogsdrift stort sett kan
fortsette som før. Landskapsvernområ
dene som foreslås opprettet er disse:
0YUNGEN landskapsvernområde i Hol

tålen og Røros kommuner (72 km2),
LEDALEN landskapsvernområde i Holtå

len kommune (24 km2).

( ORDALEN landskapsvernområde i
tre Gauldal og Holtålen kommuner (30

km2).
HEN DALEN landskapsvernområde i Mid

tre Gauldal kommune (ii km2).
BUDALEN landskapsvernområde i Mid

tre Gauldal kommune km2).
ENDALEN landskapsvernområde i Midtre

Gauldal kommune km2).
MAGNILLDALEN-BUSJ0DALEN land

skapsvernområde i Tynset og Tolga
kommuner (78 km2).

LONDALEN-ØRVILLDALEN landskaps
vernområde i Tolga kommune (
km2).

VANGROFTDALEN-KJERRUDALEN

landskapsvernområde i Os kommune
(128 km2).
Inne i hedmarksdelen av området som

blir nasjonalpark ligger det dessuten fra
før et 5,2 km2 stort naturreservat,
GRØNNTJONNAN NATURRESERVAT, i
et verdifullt våtmarksområde. Reservatet
ble opprettet allerede i desember 1981 av

Kulturminner
Verneområdet utgjør som nevnt et stort,
sammenhengende og i stort grad urørt
skog- og fjellområde i den midtre delen av
landet. Nasjonalparken inneholder like
fullt et bredt spekter av kulturminner
som vitner om at området har vært brukt
av mennesker gjennom lange tider. Dette
dreier seg om faste kulturminner som
hustufter, samiske offerplasser, jernvin
neanlegg og dyregraver. Det er dessuten
funnét løse gjenstander som våpen og red
skaper av forskjellig type.

Ved Dalbusjøen er det funnet to
samiske boplasser og ved Forelsjøen spor
etter både en samisk boplass og en samisk
offerplass samt dyregraver som ble brukt
til fangst av rein. Flere funn av blant annet
pilespisser fra områdene rundt Forel
hogna, Stor-EnsjØen og Sandfjellet viser at
det har vært drevet jakt i disse delene av
området. På østsiden av Hiåsjøen er det
funnet en steinalderboplass med en rekke
flintavslag. I seterdalene er det særpregete
og verneverdige natur- og kulturlandskap,
der setervollene, seterbebyggelsen, slåt
tenger, utmarkslåtter og andre kultur-
minner hver for seg og samlet utgjør en
viktig del av egenarten.

Landskapet
Landskapet i områdets sentrale deler kan
karakteriseres som et viddelandskap med

avrundete fjellformasjoner og slake dalsi
der. Fra nord skjærer relativt smale daler
seg inn i området (Endalen, Budalen og
Ledalen). Dalgangene fra sør (Magnillda
len, Londalen, Vangrøftdalen og Kjerruda
len) er noe videre.

Området mangler utpreget høyfjell,
selv om store deler ligger over tregrensen.
Høyeste punkt er Forelhogna, som er 1332

meter høy.
Av vann er det forholdsvis mange, med

Forelsjøen, Store Hiåsjøen, Stor-Ensjøen
og Fjellsjøen som de største. Klimatisk er
det relativt store forskjeller, idet det lengst
nord er et vesentlig fuktigere klima enn i
sør, hvor områdene preges av varme som
rer, kalde vintre og lite nedbør.

Plantelivet
Mesteparten av nasjonalparken ligger
over tregrensen, med fjellvegetasjon som
den mest fremtredende vegetasjonstypen.
Store



FOROLLHOGNA

> rabbetust, rabbestarr, bergstarr og orkideer
som fjelikurle og fjellhvitkurle. Lignende
rabbesamfunn finnes også rundt fjeilpar
tjene Forelhogna, Buhogna, Storsalen sør
for Budalen og området Berghøgda-Hes
sjcihøgda-Gruvhøgda i Holtålen.

Myrene er i stor grad næringsfattige og
domineres av bjønnskjegg, blåtopp og starr
arter som flaskestarr og trådstarr. Også
næringsrike myrer forekommer relativt
hyppig over hele området, men helst på
små arealer. Disse kan imidlertid være
svært artsrike med blant annet sotstarr, hår
starr, hlankstarr, gullmyrklegg, brudespore
og myrtevier. Større myrområder forekom
mer ved Flonan og til dels i Bratthøtraktene.

Skoggrensen ligger på mellom 750 og
900 meter, og det er derfor som nevnt lite
skog innenfor nasjonalparken. Størst
interesse knytter det seg til granskogen i
øggdalen i Holtålen, hvor frodig storbreg
negranskog dekker store arealer. Det er
registrert et betydelig antall sopp-, lav- og
mosearter i området, derav mange som
må betraktes som sårbare overfor hogst.
For øvrig finnes forekomster av fjellbjør
keskog innenfor nasjonalparken. Disse
varierer fra lav- og lyngrik bjørkeskog til
mer eng- og høgstaudepreget bjørkeskog.

Ved Meiåvollen i Holtålen danner elva
Fora stille loner med en uvanlig rik under
vannsflora. Her står blant annet arter som
stivt bramegras, rusttjønnaks, dvergvas
soleie og småvass-soleie.

Av karplanter innenfor nasjonalparken
må følgende karakteriseres som spesielle:
ALPERUBLOM (kalkkrevende, bisentrisk

fjeilpiante som finnes på Sandfjellet og
Middagsknippen)

HULDRESTARR (våtmarksart, funnet ved
Dalbusjøen)

ISSOLEIE (registrert på noen få lokaliteter
i Budalsfjellene og på sandstrand ved
Store Hiåsjøen)

JØKELARVE (vokser på snøleier og åpen
grus; funnet ved Damtjønna, Berghøgda
og i Vangrøftdalen)

KONGSSPIR (en ostlig art som forekom
mer ved Ya i Grøntjønnan og i sørenden
av Store Hiåsj Øen)

NOKKETJONNAKS (funnet ved Meiåt
jønna i Holtålen)

RABBESTARR (kalkkrevende fjellplante;
funnet på Sandfjellet og Elgsjøknap
pen)

SMÅTJØNNAKS (funnet i Langtjønna;
dette er høydegrense for arten i Norge)

SNOSOLEIE (bisentrisk, kalkkrevende
fjellplante, funnet på Sandfjellet)

SPRIKESNOGRAS (en av de mest sjeldne
artene i området, forekommer i kalk
rike ekstremsnøleier)

SOTEROT (vokser på noen lokaliteter i
Midtre Gauldal; rik lokalitet øst for
Vassdalsfloen)

Dyre- og fuglelivet
Forollhogna nasjonalpark er et av de få
høyfjellsområdene i Norge der vilireinen

har noenlunde intakte sommer- og vin
terbeiter. Villreinen her er også en av ver
dens mest produktive stammer. De to
andre artene som gjerne nevnes som mdi
katorarter for et intakt høyfjellsøkosy
stem, jerv og fjellrev, forekommer også,
men i svært begrenset antall.

Hele området utgjør generelt gode pro
duksjonsområder for lirype, og fjelirype
finnes i de hoyereliggende delene. Omra
det huser tradisjonelle hekkeplasser for
flere rovfuglarter. Små og store våtmarker
finnes i stort antall, og ingen andre områ
der i Hedmark huser et så stort artsmang
fold av våtmarksfugler. Blant annet har
fjæreplytten sin eneste kjente hekkeplass
i Hedmark innenfor nasjonalparken. Av
vadefugler for øvrig kan nevnes tem
mincksnipe, myrsnipe, svømmesnipe,
brushane og dobbeltbekkasin.

Nasjonalparken utgjør gode produk
sjonsområder for ender, med til sammen
II—12 hekkende arter. Alle de fire fjelland
artene — bergand, havelle, svartand og sjø
orre — hekker. Av spesielle fuglearter knyt
tet til tørrere områder kan fjellerke og
fjelljo nevnes.

Av spesielt viktige områder innenfor
verneområdet kan følgende nevnes:

SØR-TRØNDELAG:
FLONAN (viktig våtmarksområde både

som hekke- og rasteplass)
NOVFLOEN (våtmarksområde med høyt

artsmangfold og høy tetthet av hek
kende arter)

HAUKTJONNENE (rikt våtmarksområde
med mange arter)

DELTAET VED STORE HIÅSJØEN (arts
rikt våtmarksområde)

MEIÅAN (svært rikt våtmarksområde
med mange kravfulle hekkende arter)

OVERFORDALEN/UTLØPET AV DAL
BUSJØEN (viktig område for dobbelt
bekkasinen)

HEDMARK:
STORE OG LILLE HIÅSJOEN (våtmark

område med høyt artsmangfold; alle de’
fire fjellendene hekker)

GRONTJONNAN (ingen områder i hed
marksdelen av nasjonalparken har et
større antall arter, og området får som
tidligere nevnt status som naturreser
vat)

SØNDRE YTJØNN (rikt våtmarksområde)
BJONNTJONNAN/LILLE GJERSJØEN

(rikt våtmarksområde)
RAVALDSLETTFJ ELLET/SLETTHØA

(småkupert og vannrikt område med
rike forekomst av vadefugler)

FOREISJOEN (den sørlige delen er et vik
tig hekkeområde for ender og vadefu
gler)

FJELLSJØEN (grunnsjø av stor betydning
for hekkende våtmarksfugler)

DALBUSJOEN (stort artsmangfold av for
skjellige våtmarksfugler)

ÅSLITJONNAN (variert våtmarksområc),
med innslag av flere kravfulle arter)

Friluftsliv
Hensyn til friluftslivet er ikke en del av
formålet med opprettelsen av Foroll
hogna nasjonalpark. Ferdselen i området
kan naturligvis fortsette som før, men det
blir ingen tilrettelegging i form av mer
kede ruter eller etablering av overnat
tingsmuligheter utover de som finnes fra
før. Den som vil besøke nasjonalparken
må derfor i stor grad basere seg på telt og
være i stand til å ta seg frem i fjellet på
egen hånd ved hjelp av kart og kompass.
Gode fiskemuligheter gjør at vandrere
som regel kan basere seg på i stor grad å
leve av egen fangst.

At dette store fjellområdet har prakt full
natur og flotte opplevelser å by på, er det
imidlertid ingen tvil om. Forhåpentlig vil
opprettelsen av nasjonalparken bety at
området blir bevart som en urørt del av
Norge i all overskuelig fremtid.•

Natur & miljø Bulletin
- Norges ledende miljøavis

Savner du grundig og oppdatert informasjon om miljøsaker?
Natur & miljø Bulletin gir deg spennende nyheter og nyttig
bakgrunn hver 14. dag. Bestill abonnement i dag - så får du en
flott turkjele i hurtigsvarpremie.

• •Dette er Natur & miljø Bufletm:
• Aktuell Presenterer nye fakta ogsa om kjente miljøsaker

• Dekker nasjonale og internasjonale miljøspørsmål.

• Kortfattet og konsis.

• 22 utgaver i året.

• I tillegg kommer 4 temanummer.

Neste utgave handler om gen-mat.

Hurtigsvarpremie
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Gassk ratt—trobbel
tar Kyoto-avtalcn

Turkjele i rustfritt stål
Alle som bestiller årsahonnement til
innen 31. mars får en Bålkjele de luxe
fra Eagle Sharp. Kjelen er i rustfritt
edelstål med kobberbunn. Har to bøy ler
til håndtak og leveres i praktisk etui.
Kan brukes både på hål. gass- og
stormkjøkken.
Verdi: 200 kroner.

Tilbudet gjelder kun nye abonnenter. Vi sender deg hurtigsvarpremien så snart vi har mottatt betaling for abonnementet.

Abonnement på Natur & miljø Bulletin koster 280 kroner. Fyll ut og legg kortet i
postkassa, eller send det på faks nr. 22 40 24 10. E-post: redaksjonen@naturvern.no

El Ja, jeg vil abonnere på Natur & miljø Bulletin for kr. 280,-.

El Jeg har bestilt innen 31. mars og vil motta Bålkjele
de luxe fra Eagle Sharp.

Mitt navn

Adresse

Postnr./sted

Telefon

Sendes
ufrankert.
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betaler
portoen

Svarsending

Avtalenr.: 171210/146 Pb
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Sentrum
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Vulpem, pilum mutare, non mores
- reven skifter pels, ikke vaner.

Suetonius - romersk forfatter ca 70-140 e. kr.

Redrev (Vulpes vulpes).

Ungrev med mus.

Foto: Pål Hermansen

/NN/Samfoto

I KAMERAØYET

vår

Unge piker og aprilvær
ligner hverandre,
de er begge ustadige.

Dansk ordtak

BIåveis i snø.

Jeløya, Moss.

Foto:

Johannes Haugan

/NN/Samfoto
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Til Fjeids over Bygden staaer min Hu

Naar Gjøgen begynder at gale
Fra Veiviseren synger (1844) J.S. Welhaven
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Vårbekk i Leirdalen,

Jot.rnheimen.

Foto: Bård Løken

fNNfSamfoto

—

‘

—

fr

r

32 NATUR & MIUØ 1.01 NATUR & MIUØ 1.01 33



Rein energi

Ingeniørbedrift med

kjernekompetanse innen:

• Programvareutvikling

• Web/WAP løsninger

• Systemintegrasjon

Datakommunikasjon

‘Vi leverer totalløsninger innen vann-

og avløpsovervàkning”

www.sonton.no
Tormod Gjestlands seg 21
3908 PORSGRUNN

God smak
god sak!

SNART FERIE!
Hvor skal du i år?

Noe nytt kanskje.

Hva med en tur til et av våre gamle vinland.
Frankrike og Tyskland kan by på det meste.
Flott natur og mye moro. Passer også godt for barn.
Skal dere kjøre bil eller fly, kanskje ta tog.
Ta kontakt med oss. Vi kan mye om begge land.
Hvordan bo rimelig og godt.
Reiseruter, overnattinger, plasser for barn.
Et besøk på et gammelt vinslott eller
gammel borg er alltid flott.

KONTAKT oss pr. fax eller brev.
Reiseruter m.m. Rimelig.

Klellermesteren A/S
Solveien 6
4879 Grimstad
fax 37041759 Mob 90513473

Bilens Eksosanlegg
Vi gjørjobben mens du venter.

BkK

$ÖNTON
TEKNOLOGI AS

Fra sensor til bruker

Statnett
utvikler nettverk
for norsk energi

TIf: 3593 (240
Fax: 3593 1241
MaiI: firmapost@sonton.no

Stiftelsen Miljøansvar
utdeler i år inntil kr. 100.000,-
til prosjekter som:
• bidrar til holdningsendring og økt ansvarlighet i

forhold til vårt felles livsgrunnlag.

• skaper forståelse hos almenheten for miljøspØrsmål.
• bidrar til å fremme nytenkning som kan vise vei til

ikke miljø-ødeleggende løsninger.
Det gis ikke støtte til studieformål.

Søknad sendes
Stiftelsen Miljøansvar,
Pilestredet 88B 0358 Oslo innen 3. april.
Nærmere opplysninger: Miljoansvar@ sensewave.com
eller tlf.: 22 03 40 18.
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Torbjørn Fredriksen har snekret
fôringsautomater for å vekke
barns natuririteresse.

-
7..

iJ Nekter ny
gruvedrift

lige organisasjonene i Kristiansand fikk
presentere seg ble det laget 10—12 auto
mater, og på nyåret var Fredriksen i Flek
kefjord og snekret froautomater sam
men med 20 små miljøvernere fra Blek
kulfs Miljødetektiver.

Til sammen har Naturvernforbundet i
Vest-Agder sørget for at småfuglene på
Sørlandet har om lag i 20 nye matstasjo
ner. For at ungene skal ha noe å putte i
automatene, har flat urvernerne også delt
ut I 50 kg solsikkefrø.

i Røros og
Holtålen

Snekrer
frøautomater

for å sikre
naturinteresse

__

v
Av KRISTIAN JAHRE

— Kunnskapsrike unger blir det natur
vernere av, sier leder av Naturvernfor
bundet i Vest-Agder, Torbjørn Fredriksen.

Fredriksen er bekymret over sviktende
oppslutning og dalende naturverninte
resse. Nå håper han froautomater i bar
nehagene skal sikre framtidig rekrutte
ring.

Målet er å sette søkelys på mangfol
det i nærmiljøet og gi vårt lille bidrag til
å bevare dette. Jeg vil at barna skal være
nyskjerrige i stedet for å si fysj og æsj når
de finner noe ukjent og rart i naturen,
sier han.

150 kg solsikkefrø
Ideen med å lage frøautomater til barn
kom Torbjørn Fredriksen på i forbindelse
med en familiedag i regi av Skogselska
pet i fjor høst. Da snekret barn og forel
dre over o automater. Selv har han sne
kret og delt ut 35—40 automater til unger
og barnehager i Mandal-distriktet. Under
et fellesarrangement hvor alle de frivil

økologisk mat på nettet
• • På nettjakt etter økologisk mat? Natur

vernforbundet i Vestfold og

_____________________________________

Naturvernforbundet i Telemark har laget en

felles oversikt over produsenter og forhand

lere av økologisk mat i de to fylkene. Over

sikten er lagt ut på internett, og lista blir

kontinuerlig oppdatert. Oversikten er også

samlet i et hefte som er distribuert i

nærmere 7000 eksemplarer. Fylkeslagene

har dessuten arrangert flere oko-torg, hvor

produsenter, forhandlere og Naturvemfor

bundet har presentert seg og sine varer.

Mer informasjon:

www.naturvern.no/yestfold/mat

Holtålen Naturvern godtar ikke
planene om ny gruvedrift i Røros
og Holtålen.

I

Av KRISTIAN JAHRE

Populært blant barna
Fredriksen har selv hatt frøautomat i
hagen i ti år, og han forteller at han har
hatt stor glede av denne.

— Etter hvert har vi kjent igjen fugler.
En periode var det en rødstrupe med et
bein som stadig kom innom. Vi har også
hatt besøk av ekorn som har lekt akro-
bater og har gravd ut mat fra automaten,
sier han. *

— Hvordan har barna mottatt frøauto-
matene?

— Veldig godt. Det er ikke tvil om dette
er populært. Barn har en medfødt inter- 2

esse for naturen og alt det nære som
kravler, kryper eller flyr, sier Torbjørn
Fredriksen.

—. h

Torbjørn Fredriksen vii vekke barns
med frøautomater. Stoppet frisi i pp

30 år etter at gruvene på Røros ble stengt,
ønsker det kanadisk-norske selskapet
Crew å starte prøveboring etter sink i
Røros og Holtålen i Sør-Trøndelag. Gru
veselskapet har blinket ut fire steder de
skal bore og regner med å komme i gang
allerede i mars. Naturvernforbundet
liker ikke planene.

— Dette blir omtrent som ä skru
klokka tilbake noen tiår. Det har vært
mye krangel og problemer med hvem
som skal betale for oppryddningen etter
tidligere tiders gruvedrift. Hvordan blir
situasjonen når utenlandsk kapital og
interesser står bak, spør leder Roald
Evensen i Holtålen Naturvern.

Den planlagte gruvedriften vil ligge i
grenseområdet til den planlagte nasjo
nalparken i Forolihogna (se egen sak på
side 27). Et område må dessuten tas ut
nasjonalparken for â gjøre plass til gru
vedrift. Evensen er skeptisk til at lokal-
politikerne skal forvalte nasjonalparken.

— Det er en klassisk »bukken og hav
resekkenx’-situasjon. Lokalpolitikerne,
som nå skal forvalte naturressursene, er
åpenbart interessert i å endre grensene
for den planlagte nasjonalparken hvis
det kan gi noen arbeidsplasser et par år,
sier han.

Evensen kan ikke se at gruvedrift er
utkant-Norges løsning på fraflytting og
arbeidsplasser.

— Staten sier distriktene bør satse på
informasjonsteknologi for å skape nye
arbeidsplasser — så lanseres det planer
om ny gruvedrift. Vår fremtid som leve-
kraftige lokalsamfunn ligger i å utnytte
naturen fornuftig til rekreasjon og
turisme, ikke til ny gruvedrift, sier
han.•

; i:ri
‘ I.-—.—

II1eC81NXT
KOLOO M417

_n n.-a —

4b,*I.kj*I -r

c

r

--

Vil ha mindre hytter
•• Naturvernforbundet i øyer støtter mil

jøvernminister Sin Bjerkes forslag om

begrensninger på hyttestørrelser.

- Å styre denne utviklingen er ikke over

formynderi. Energi og areal er goder det er

knapphet på, skriver lokallaget i et brev til

Bjerke.

Naturvennforbundet i øyer peker på at

utslipp av klimagasser er et av de største

miljøproblemene og mener vi må stanse 510-

singen og veksten i forbruket på

hjemmebane. Lokallaget mener den nye

hyttekulturen er et av områdene det burde

være lett å ta tak i.

Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag

stoppet Selbu kommunes forsøk på å
innføre permanente dispensasjoner til

snoscooterkjøring.

Av KRISTIAN JAHRE

Takket være Naturvernforbundet i Sør-
Trøndelag må Selbu kommune gi opp
planene om å gi permanente dispensa
sjoner til snøscooterkjøring. Da kommu
nen vedtok dette i fjor høst, klaget fyl
keslaget saken inn for Fylkesmannen i
Sør-Trøndelag, som nå slår fast at kom
munens vedtak er ugyldig.

— Direktoratet for naturforvaltning har
uttalt at kommunens vedtak bryter med
intensjonene i motorferdselloven. Der
med må kommunens ønske avvises. Vi
regner denne saken nå som avgjort en

av scootere
gang for alle, sier saksbehandler Åge Tørris
Ekker hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Bakgrunnen for at kommunen ønsket
å innføre ordningen er at de etter eget
skjønn bruker for mye tid på å behandle
dispensasjoner. Til tross for avslag fra
både direktorat og fylkesmann, jobber
kommunen videre med å finne en ord
ning for dette. For alle som søker får dis
pensasjon.

— I Selbu har vi bestandig hatt en libe
ral praksis på snøscooterkjøring, og det
sier politikere våre at vi fortsatt skal ha.
De mener vi heller bør legge ressurser i
saker det er en reell politisk diskusjon
om. Vi vurderer nå å gi dispensasjoner for
kortere perioder, eksempelvis tre eller
fem år, sier etatssjef Oddstein Rygg i Etat
Bygdautvikling i Selbu kommune. I
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Norges Naturvernforbund (NNV)
mistet 1480 medlemmer i fjor.
Årsaken er for dårlig vervearbeid.

Av KLAUS TVEDT

Det sier informasjonssjef Kåre Olerud.
Antall medlemmer er nå på 17 200. Ikke
siden (970 har medlemstallet vært
lavere. Olerud synes det er en fattig trøst
at nedgangen var lavere i fjor enn de to
foregående årene.

— Organisasjonen har forsømt sin ver
vesatsing. Vi klarer ikke å kompensere
for det naturlige frafallet, sier han.

Landsmøtet i NNV vedtok i 1999 at
medlemstallet skulle opp.

Halver antall rein
på vidda, krever
Naturvernforbun
det i Finn mark.

Halvparten av lavhei
tene i Finnmark er
nedheitet, og kun åtte
prosent er intakt eller
såkalt «moderat hei
tet>3. For at laven skal
få tid til å bygge seg
opp igjen, mener
Naturvernforbundet i
Finn mark at reintallet
må være langt lavere
enn det vanligvis kan
være.

—For ioårsidenvar
det 200 ccc rein på
Finnmarksvidda. I dag
er tallet redusert til
om lag 120 000, men
fortsatt er det for mye. Fram til 1960-tal
let var det oppgitt å være 6o ooo rein på

Album anmelder tråler
• • Tråleren Koralnes er anmeldt av Norges

Naturvernforbund for ulovlig fiske etter

blåkveite.

Forbundet mener Koralnes har fisket blåk

veite i norsk sone utenfor kysten av Nord-

Norge, for så å gå til shetland og si at blåk

veita var tatt i EU sin sone, der slik fangst er

lovlig.

- Opplysningene har vi fra mannskap på

båten og aviser, sier Gunnar Album ved

Naturvernforbundets Barentshavkontor.

Album håper nå fiskeriorganisasjonene

støtter opp om dem som vil fortelle om

— Vi må satse mer på nyverving og
reverving, fastslår organisasjonssjef Jan
Vevatne.

NNv-leder Erik Solheim påpeker at
medlemsregistreringen på slutten av 8o-
og begynnelsen av 90-tallet lyver:

— Før ‘9y inkluderte man medlem
mer som ikke hadde betalt kontingent i
statistikken.

Informasjonssjef Kåre Olerud avviser
at NNvs medlemstap skyldes for lite pro
filerte ledere.

— Nedgangen startet da Dag Hareide
var generalsekretær og fortsatte under
Heidi Sørensens lederskap, sier
Olerud.

vidda. Slik har det
vært i flere hundre år,
og dette er nok et mer
fornuftig antall, sier
leder av Naturvernfcr
hundet i Finnmark,
Dag Elgvin.

Rett før jul ble pro
blematikken på Finn
marksvidda tatt opp i
Stortingets spørre-
time av Olav Gunnar
Ballo (SV). Land
bruksminister Bjarne

! Håkon Hanssen er
kjente da problemet
og innrømmet at han
følte seg maktesløs

_____________

fordi reineierne er
imot tvungen reduk
sjon i reintallet.

Elgvin mener Hans
sens innrømmelse
kan være starten på

en bedre forvalting av Finnmarks
vidda.

ulovlighetene.

- Det er svært vanskelig å bevise slike

saker. Myndighetene er derfor avhengig av

vitner. Derfor må Norges Fiskarlag, Fiskebå

tredernes forbund og Norsk Sjømanns

forbund støtte arbeidet med å få dette fram

i lyset, sier han.

Album forstår at det er vanskelig å fortelle

om ulovligheter på egen arbeidsplass.

- Men det kan umulig være noen fordel

for fiskerinæringen selv at de som arbeider

der føler de blir uglesett dersom de forteller

om ressurskriminalitet, påpeker han.

Fuglesang CD -

to cd’er med 197

nordiske fugle

arter.

Jeg ønsker vervepremie:

fl Termos

Cl FuglesangCD

fl Kniv

9 Bok om Jostedalsbreen

fl Bok om livet i havet

Melding om nyvervede medlemmer

kan sendes pr. e-post

(naturvern@naturvern.no) eller via

telefaks (22 40 24 10)

Verv 4:

Livet i havet av

Frank Cmii

Moen og Erling

Svensen — en

rikt illustrert

håndbok for

den norske

marine faunaen

Kan sendes

ufrankert.
Adressaten

vil betale
portoen

- For dårlige på verving NO.
T,T NATL_

saks 342 sentrum
0101 Oslo, Norge
Beuekeadr.: Skippergata 33, Oslo
110,22 402400
Faks: 224024 10
e-poet naturtem*naturvern.no
lntansatt kttp:llwww.naturvem,no
Madlensekeotingant
Hovedmedleni: (inkl. Natur & M:ljol kr 290.-
Pemjonlstev og studenter kr I 50,-
Hanstandsn,edlemmrr ks 60.-
Linsvorlg rnedlensskop (Inkl. Natur & Mil»): kr 5800,-
Medleninser av Norges Naturvemlortund nr automatisk medlem
av det lokal- og fylkeslag vedkon,nsende sokner til.

VERV EN VENN

Naturvemforbundets fylkeslag:

OG VINN

Finnmark må få færre rein

Natur- og miljøvernet vil i årene framover

møte store utfordringer Mer enn noen gang

trengs et sterkt og landsdekkende Norges

flotte vervepremier.

Naturvernforbund som kan løfte fram lokale og nasjonale saker til beste

for natur og miljø. Verver du eller gir bort medlemskap i gave, får du

Verv 1:

Halvliters uknu

selig ståltermos

- grei å ta med

på jobben eller

lesesalen

Verv 3:

Leatherman Micra

Tool - praktisk

verktøy med 25 års

J

L1._
Dag Elgvin, leder for Naturvernfor
bundet i Finnrnark, vil ha færre rein
på vidda slik at de nedbeitede lav-
områdene kan vokse opp igjen.

Verv 2:

• esrrotat
Leder Tore Hoell
111:69 192011 (p160 1172

06 la). Fylkessekr.:
Freddy Lalsen. Kontoradr.:
Tork).rnsens gt. g. Fredflkstad.
TIl: 69 31 4980.
laks: 69 31 05 27. Postadr.:
seks 487, 1601 FredrIkstad.
• OSLO OG AKEP.5HU5:
Leder Line Andersen TIL 92 68
62 52. Daglig leder O)ennund
Andersen, e
post gjermond@noa.no.
Fylkessekrntær: Oddoelg
Thvresen, epost

oddveig@noa.no.
Kontor- og postadr.:
Maridalsvn. 120, 0461 Oslo.
Tlf: 22383520.
laks: 22716348, e-post:
noapfloa.flo
web:http:llwww.00a.no
• HEDMARK:
Fungerende leder Arve Fossen.
Postboks 14, 2501 1nset. TIl:
624822 10.
• OPPLAND:
Leder Thomas Kleomark, 2743
Harestua. 716 kl 3235 13 (p1.
63980600(a). e-post: kso
klevponline.no
• BUSKERUD:
Kontaktperson:
Mant Rerglia llovind,
Furukollen 7, 3300 Hokksund.
Cl: 328044 50(p).
Fylkessekr.: Per øystein Klonder
ud. Kontor- og postads:
3322 Darku. TiL 32 790504.
laks: 32 7584 01. epost:
pedroklo@onl:ne no

• VESTFOLD:
Kontaktperson:
Dag Abralsamsen.
Ynghngvn. 16. 3184 Hatten
311:33081812(p). 8-post:
dagab@blgfoet.com. Kontor—
ogpo.tadr:
Håkon Oaml.sgt. 6.
3111 Tensberg.

Tlfffaks: 33 31 56 70.

• TELEMARK:
Leder Tone Skau Jonassen.
Trollon. St, 3925 Porsgrunn.
Til: 35 558793(p). 8-post:
tonesj@onllne.no.
rylkessekretær K:rstl Arvesen,
111: 97 53 76 24.

• NATURVERNFORBUNDST
I AUST-AGDER:
Leder NIls Age v.klogsdal,
Landke. 4049 Arendal. 3703
32 14 E-post: nllsavsonllne.no
Kontoradr.: Kleogt. i. Arendal.
15/laks: 3702 7944. Postedr.:
4934 Nesgrenda.

• VEST-AGDER:
Leder: Torbjem Fredflksen.
Orenjelvn. 33, 4514 Mandal.
TIl 3826 1349 Ip). 382671 80

(a). ltontoradr.: Miljehuset,
Skansen 6 KrIstiansand.
11638025766.
Faks 38024633. Postadr..
Boln 710, 4666 Kristiansand.
• ROGAlAND:
Leder: Willy Miljeteig.
Oksnevarden 35. 4352 Kleppe
TIL 98 87 66 68 (p1
Fylkessekr.:ttlg Moltunsyr
(vikar). Kontoradr.:
Lekkern. 45. 4008 Stavanger.
11651 528811.
laks: Si 52 SS IS. e-post:
nnv.rogalandonllne.no.
Postadr.: seks 441,
4001 Stavanger.

• HORDALAND
Leder Mekonnen Titos Oermls
0, Pmfesnor Hanstensgt 20,
5006 Bergen. TIL 5531 04 30
(p).mob.: 9341 1811.
Kontoradr.: Jatobsfiorden,
Bryggen. Bergen.
71655313851.
laks: 5531 5392. Postads:

saks 1201 Sentrum.
5811 Bergen. I-post: natur

hoponllne.no.
• SOGN OG FJORDANL
Leder Astrid Kalstveit,
Liavegen 395.6800 Ferde. Til

57725375(p), 577231 30(a)
8-post
astrld.kalspsenseware.com.
Postadr.: saks 470,
6853 sogndal. Fylkessekretær
KrIsten Sre,snes. (1690071
711 e-post.
kflsten.brelsnes@vvsttorsk.no
• MØRE OG ROMSDAt
Kontaktperson: Kirsti Men
Oterl,als, Jermannveien 8.
6400 Aokra. tlF(p) 71174240,
tl((a( 71266400.
• SøR-TRØNDELAG:
Leder Odd Rangar Lerstol,
(.5. Scliieldrops vel lOc.
7033 Trondheim. ni: 739328
58(p). 92801392. rylkessekr:
Otter Mokelsen.
11691 555903(p). 725681
03 (p1. Kontoradr.:
Munkegt. 27. Trondheim.
TIL 7351 5224.
laks: 73 51 2727.. postadr:

Saks 706, 7407 Trondheim. e
post: naturvem@st.trlia.no

• NORD-TRØNDELAG:

Leder Per Flatberg. Overgata
Il. 7670 lsderey.
116 74 153801. Kontoradr.:
Kongensgt. IS. tteinl4er.
TIl: 74 169056. postadr.:
Soks 132. 7702 Steinkjer.
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inkLforbruksavgft og mva.
Nettleie til ditt lokale nettselskap kommer i tillegg.

Av JENS P. TOLDNÆS

ardag 25. november år 2000 brøt de
internasjonale klimaforhand
ungene sammen i Haag. De
182 landene som var på møtet
klarte ikke å bli enige om
hvordan de sammen skulle
hindre oss mennesker i å øde

legge klimaet på jorda.
‘73 år tidligere, i 1827, arbeidet viten

skapsmannen Jean Babtiste Fourier
intenst med et banebrytende eksperi
ment. Franskmannen sammenlignet virk
ningen av varmeabsorberende gas
ser med et drivhus.

Noen år senere fikk han støtte
av den engelske forskeren Tyndall.
Han kom fram til at karbondiok
sid, altså Co2, kunne føre til klima-
endringer. Til tross for at den
industrielle revolusjon for lengst
var i gang, og det røk av fabrikkpi
pene over hele Europa, vakte
hypotesen ingen oppsikt.

Det første varselet om at en
menneskeskapt oppvarming uten
for laboratoriet faktisk kunne skje,

om imidlertid fra Sverige. Den
anerkjente fysikeren Svante Arrhe
nius levde fra 1859 til 1927. Arrhe
nius var den første som klarte å
sette tall på hva det var snakk om.

Hadde rett, men tok feil
Ved hjelp av en enkel modell reg
net Arrhenius ut at dersom co2-
innholdet i atmosfæren ble for
doblet ville temperaturen øke med
5 til 6 grader. Det var ikke så dumt
regnet, og Arrhenius regnes i dag
som oppdageren av den mennes
keskapte drivhuseffekten.

— Arrhenius var den første som
klarte å kvantifisere problemet.
Det var bare det at han ikke anså
problemet som et problem. Ifølge
Arrhenius ville nemlig ikke en slik
fordobling finne sted før om flere
tusen år, forteller forsker Asbjørn
Aaheim ved cIcERO — Senter for kli
maforskning.

Idag vet vi altså at Arrhenius hadde helt
rett i sine beregninger, den svenske nobel
prisvinneren tok bare feil av tidspunktet
med noen tusen år. Han klarte ikke å se for
seg hvilken akselererende utvikling ver
denssamfunnet var på vei inn i.

Det finnes stadig mennesker som, ut fra
forskjellige motiver, bestrider teorien om
drivhuseffekten. Men flokken med tvilere
blir færre og færre. Den finnes ingen sen
øse forskere som bestrider teorien, og
gruppen tvilere kan snart sammenlignes
med den pussige lille engelske foreningen
som stadig hevder at jorda er flat.

Forskere, politikere og miljøvernere vil
aldri enes om hva som er det mest alvor
lige miljøproblemet på jorda. En range
ring har da også lite for seg. Fortynningen
av ozonlaget er jo skremmende. Det er
også den daglige utryddelsen av dyre- og
plantearter, nedhoggingen av regnskogen,
skader på mennesker og dyr som en følge
av miljøgifter, osv.

Det blir galt å si at drivhuseffekten er
mer alvorlig enn disse utfordringene, men
man kan kanskje si at problemet er større,
og det i mer enn én forstand. >

Norsk institutt for jord- o skogkartlet

Befolkningens livsgrunnlag og velferd
forutsetter en bærekraftig bruk av natur
ressurser. NIJOS bidrar til dette gjennom
innsamling og formidling av data om
ressursgrunnlaget i inn- og utmark.

Gjennom NIJOS får samfunnet tilgang på
informasjon som er nødvendig for å sikre en
bærekraftig forvaltning og bruk av naturen til:
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Svahtes
Det var en svensk vitenskapsmann som oppdaget drivhuseffekten.
Han bommet imidlertid stygt på et punkt.

ornmert
ER DU OPPTATT AV SKOG OG MILJØ?

Institutt for skogfag

4.
Landets høyeste utdanning i skogvitenskap
Or du ved Norges landhrukshøgskole.institutt
for skogfag. vi tilbyr et univcrsitetsstudiurn i
skog og skoghrukSkogfagsstudiet komhinerer
biologiteknikk og nkonomi.og byr p mange
spennende utfordringer

Mer Informasjon fx du ved å kontakte;

Institutt for skogfag
posthoks 50t.+, li32 Ås
TIf. ô-s 94 88 80
c-rnail: isf.nlh.no

eller Norges Iandbrukshøhskole
Postboks 5003, 1i32 Å

‘l’lf. 04 9-i 75 00
e-rnail stlslieavdelingen—infoK’ adm.nlh.nt I
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RIVHUSEFFEKTE VEUKOMM

Støtt utvildingen
r av vindkraft i Norge!

Nord-Trøndelag Elektrisiteisverk (NTE) er en av Norges største vindkraftprodusenter med 5 møller i

drift på Vikna og i mølle i drift i Nærøy i Nord-Trøndelag. Normal årsproduksjon er på 11 mill. kWh.

Vi ordner med evt. skifte av kraftieverandør for deg.

Fyll ut svarslippen og send den til oss i dag!

Avtalen går fram til den sies opp skriftlig.

0

0

0

E

Ved akseptere dette tilbudet er du med pa 5 stOtte utviklingen av vlndkraft i Norge. £
)ttskr-r ht 5 bidra til at det ut’. ikles ny og fiirnybar energi, kontakt vir niarkedsavdeling

Li

NTE

JA, jeg ønsker å kjøpe vindkraftfra Navn: —

NTE: 37,6 øre/kWbfor200I. Adr : —
Jeg gir NrEfullrnakt tildforestå

sl4fie av kraftleverandØr Postnr.

_________

Sendes: NTE, Sjøfartsgt. 3, 7700 STEINKJER TiL:

Mitt nettselskap:

Sted:

Målernr.:
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• FYSISK: Drivhuseffekten er et

stort miljoproblem rent fysisk fordi

det dreier seg om de enorme

områdene som utgjorjordas

atmosfære. Det er her drivhusgas

sene som slippes ut fra biler, indus

tri og andre kilder samler seg. Det

er her solstrålene som skulle

refiekteres fra jorda ikke slipper ut

igjen, noe som fører til at tempe

raturen på kloden stiger.

Hvis vi holder oss til bildet av et

drivhus, så er atmosfæren taket i

drivhuset. Et konvensjonelt drivhus

har lufteluker. I det globale drivhu

set er vi ferd med å lukke disse

lukene. Dette vet de fleste av oss,

men de enorme perspektivene og

mangelen på nærhet gjør likevel at

endringene i det globale klimaet er

vanskelig å ta inn over seg.

• POLITISK: Den svake Kyoto

avtalen og de mislykkede Haag-

forhandlingene viser hvilke utfor

dringer drivhuseffekten stiller poli

tikerne overfor. Politikere som er

Vant til å markedsføre populære

saker i et fireårs-perspektiv skal

plutselig ta avgjørelser som påvir

ker fremtidens generasjoner. Som

regel fører forslagene til at hverda

gen blir ‘<vanskeligere» for oss som

stemmer på politikerne. Ville du

stemt på en politiker som «tok»

bilen din, eller sa at du ikke kan dra

til Kanariøyene før om tre år? Det

haster ikke med svaret, det tar tro-

• ØKONOMISK: økonomisk er

drivhuseffekten og kostnadene ved

å redusere den, svært vanskelige å

måle. Tiltakene griper inn i

virksomheter over hele kloden på

samme måte som effektene av

ikke å gjøre noe. Det rammer ikke

bare industrien, det vil ramme

hverdagen til hver enkelt av oss.

Kanskje, dersom vi ønsker å gjøre

noe med utviklingen, kan vi ikke

lenger kjøre bil hver dag eller reise

med fly to ganger i året. Vi vil hel

ler ikke kunne produsere den

mengden produkter vi gjør i dag

med dagens teknologi. Vi vil også

måtte innse at fattige innbyggere i

India, Kina eller Mali har det

samme ‘<okologiske rom» som oss

i den rike delen av verden. Det

betyr at vi må dele på retten til å

belaste jorda med farlige utslipp.

Flere milliarder mennesker vil aldri

kunne leve slik vii Norge gjør i dag.

Vi vil heller ikke kunne fortsette

med vår måte å leve på.

Slike scenarier gjør at mektige

aktører innen næringslivet, som

oljeselskaper, bilfabrikanter, gruve

selskaper, tungindustri, osv, setter

inn store ressurser når det gjelder

å påvirke en forpliktende klimaav

tale mellom verdens land. Hoved

tendensen i denne lobbyvirksom

heten er, naturlig nok, å sørge for

at en internasjonal klimaavtale

ikke blir for omfattende.

• VITENSKAPELIG: Selv om det

er bevist at mennesket påvirker kli

maet hersker det stadig stor usik

kerhet om virkningene av drivhus

effekten. Denne usikkerheten blir

brukt for alt den er verdt av mot

standerne, enten det er næringsliv,

politikere eller deg og meg. - Hvis

meteorologene ikke engang kan

spå hva slags vær det blir i morgen,

hvordan skal de da vite hva som

skjer om ti år, er omkvedet blant

mange som synes drivhuseffekten

er brysom å forholde seg til.

De om lag 2000 forskerne i FNs

klimapanel vet likevel at tempera

turen har steget med om lag en

halv grad de siste hundre årene.

Det høres lite ut, men det er viktig

å merke seg at de seks varmeste

årene vi har hatt har vært på nitti

tallet.

Forskerne vet også at havnivået

har steget med 10-20 centimeter

og at det er blitt flere klimakatas

trofer, for å nevne noe.

Hva kommer til å skje, dersom

utslippene fortsetter, isen ved

polene smelter ytterligere, havni

vået stiger, permafrosten i myrene

i Sibir og Canada tiner, osv? proble

matikken er ufattelig kompleks.

Som om ikke alt det gale vi men

nesker gjør i drivhus-sammenheng

er nok, blir vi også straffet når vi

gjør noe riktig. Det at industrien

slipper ut mindre svovel gjør at

drivhuseffekten økes fordi alle svo

velpartiklene i atmosfæren

tidligere hadde evnen til å refiek

tere solstrålene for de nådde jorda.

• Hva som har skjedd er ikke så

vanskelig å finne ut. Forskernes

store utfordring er å berøgne hva

som kommer til å skje og når -

nettopp det Arrhenius ikke klarte, I

tillegg må de bli trodd når de for

teller det, der ligger kanskje den

største utfordringen.
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I Kyoto-protokollen fra 1997

regulerer utslippene av klima

gasser fra i-land. Samlet skal

disse utslippene reduseres med

5,2 prosent fra 1990 til perio

den 2008-12. Norge får øke

sine utslipp med I prosent i

perioden.

Forhandlingene i Haag i

november havarerte i forsøket

på å finne regler for gjennom

føring av Kyoto-protôkollen.

Blant de uløste spørsmålene er

regler for handel med utslipps

kvoter og hvor mye av skogens

C0-opptak man skal ta med i

klimaregnskapet.

Forhandlingene vil bli gjen

opptatt.

Værvarselet for de kommende
hundre år er lite lystig lesning, og
slett ikke bra for helsen.

Av AUDLJN GARBERG

Ikke naturlig
Mens forskerne finner naturlige forkla
ringer på en varm periode på 1930 og
begynnelsen av 1940 tallet, finner de ikke
naturlige forklaringer på dagens oppvar
ming. Tvert i mot ville kloden blitt avkjølt
de siste årene dersom det ikke hadde vært
for menneskelig aktivitet.

— Vi kan ikke forklart’ dagens klimaen
dringer med vulkansk aktivitet eller
solaktivitet, sier Rohert T. Watson, leder
for FNs klimapanel (n’cc). Watson deltok
under de internasjonale klimaforhand
ungene i november 2000.

— Klimaet er i hvert fall delvis endret av
mennesker. Vi tror ogsa at det er uunngå
elig at klimaet endrer seg mer, sier Wat
son. Arsaken er at de gassene vi slipper ut
i dag vil befinne seg i atmosfæren i lang

d fremover. Reduserervi ikke utslippene
er Watson klar:

— Uten handling vil vi få betydelige
endringer i jordens klima.

Temperaturøkning og havstigning
Fremover kan vi altså forvente enda var
mere vær. Forrige gang klima panelet la
frem sin hovedrapport 1995 — anslo
de temperaturøkningen de neste hundre
årene til å bli fra i til grader. Nå har
klimapanelet lagt frem en ny omfat
tende rapport, hvor de har gjennomgått
all tilgjengelig klimaforskning. I den nye
rapporten er anslaget for temperatur-
stigning høynet til mellom 1,4 og 5,8
grader.

Dessuten regner klimapanelet med at
havnivået vil forsette å stige, med mellom
g og 88 centimeter de neste ioo årene.
Arsaken er først og fremst issmelting og
at vannet utvider seg i varmen. Mot slut
ten av dette århundret vil mellom 5 og
o prosent av dagens is på Nordpolen

være borte, ifølge det britiske Hadley sen
teret.

Ekstremt vær i Europa
Fremtidens glohale værvarsel fra FNs kli
mapanel inneholder mer enn gjennom
snittstemperatur: vi får flere dager med
ekstrem temperatur, flommer i enkelte
områder og tørke i andre, branner og syk
domsutbrudd. Foreløpig er klimapanelet
usikker på om man får flere tilfeller av
storm, sykloner og tornadoer. Dersom
antall tilfeller og intensiteten ikke øker,
kan ekstreme vindforhold likevel komme
til å oppsta i nye omrader, hvor man er
mindre forberedt og mer sarhare.

Også «Acacia» rapporten, laget på opp
drag fra EU-kommisjonen, varsler drama
tiske endringer for Europa:
• Mer ekstremt vær.
• Større sjanse for flom.
• Risiko for vannknapphet i Sør-Europa.
• Darligere jordkvalitet, som følge av var

mere og tørrere vær.
• Mer produktive skoger i nord, mindre

produktive skoger i sør.
• økt produksjon av de fleste jordbruk-

svarer, men det kan bli oppveid av vann
mangel i sør og øst.

• 1-fetehølger vil gjøre sommerferie ved
Middelhavet mindre attraktivt.

• Større helserisiko som følge av varmt’,
økt luftforurensning, spredning av syk
dommer og flom.

• Flom, erosjon og tap av våtmarksomra
der ved kysten.
Og som om dette varselet ikke er dys

tert nok, vil utslippene stige kraftig i

NEDBØR:

• Mer nedbør de fleste steder i Norge.

,. økningen blir størst på Vestlandet.

.<.. Økningen blir Størst om høsten.

• Det blir mindre nedbør om våren på

Østlandet.

VIND:

• Antall stormer vil øke, mest på kysten

av Møre og Trøndelag.

. Gjennomsnittlig vindhastighet øker de

fleste steder i vinterhalvåret.

• Økningen blir størst i



— Glipper skiføret, spør
Skiforeningen i Oslo. I løpet av 20
år er antall dager med skiføre i
Nordmarka halvert. Forskerne
mener tendensen vil fortsette.

Nordmarka er trolig det området i verden
hvor det gås flest kilometer på ski i året.
Vel og merke hvis været er normalt. Men
hva er normalt? Det norske meteorolo
giske institutt (DNMI) har, i samarbeid med
Oslo kommune, målt nedbøren forskjel
lige steder i Marka siden 1875. Disse
målingene viser at vinteren blir kortere og
mindre snørik, ikke minst de senere årene.

Forskere ved klimaavdelingen ved ONMI

konstaterer at årsaken til de milde vin-
trene er et endret sirkulasjonsmønster i
atmosfæren.— Hva som er årsaken til denne
endringen vet ingen med sikkerhet, men
vi har mistanke om at den globale opp
varmingen av atmosfæren kan være for

Forskerne er usikker på hvordan

naturen takler økte nedbørsmeng

der. Klimaforskerne regner med at

det vil regne mer i fremtiden. Ned

børen kommer ikke nødvendigvis i

form av flere regnværsdager. For

skerne tror det blir mer intensivt

når det først regner. Det betyr

både større og hyppigere flommer,

forteller hydrolog Lars Evan Pet

klaringen, eller i hvert fall deler av den,
skriver forsker Gustav Bjørbekk i Skifore
ningens tidsskrift Snø St Ski.

Hva er en «vinter»?
Den klimatologiske definisjonen av vinter
er når gjennomsnittstemperaturen holder
seg under o graden Normaltemperaturen
er gjennomsnittstemperaturen i en periode
på tretti år. Etter denne definisjonen starter
vinteren på Blindern m.o.h.) 19. novem
ber og varer til
17.mars. På Try
vannshøgda
(514 m.o.h.) star
ter vinteren
allerede syvende
november og
varer helt til
andre april.
Grovt regnet
varer vinteren
en uke lenger
for hver hundre
meters stigning i
terrenget. På de
høyeste toppene

terson ved flomvarslingstjenesten i

Norges vassdrags- og energidirek

torat. En generell økning i

nedbørsmengdene kan også føre til

større metning av jordsmonnet,

som igjen betyr at det blir vanske

ligere for jorda å ta unna

vannmengdene.

- På den annen side viser også

prognosene mindre snø. Det kan

kanskje bety noe mindre vårfiom i

forbindelse med snøsmelting i lav-

i Nordmarka tilsier dette fem—seks uker
lenger vinter enn på Blindern.

Halvert sesong
Figuren viser at skiføret i Nordmarka
svinger fra år til år. Den røde kurven viser
at det fram til slutten av åttiårene var fem
skisesonger med i8o skidager eller mer,
og fem sesonger med 8o skidager eller
mindre. Den dårligste skisesongen var
199 1—92 da det bare var åtte skidager.

Enkeltsesonger forteller likevel lite om
tendensen i klimaet. For å få et bedre inn
trykk av den generelle utviklingen må vi
se på de såkalte middelverdiene. Middel
verdiene gjennom de siste 25 årene viser
at på 70 tallet var det om lag io skidager
i en gjennomsnittlig vintersesong.

Går vi til 8o-tallet var dette tallet sunket
til 110, og på midten av 90-tallet var det

— nede i ‘. Med andre ord er antallet skida
ger halvert i løpet av en periode på tyve år.

Vinter og snø - farvel, adjø?
Ifølge Bjørbekk vil det bli mer nedbør r
hele Østlandet i tiden som kommer. Pa
Østlandet viser scenariene en tempera
turøkning på i, grader vinterstid, mens
nedbøren vil øke med 13,1 prosent.

De (<nye» vintrene med store nedbør
mengder har gitt en økning av isbreene på
Vestlandet i de senere årene. Her klarer
ikke sommertemperaturen å smelte all
vinternedhøren. Men Bjørhekk tror ikke
at det samme vil skje i lavlandet. Tvert i
mot viser Regclim-prosjektet at antall
dager med snøfall vil minke med 10—20

over mesteparten av Sør-Norge fram mot
2050.S

Hva om europeere i fremtiden
ikke kan slippe ut mer enn
kinesere, indere og nepalere? EU
parlamentet støtter forslaget,
men Norge vil ikke diskutere det.

Av AUDUN GARBERG

Atmosfæren er felles for hele kloden. Der
for mener flere miljø- og solidaritetsorga
nisasjoner at hver innbygger bør ha
samme rett til å slippe ut drivhusgasser.
Konsekvensen blir at rike land som Norge
må kutte kraftig, mens Kina, India og
andre land med relativt små utslipp, får
øke noe.

I dag er de norske utslippene av klima
‘gasser om lag i 2 tonn per person, omreg
net til co2 ekvivalenter. Litt avhengig av
hvor store klimaendringer man er villig
til å akseptere bør utslippet ned på r,i til
i, tonn per person i verden, mener det
indiske Genter for science and environ
ment (csE). Selv med dette nivået vil vi
altså oppleve klimaendringer.

- Gjør det nå
csEmeneru landsgruppen G77 og Kina bør
presse på for å gjennomføre et rettferdig sys
tem så snart som mulig. I så fall blir indus
triland nødt til å kjøpe kvoter for dagens
utslipp fra u-land med langt lavere utslipp.
Men selv om G77 og Kina støtter prinsip
pet, er de redd for at forslaget vil gjøre kli
maforhandlingene enda vanskeligere.

Uten like utslippskvoter per innbygger
tror imidlertid Sharma u-landene vil

ekte å binde seg til å begrense sine
‘utslipp.— USA har tatt opp frivillige forpliktelser

for u-land, men vi stiller spørsmål ved
reglene. Det eksisterende økologiske rom
må dekkes likt. USA vil bare ikke høre om
dette. Til og med amerikanske miljøorga
nisasjoner er skeptiske fordi de frykter det
vil sette dem i et dårlig lys hos landets kli
maforhandlere.

- Penger på bordet nå

lndustrilandene må betale for skader fra

kommende klimaendringer, krever Fri

ends of the Earth.

De rike landene har ansvar for 85 prosent av

utslippene frem til nå. Derfor mener milje

organisasjonene de også må betale for de kli

maendringene som ifølge FNs klimapanel er

uunngåelige.

- Industrilandene må også kutte sine

utslipp for å hindre mer alvorlige

klimaendringer, sier Douglas Brown fra

Friends of the Earth Nigeria.
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Europeisk støtte
I Europa har holdningene derimot vært
mer positive. Frankrikes president Jacques
Ghirac gikk i sitt innlegg under klimafor
handlingene i Haag langt i retning av å
støtte prinsippet. Og allerede i september
1998 kom EU-parlamentet med en støtte-
erklæring.

— Mange europeiske land snakker om
rettferdighet i fremtiden. Det er interes
sant å se at fordelingen av utslippsfor
pliktelser internt i EU i stor grad er basert
på utslipp per person, sier Sharma og viser

Derfor er u-Iandene viktig i klim

• Mange av u-landene blir hardt utsatt for

klimaendringer, men har små resursser til å

tilpasse seg. samtidig har de fleste små

utslipp.

• utslippene vokser raskt i mange land. Kina

viii løpet av de neste 10-15 årene passere

U5A og havne på utslippstoppen. U5A kre

ver derfor at viktige u-land binder seg til

klimamål.

• I-land kan gjennomføre klimatiltak i u-land,

og få dette godskrevet på sitt eget klima-
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frem fordelingen der land som Hellas med
små utslipp får øke, mens land som Dan
mark må redusere.— Vår forhåpning er at dette blir en glo
bal modell, sier Anju Sharma som forelø
pig ikke får støtte fra Norge og miljøvern
minister Sin Bjerke:

— Hva vi gjør i neste mnde vil jeg ikke ta
stilling til nå. Men det må fortsatt være
slik at i-landene tar hovedtyngden av
utslippsreduksjonene og utgiftene, sier
Sin Bjerke.•

regnskap. Tiltakene skjer under det Kyoto

protokollen betegner som «den grønne

utviklingsmøkanismenx..

De oljeprodusørende OPEC-landene med

Saudi-Arabia i spissen gjør sitt beste for å

bremse klimaforhandlingene. Dessuten kre

ver de erstatning for tapte inntekter der

som klimatiltak rammer deres oljeeksport.

Tema: KLIMA
- -:r
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Mellom USA og Europa går det et
skarpt skille i klimapolitikken.
Mens amerikanske Exxon (Esso)
Mobil kjemper mot klimaavtalen,
er europeiske Shell og BP Amoco
positive og har egne klimamål.

Av AUDUN GARBERG— Selskapene er i høy grad like: De har
samme aktivitet og operasjonsområde.
Men det er betydelige forskjeller i selska
penes klimastrategier, sier forsker Tora
Skodvin ved Ckero - Senter for klima-
forskning. Hun har studert klirnapolitik
ken til Exxon (Esso) Mohil og. Shell, sam

Shell Ja Tilhenger

Gjenstridige amerikanske senato—
rer vil ikke svelge Kyoto-avtalen.

Av AUDUN GARBERG

Kyoto-avtalen trenger støtte fra 67 av ioo
senatorer for å bli ratifisert, slik at usa slut
ter seg til avtalen. Ifølge Kalee Kreider i
den amerikanske mi ljoorganisasjonen
National Environment l’rust (Nei) mang
ler i 5—16 stemmer for å na to-tredjedels
flertall i Senatet.— Valget i 2002 ma gå bra, og i tillegg må
vi plukke opp noen republikanere. Rei er
en tøff, lang og vanskelig vei å ga, sier
Kreider.

Samtidig har Kyoto-skeptikerne i Sena
tet endret strategi. Mens de tidligere sådde
tvil om eksistensen av menneskeskapte
klimaendringer, innrømmer de nå at vi
tukler med været. Derimot er de ikke vil
lig til å svelge Kyoto avtalen.

Jeg vet ikke om avtalen vil få Senatets

men med Jon Birger Skjærseth ved Fridtjof
Nansens Institutt.

Nært opptil myndighetene
Plasseringen av hovedkontoret er den vik
tigste arsaken til forskjellene mellom sel
skapene, konkluderer de to. Shell holder
til i Nederland mens Esso er i USA. Og sel
skapenes klimapolitikk ligger nært opptil
politikken i landene hvor de har sitt
hovedkvarter.— I klimapolitikken ligger hovedvekten
i USA på forskning. I tillegg harde frivillige
avtaler for industrien. Det er stor usikker
het blant selskapene om fremtidens ku
mapolitikk, forteller Jon Birger Skjærseth.

Eget mål for
reduserte utslipp
av klimagasser’

Støtte uten forpliktelser for utviklings
land, sier den republikanske senatoren
Larry E. Craig fra Idaho.

- Vil endre seg
Senator John Kerry fra Massachusetts tror
holdningen til Kyoto-protokollen vil
endre seg i Senatet.

Vi må ikke bare bedømme mulighe
ten for ratifisering ut fra dagens situasjon.
Det viktigste for 0S5 er at vi får en avtale
som kan sta over tid. Så skal vi fortsette å
slåss for den i arene fremover, sier Kerry,
som tror at større vitenskapelig sikkerhet
og faktiske klimaendringer vil bidra til at
usa ratifiserer. •

Senatorene
Larry E. Kraig (tv)

og Chuck Hagel slåss
mot Kyotozavtalen.

Derfor mener Exxon Mobil den vitenska
pelige usikkerheten er for stor til at man
kan forsvare dyre tiltak mot utslipp. Sel
skapet er ogsâ motstander av Kyoto-avta
len.

I Nederland har de derimot strenge,
langsiktige og bindende avtaler mellom
industrien og myndighetene. Nederland
har ogsa et amhisiost mål for andelen for
nyhar energi i fremtiden.

Shell har på egen hånd satt seg som mal
å redusere utslippene av klimagasser med
mer enn ro prosent fra iggo til 2002. Sel
skapet har intern handel med utslipps
kvoter for å redusere utslippene der det er
billigst. Dessuten satser Shell massivt på
nye fornyhare energikilder, som solenergi.

Forskjellene forskerne har funnet mi -

lom Exxon Mohil og Shell, finnes også ho.,-
andre selskaper. Britiske BP har en positiv
holdning til Kyoto-avtalen, mens ameri
kanske Amoco var negativ. Etter sam
menslåingen av de to selskapene i 1999

ble Amoco-delen ogsä nødt til å akseptere
BPs klimapolitikk.

Et annet eksempel er striden mellom
hovedkvarteret til Shell i Nederland og
Texas-avdelingen. Hvor sistnevnte er mis
fornøyd med selskapets klimapolitikk.

At selskapene legger seg tett opp til den

I
offisielle politikken i landene der de har
hovedkontor. skyldes ogsa i stor grad
egen interesse:

— Selskapene forventer at når de samar
beider blir det tatt hensyn til deres krav i
utformingen av politikken, sier Skjærseth.

Internasjonale avtaler som Kyoto-pro
tokullen, vil bare pavirke selskapene der
som de pavirker landene hvor selskapene
holder til, ifølge Jon Birger Skjærseth. Der
for kan Esso holde fast på sin motstand
mot Kyoto avtalen.

Essos strategi er bare hærekraftig hvis
det ikke kommer fremtidige reguleriøger,
sier Skjærseth og minner om at man i olje
bransjen investerer for mange ar fremo
ve r.

— Usikkerheten om amerikansk ratifi
sering er vital i selskapets risikovurdering.

Oppmerksomhet i opinionen
Oppmerksomheten de to selskapene har
fatt i media og opinionen rundt sin miljø
politikk er svært ulik.

Shell ser ut til å få vedvarende opp
‘nerksomhet. Derimot ser Exxons brudd
på miljolovgivningen for eksempel i for
bindelse med forliset til Exxon Valdez, ut
til å gå mer eller mindre uhemerket, sier
Skodvin.

Shell har fatt massiv kritikk for sitt
engasjement i Nigeria, samt forsøket på å
dumpe den utrangerte oljeplattformen
Brent Spar. Etter disse episodene endret
selskapet strategi og bestemte seg for en
offensiv miljøpolitikk.

Mens BP og Shell investerer mas
sivt i fornybar energi, nøyer Statoil
seg med mindre investeringer i
bioenergi.

Av AUDUN GARSERO

— Stabil har ikke gått så langt som Shell
og Bl’ med å etablere egne selskaper for
fornybar energi. Det betyr ikke at vi har
andre oppfatninger av klimaprohlemets
viktighet, men er en forretningsmessig
vurdering, forteller mi ljorådgiver Frede
Cappelen i Stabil.

Rett før jul sendte advokatfirmaet
Vinge pa vegne av Statoil en faks til Gre
enpeace Norden i Stockholm. Faksen gir
på engelsk beskjed om at Statoil reserve
rer seg retten til å ta rettslige skritt mot
Greenpeace. Organisasjonen har nemlig
utgitt brosjyren Storting today: An energy
companyfor the millenium. der de ikke bàre
utgir seg for å være Nye Statoil, men ogsa
hevder at Statoil innen 20 iO skal investere
hver tiende krone i fornyhar energi.

Bioenerg i
Dette er Greenpeace sitt pafunn. Vi har

ikke mal pa dette området i Statoil, sier
Cappelen. Selskapet har imidlertid valg a
investere flOC i bioenergi og varmepum
per. Samlet investerte Statoil rundt o mil
lioner på fornybar 2000.— Far vi det som vi vil blir det mer i ar,
sier Statoil-direktør Per Øivind Johansen.
Selskapet ligger likevel milevis bak kon
kurrentene BP og Shell. At Statoil har
valgt en annen strategi forklarer Ende
Cappelen slik:— Dette er globale mega-selskaper, i en
annen størrelse enn Statoil. Det er en liten
andel av deres aktivitet som knytter seg til
fornyhar energi, men på denne delen av
markedet kan de være så store at de pavir
ker markedet. De haper å tjene penger og
være markedsdriver på området. Skulle vi
gjort noe lignende i Stabil, ville det blitt
mye mindre og dermed mer krevende å
tjene penger. Men dette utvikler seg
løpende. Og vi skal ikke utelukke at Statoil
finner dette mer aktuelt i fremtiden.

Statoil var i i 999 ansvarlig for utslipp av
8,8 millioner tonn cO —. eller om lag åtte
gasskraftverk av Naturkrafts type. 11997

lanserte selskapet sitt klimamal: I stedet
for å redusere dagens utslipp med en viss
mengde, bestemte selskapet at utslippene

2010 skal være 30 prosent lavere enn hva
de kunne ha blitt dersom ingenting blir
gjort. Selskapet hinder seg dermed ikke til

å ha lavere utslipp 201 o enn de er i dag. I
fjor sommer ble amhisjonsnivaet jekket
ned fra 30 til i prosent.

Til sammenligning skal Shell redusere
sine utslipp med ro prosent i perioden
1990 til 2002, mens Fxxon Mohil ikke har
fli)C klimamål.

Forsker ibra Skodvin ved Cicero - Sen
ter for klimaforskning har sammenlignet
klimapolitikken til selskapene Shell og
F.x xon Mohil. Hun plasserer Statoil i en
mellomstilling.

— De gjør noe, men pa langt nær så mye
som Shell, sier Skiidvin.— Sky/des det at myndighetene ikke har satt
klare må/for i begrense norske utslipp -

Ja, det tror jeg helt sikkert. Myndighe
tene har signalisert tydelig at man pri
mært ønsker å kjøpe kvoter, sier Skodvin.
Ilun minner ogsa om at det er usikkert
hva Norge vil gjøre med Kyoto-probokol
len dersom den ikke blir ratifisert i USA.

Truls Gulowscn i Greenpeace mener
oljeselskapene er en propp i systemet som
hindrer tiltak mot klimaendringer.— Hvis oljeselskapene slik som Shell og
BP ser at det finnes muligheter for en for

nybar fremtid blir proppen mindre, sier
Gulowse n.

I fjor sommer etablerte Greenpeace



Av ANDREAS TJERNSHAIJGEN

I november 2000 ble det full skjæring mel
lom USA og EU i klimaforhandlingene. Et
av stridsspørsmålene var hvordan lan
dene skulle belønnes for skogens opptak
av co2. Amerikanerne ønsket å sette opp
sitt utslippsregnskap slik at all co2 som tas
opp i amerikanske skoger ble trukket fra.
Europeiske land — inkludert Norge — insis
terte på at bare nyplantet skog skulle telle.
Forhandlingene i Haag brakte partene
nærmere, men ikke nært nok.

Samtidig advarer mange eksperter mot
å regne skogplanting som et fullverdig kli
matiltak. En innvending er at skogen er
en usikker oppbevaringsplass for karbon.

— Ingen benekter at skogen binder kar
bon. Spørsmålet er hvor permanent det er,
sier ressursøkonom Hans H. Kolshus ved

CDM: Se Den grønne utviklingsme
kanismen.

CO2: Se karbondioksid.

DEN GRØNNE UTVIKLINGSME

KANISMEN (CDM): En av de tre
såkalte Kyoto-mekanismene. Gjen
nom ordningen kan industriland
investere i prosjekter som skal
bidra til bærekraftig utvikling og
lavere utslipp av klimagasser i
utviklingsland. Tiltakene gir indus
trilandet rett til å slippe ut mer
hjemme.

DRIVHUSEFFEKT: Naturlig feno
men som fanger varme fra sola i
jordas atmosfære. Menneskenes
utslipp av klimagasser forsterker
drivhuseffekten, og påvirker der
med klimaet på jorda.

FELLES GJENNOMFØRING (il):

En av de tre såkalte Kyoto-meka
nismene. Ordning som inviterer
industriland til å investere i
prosjekter som skal kutte utslip
pene i andre industriland. Tiltakene
gir industrilandet som betaler rett
til å øke utslippene hjemme.

FLUORFORBINDELSER (PFK,

HFK OG SF6): Kunstige, fluorhol
dige drivhusgasser som ikke fore
kommer naturlig. Norge har for
holdsvis høye utslipp av PFK og SF6
fra industrien. HFK brukes blant
annet som kuldemedium,
blåsemiddel for isolasjonsskum og
skumplast, løsningsmiddel og
brannslokkemiddel. Bruken øker
raskt fordi HFK er et alternativ til
KFK, haloner og HKFK som utfases
for å beskytte ozonlaget.

forskningssenteret Cicero.
Det er usikkerhet knyttet til målingene

av skogens opptak og utslipp av co2. Spe
sielt er det vanskelig . kontrollere hva
som skjer med karbonet som havner i
jordsmonnet i skogbunnen. Videre kan
store skoghranner føre til at karbonet
uventet slippes ut igjen. Dessuten påvir
kes trærnes opptak og utslipp av co2 av
temperaturen. Oppvarmingen av plane
ten kan i seg selv føre til at «karbon
lagrene» i skogene tømmes igjen. i kalde
strøk er det enda mer komplisert: Her vir
ker snødekte flater som speil og sender
solstrålene tilbake ut i verdensrommet.
Hvis det plantes skog, blir refieksjonen
mindre. Beregninger som tidligere er pre
sentert i N&M Bulletin (nr.2o-2000) viser
at skogplanting i nordlige områder som
Canada og Russland faktisk kan gi netto
økning i utslippene av co2 til atmosfæren.

Mange av miljøorganisasjonene er skep
tiske til skogplanting som klimatiltak. De
frykter at det kan bli en lettvint unnskyld
ning for â la være å senke utslippene av co2

KARBONKRETSLØPET: Sirkula
sjonen av grunnstoffet karbon i
fast form og som gass (særlig CO2)
mellom lufta, landjorda og havene.

KLIMAGASSER: Gasser som virker
inn på jordas klima ved å forsterke
drivhuseffekten. Kalles også driv
husgasser. De seks gassene som
reguleres av Kyoto-protokollen er
karbondioksid (CO2), metan, (CH4),
lystgass (N20) og fluorforbindelser
(PFK, HFK og SF6).

KLIMAKONVENSJONEN

(UNFCCC): FNs rammekonvensjon
om klimaendring. Miljøavtale ved
tatt i 1992, som trådte i kraft i
1994. Gir grunnlaget for de inter
nasjonale klimaforhandlingene

KLIMASKADER: Skader som følge
av endret klima. For eksempel
havstigning, områder som blir
ubrukelige etter tørke, etc.

KVOTEHANDEL: Internasjonal
kvotehandel er en av de tre såkalte
Kyoto-mekanismene. Ordningen
tillater stater å kjøpe og selge
utslippskvoter. Statene kan over
late retten til å kjøpe og selge kvo
ter til private. Også utslippsrettig
heter som stammer fra felles gjen
nomføring og Den grønne
utviklingsmekanismen kan omset
tes på kvotemarkedet. Norske
myndigheter planlegger et nasjo
nalt kvotemarked som knyttes til
det internasjonale.

KVOTE: Utslippstillatelse for en
viss mengde klimagasser.

KYOTO-PROTOKOLLEN: Avtale
under FNs rammekonvensjon om

og andre klimagasser. En annen bekymring
er at ensidige plantasjer med rasktvoksende
treslag kan fjerne leveplassene til dyre og
plantearter. «Tiltak for å binde co2 i norske
skoger må ikke komme i konflikt med
arbeidet for à bevare vårt biologiske mang
fold», skriver Gjermund Andersen, leder for
Naturvemforbundets skogutvalg, i et notat.
Han advarer derfor mot skogeiernes ønske
om å hogge og plante mer skog slik at mer
karbon kan bindes i trevirket. Men også for
miljøvernere har binding av karbon i sko
gen sine fristelser. Dersom skog-tiltakene
dreier seg om å bevare tropisk regnskog.
eller å plante nye trær på områder som har
vært avskoget, kan klima-politikken bidra
til å nå andre miljømål som bevaring av
utrydningstruede arter. Naturvemer Ander
sen-hevder at et skogbruk som lar trærrie bli
gamle er best både for mangfo Idet i skogf
og foreo2-balansen. Studier utført for Lanu -

bruksdepartementet og oljeselskapet Saga
Petroleum tyder på at å la skogen vokse seg
gammel før den hogges kan være et effek
tivt klimatiltak.

klimaendring, vedtatt i den japanske
byen Kyoto i 1997. Pålegger indus
trilandene å begrense sine utslipp av
seks klimagasser i perioden
2008-2012. Men landene kan slippe
ut mer hvis de betaler for utslipps
kutt i utlandet gjennom kvotehan
del, felles gjennomføring og Den
grønne utviklingsmekanismen.

METAN (CH4): Den nest vanligste
klimagassen. Dannes naturlig ved
forråtnelse uten oksygen. Avfalls
fyllinger og landbruk er de viktigste
kildene til menneskelige utslipp i
Norge. Dessuten finnes metan i “I
naturgass, og slippes ut ved pro
duksjon av fossile brensler. Metan
har et globalt oppvarmingspoten
sial (GWP) som er 21 ganger høy
ere enn for CO2.

NORMALT VÆR: Meteorologene
sammenligner gjerne været på et
gitt tidspunkt med gjennomsnittet
i en 30-års periode. 1961-90 er
normalperioden vi sammenligner
med i dag.

RATIFISERING: At et land formelt
slutter seg til en avtale. Krever
gjerne vedtak i parlamentet (i
Norge: Stortinget).

SIGNERING: At et lands regjering
eller statsoverhode gir foreløpig
tilslutning til en avtale. Første
skritt på veien mot ratifisering.

SLUK: Skog, jord og andre økosy
stemer som tar opp karbon fra
lufta, og som dermed fjerner kli
magassen CO2 fra atmosfæren.

kilde,, Det nonke meteorologiske ,nst,tutt.

EU-kommsjonen. SFT

IKIMA

Inni granskauen mye karbon
Et av de store stridsspørsmålene i
det internasjonale klimasamarbei
det er om skogplanting er
jevngodt med kutt i utslippene.

i.

Klima-ordhste:

FOSSILE BREN5LER: Olje, kull og
naturgass er omdannede plante-
og dyrerester som har ligget i
berggrunnen i millioner av år. Disse
reservene utgjør enorme lagre av
karbon som er tatt ut av karbon
kretsløpet.

FORNYBAR ENERGI: Energikilder
som ikke tar slutt når de brukes.
Dette gjelder blant annet vindkraft
og solkraft. Biobrensel (ved og
annet organisk materiale) er for
nybart så lenge man høster slik at
det vokser til igjen.

GLOBALT OPPVARMINGS

POTENSIAL (GWP): Mål for styr
ken på ulike klimagasser. Viser hvor
mye et tonn av gassen varmer opp
jorda sammenlignet med
virkningen av et tonn CO2.

FN5 KLIMAPANEL (IPCC): Inter
nasjonal ekspertgruppe som har til
oppgave å sammenfatte den viten
skapelige kunnskapen om klimaen
dringer. Panelets rapporter brukes
som grunnlag for de internasjonale
klimaforhandlingene. Opprettet i
1988 av Verdens meteorologiske
organisasjon (WMO) og FNs miljø-
program (UNEP).

KARBON (C): Kjemisk grunnstoff.
Hovedbestanddel i levende orga
nismer.

KARBONDIOKSID (CO2): Den
vanligste drivhusgassen. Frigjøres
blant annet ved forbrenning av
fossile energikilder (olje, kull og
gass). Vegtraflkk, industriprosesser,
petroleumsvirksomhet og fyring
står hver for omtrent 20 prosent
av de norske utslippene.

Min op”r hvor oljen og gassen
befinner seg i reservoaret. Heldigvis satser Shell også på andre energiformer
enn olje og gass. Det er viktig for min framtid - og for alle andre sin.”

på Ormen

Vi vil bli dobbelt så store
I Norge er Shell liten. Ute verden er vi derimot blant de største. Med et neilverk rundt
hele kloden, utveksler vi stadig erfaringer, idéer og kunnskaper. Vi har tilgang til det beste
av ny teknologi og forskning.
Norske Shell er en viktig aktor på sokkelen. Vi deltar i 14 lisenser, hvorav åtte som
operatør. På Draugen-feltet, hvor vi er driftsoperatør, er de utvinnbare reservene fordoblet
og vi har blant annet satt produksjonsrekord fra én av brønnene.
Til sommeren starter vi prøveboring på et nytt lovende prospekt, PL255 — populært kalt
Presidenten. Om noen år overtar vi driFtsoperatøransvaret på Ormen Lange, et av de
største gassfeltene til havs. Men vi gir oss ikke med det. Vi vil



-Vern resten av vassdragene

Av KRISTIAN JAHRE

er en naturlig konsekvens
av at regjeringen har satt
sluttstrek for vannkraftut
byggingen i Norge, sier leder
av Naturvernforhundets

vassdragsvernråd, Svein Thore Jensen.
Jensen krever nå at vassdragene i Salt

fjellet, Hattebergvassdraget, Øvre Otta og
vassdragene som inngår i Saudaprosjektet
og Kjøsnesfjordprosjektet blir fredet en
gang for alle.

Det var nok flere kraftutbyggerne som
fikk seg en støkk da Jens Stoltenherg i
nyttårstalen erklærte at perioden med
store vannkraftuhygginger er over. For å
understreke poenget slår han også fast at
staten stanser Statkrafts kontroversielle
utbyggingspianer i Saltfjellet i Nordland.

I forslag til Stortingsmelding om Regje
ringens miljøuernpolitikk og rilcets miljøtil
stand, som ble lagt fram en drøy måned

Til tross for at bäde miljøvernminister
Sin Bjerke og Jens Stoltenherg har uttalt at
Hattehergvassdraget ikke skal bygges ut,
ligger saken fortsatt til behandling i Olje-
og Energidepartementet (oEn).

- Vi må forholde oss til de faktiske for
hold. Så lenge saken er til behandling er
det en red fare for utbygging. Hvis regje
ringens prinsippielle holdning er at det
ikke skal bygges ut, hvorfor fortsetter om
da å behandle saken som om ingenting er
skjedd, spør Vikøren.

enklere å stanse utbyggingen rent juridisk
enn det var å stoppe Saltfjellet-uthygging
ene, argumenterer han.

Ekspedisjonssjef Per Håkon Haisveen
ved energi og vassdragsavdelingen i OED

avviser på det mest bestemte at det er
noen automatikk i at Stoltenhergs uttalel
ser skal berge Øvre Otta, Hatteberg og de
andre vassdragene.

— Sakene blir behandlet som vanlig,
men jeg vil ikke kommentere noen før de
er ferdighehandlet. Når det gjelder øvre
Otta er det tvert i mot sagt relativt klart at
denne ikke omfattes av Stoltenhergs utta
lelser, sier han.

lokale vernegruppa lagt fram et eget redu
sert utbyggingsforslag, Alternativ 2000.

Forslaget har fått stor lokal støtte. Saken
er til behandling i Norges vassdrags- og
energidirektorat (NyE).

— Er vernegruppas kompromissforslag
svekket eller styrket etter Stoltenhergs
uttalelser?

— Vi tolker Stoltenhergs uttalelser som
et nei til full utbygging og ja til halv
utbygging, sier leder av vernegruppa for
Saudavassdragene, Ole Martin Lund.

—Hvis forslaget om halv utbygging ikke
forelå, er det fristende å spekulere i om
man kunne slippe unna uten utbygging
overhodet. Var det lurt av vernegruppa å
foreslå halv utbygging?

— Det har aldri vært noe mål for oss å
ikke få noen utbygging i det hele tatt. Med
Alternativ 2000 har vi fått til en løsning
alle kan stå inne for. Tvert imot tror jeg
vårt arbeid vil føre til en utbygging som

. ikke gir store naturkonflikter, sier Lund.
Norges vassdrags- og energidirektorat

vil ikke forskuttere videre behandling av
Saudasaken, men sier de selvsagt vurderer
sin innstilling i forhold til de signaler Stol
tenberg har gitt.

Vi har også registrert at den lokale
vernegruppa har fått bred støtte lokalt for
sitt forslag, sier Dag Norum, seniorrådgi
ver ved konsesjons- og tilsynsavdelingen i
direktoratet. •

Tespa i Bjellådalen i
Saltfjellet blir berget

fra utbygging.

Vassdragstreff
i Hatteberg

16. og 17. juni arrangerer

informasjonsnemnda for Hattebergvassdraget

vassdragstreff.- Da skal vi kose oss og forhåpentligvis feire

en endelig stadfesting av vernet, sier Sigurd

Vikøren.

Men noe endelig program for treffet vil han

ikke spikre for Olje- og energiminister Olav

Akselsen har sagt sitt om Hattebergvassdra

get.

I tillegg er det planer om en seiersfest på

Saltfjellet, men dette er ikke endelig spikret.

Vassdragene som hittil ikke er utbygd

må vernes, mener Naturvernforbundets

vassd ragsvernråd.
senere, sier regjeringen at de «legger opp
til å supplere Vcrneplanfor vassdrag».

— Dette er en stor glede — ikke bare for oss
i og rundt Saltfjellet, men også andre vass
dragsvernere rundt i landet. Det er flere
som har grunn til å feire nå, sier leder av Fol
keaksjonen Spar Saltfjellet, Gaute DahI.

Dahl forteller at neste mål nå er å inn
lemme de tre utbyggingene i Saltfjellet
Svartisen nasjonalpark.

— Dette betyr i praksis å flytte en del
grenser, og det hør være en enkel sak, sier
han.

Informasjonsnemnda for Hatteherg
vassdraget i Hordaland tør imidlertid ikke
sprette champagnekorkene ennå. )

— I utgangspunktet er vi selvsagt glau
for det som har skjedd, men vi savner
handling i tråd med de uttalelser som er
kommet, sier Sigurd Vikøren.

Fortsatt øvre Otta-kamp
Svein Thore Jensen i vassdragsvernsrådet

‘terlyser i nye konsekvensutredninger i
‘-wrhold til villrein, reiseliv og alternative
uthyggingsprosjekter i øvre Otta-saken.

— Det er ikke gitt konsesjon for utbyg
ging av Øvre Otta. Dermed bør det være

Sikker seier i Sauda?
Sauda-utbyggingen er den største av de
planlagte vassdragssakene. Utbygger vil
bygge ut 17 vassdrag. Dessuten har den

Gaute DahI (til venstre), leder for Folke-
aksjonen Spar Saltfjellet, jubler over at

utbyqqingene i Saltfjellet er stoppet, og

Svein Thore Jensen, leder for vassdraqs

vernrådet i Naturvernforbundet, krever

en ny verneplan for vassdrag.
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SB Skog — ledende i skogforvaltning!
SB Skog har skogforvaltning som kjernevirksomhet og er
en totalleverandor av tjenester innen drift og forvaltning av
skogressurser og en profesjonell aktor i markedet for tømmer.

SB Skog eies av Statskog SF og Borregaard Skoger AS og forvalter deres eiendommer i Sør-Norge og
Trøndelag, totalt ca. 3,6 mill. daa prod. skog. I tillegg til dette utfører SB Skog andre skogeiere tjenester
innen skogforvaltning, skogfaglig bistand, manuell og maskinell avvirkning, skogkultur, omsetning av
tømmer og miljøsertifisering.

SB Skog har til sammen ha 110 ansatte, lokalisert fra Nord-Trøndelag til Aust-Agder.

SB Skog er miljøsertifisert etter ISO 14001 med Levende skog som miljøstandarder og alle aktiviteter
kvalitetssikres etter lSO 9000 norm.

Statskog-Borregaard Skogsdrift AS
Hovedkontor Elverum

Besøksad resse: Fredenvoldvegen 2
Postadresse: Postboks 11, 2401 Elverum
Telefon 62 41 96 66 Telefaks 62 41 01 28

E-post firmapost@sbskog
Avdelingskontorer:

Kongsberg, Steinkjer, Namsos, Kongsvinger, Trysil, Drevsjø, Åkrestrømmen, Elverum og Sylling

Norgips vegg- og himlingssystemer (ubehandlet):
Inneklimasertifikat nr. N-002 og N-003.
Norgips Akustikkpanel (ubehandlet): Inneklimasertifikat nr. D-008.
Norgips produkter er klassifisert i den beste gruppen.

Norgips har alltid lagt stor vekt på kvalitets- og miljøstyring, både av produkter
og fremstillingsprosess. Bedriften er med sine godkjenninger etter ISO 9001,
ISO 14001, den frivillige EMAS forordningen samt et integrert HMS-system, i
første rekke når det gjelder åpenhet om miljøtorhold og ressursbruk.
Norgips deltar aktivt i utviklingen av inneklimavennlige produkter og tilslut
ning til ordningen for Inneklimamerket er en fortsettelse av dette arbeidet.
Inneklimamerket gis til produkter som er testet i klimakammer etter en fast
lagt prøvningsstandard og som oppfyller standardens krav til inneklimarele
vant tidsverdi. Ytterligere dokumentasjon kan rekvireres hos Norgips.

• I11
SB SKOG

http://www.SAREPTA.org/

SA RE P TA
Internett skoleforum
for satellitter og
miljø
SAREPTA er en unik informasjons
kilde og en elektronisk moteplass
for elever og lærere i ungdoms
skolen og videregående skole i
forbindelse med fagområdene
geografi og naturfag. SAREPTA er
velegnet til bruk i forbindelse med
prosjektundervisning og er tilpasset
aktuelle lærerplaner.

SAREPTAs hjørnestein er en
satellittbildebank for skoler, plassert
ved Tromsø Satellittstasjon. Fra
denne ‘banken’ kan skoler innenfor

w dekningsområdet til satellitten laste
ned dagsferske bilder.

SAREPTA Inneholder også fakta om
— miljomesslge emner nært knyttet til

. bildene i satellittdatabanken.

Bildeprosesseringsprogram såvel
som ordforklaringerog informasjon

-. om satellitteknologi følger også
med

Jorsk Romsenter
NORWEGIAN SPACE CENTRE

Statens gartner- og
blomsterdekoratørskole Vea
Skoleåret 2001/2002 tilbys følgende kurs:

• Grunnkurs formgivingsfag

• VK1 blomsterdekoratØr
• VK2 blomsterdekoratØr i skole for elever

uten læreplass i bedrift

• 12 ukers kurs for praksiskandidater i
blomsterdekoratørfaget

• VKI gartneri og hagebruk med vekt på urter
og medisinplanter

Skolen ligger vakkert til ved MjØsa i Ringsaker
kommune, 3 km nord for Moelv og midt mellom
OL-byene Lillehammer-Hamar-Gjøvik

Flere opplysing om skolen og kursene finner du på
vår hjemmeside: www.sgbd.hm.no
Be om søknadsskjema og informasjonsmateriell i
tlf. 62362600, faks 62362601, brev: 2390 Moelv,
eller e-post: einride@sgbd.hm.no

SØknadsfrist: 1. april

) (]

Den røde tråd i NorgiLi
Lurer du på hvor det ble av de tomme melke- og juicekartongene? Her har du svaret, vi har produsert nytt papir

av dem — og fine produkter. Papiret heter HippoReturkartong.Vil du vite mer om dette papiret og produktene?

Kontakt oss, så sender vi deg en brosjyre og prøvebok. Besøk også www.hippo.no.

E)Hippopotamus Telefon 22 03 80 85• E-post hippohippo.no

•

-

H ippoReturkartong

Inneklimamerket
NORGIPSAS
POSTBOKS 655 STROMSØ 3003 DRAMMEN
TEL: 33 784800 FAX: 337848 51
E-MAIL norgips@norgipsno • Internett: www.norgips.no

N
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Av KRISTIAN JAHRE

5tatkraft har fått konsesjon til å
bygge 7 vindmøller på Smøla i
Møre og Romsdal. Norges Natur

vernforbund liker ikke planene.
— Området hvor det planlegges å hygge

vindmøller på Smøla er relativt urørt og det
finnes verken veier eller hytter der. Dette er
det største urørte området langs kysten av
Møre og Romsdal, og inngrep i sinne områ
der bør vi ikke tillate. Planene på Smøla bry
ter fundamentalt med miljøkrav. Derfor er
vi imot, sier Kirsti Moe Oterhals i Natur
vernforbundet i Møre og Romsdal.

Natur og Ungdom (NU) mener derimot
det bør bygges vindmøller på Smøla.

— Ja, det synes jeg. En samlet miljøbeve
gelse har kjempet for vindkraft i flere tiår,
og vindmøller har vært brukt som argu
ment for at det faktisk finnes miljøvenn
lige energikilder. Da kan vi ikke sette OSS

på bakbeina og si nei når de endelig kom
mer. Det blir et fryktelig dårlig signal å gå
ut med, og det vil ødelegge troverdigheten
til miljøbevegelsen i andre energispørs
mål, sier NU-leder Elin Lerum Boasson.

— Våre standpunkter er ikke bestandig
like populære. Men som naturvernere er
det vår jobb å passe på slike sårbare og
spesielle områder når noen ønsker å
utnytte dem, mener Oterhals.

- Klima viktigere enn fugl
— Er vindmøller en trussel mot fuglebestan
den?

— Ja, ifølge ornitologene vil utbyg
gingen på Smøla være problematisk for
blant annet havøm, lom og sangsvane. Jeg
mener vi må stole på ornitologene når de
hevder dette, sier Kirsti Moe Oterhals.

— Jeg er klar over at mange arter som hol
der til på Smøla står på rødlisten over tru
ede arter, og for disse kan nok vindmøllene
være problematisk. Men jeg tror ikke vind
møllene på Smøla er en trussel mot for
eksempel havørn som art. Mange proble
mer kan dessuten løses ved bedre planleg
ging av plassering av møller, kraftlinjer og
den slags. Kraftlinjer kan for eksempel leg
ges i bakken, sier Boasson. Han tar en kort
pause og trekker pusten før hun legger til:

— Uansett vil ikke problemene rundt
fugl på Smøla være betydelige i forhold til
problemene knyttet til annen kraftutbyg
ging — som for eksempel gasskraftverk,
som vil være med å ødelegge klima på
hele kloden.

- Tulleargument
— Er vindmøller visuellforurensning?

— Nei, i hvert fall ikke sammenlignet

wattimer fram til 2010 er en fornuftig
start, svarer Boasson kjapt.

— Det vet jeg ikke. jeg har brukt mer tid
på å tenke over hvor mye vi bør spare, sier
Oterhals.

- Se til Rogaland!
— Hvordan skal utbyggingen av vindkraft
reguleres?

— Det bør lages egne analyser for hvert
område, slik man eksemplarisk har gjort i
Rogaland. I analysen legger man inn ele
menter som vindforhold, naturverdier og
bebyggelse. Dermed kan man komme
fram til områder hvor vindkraft er helt
uaktuelt — og samtidig peke ut plasser der
vindkraft er greit, mener Oterhals.

— Jeg tror ikke det er noen umiddelbar
fare for at vi skal få vindmøller på et hvert
nes langs kysten, men det bør være miljø
gjennomgang av alle prosjektene. Jeg er
imidlertid mer opptatt av andre ting man
må regulere for å gjøre vindkraft mer kon
kurransedyktig, sier Boasson.

Skal, skal ikke
— Kirsti, når vi nå står på nippet til endelig å
få bygd ut vindkraft — bør vi ikke strekke oss
langtfor å sørgefor å etablere vindkraften som
et reelt alternativ også i Norge?

— Nei. Vi skal ikke gjøre noe for enhver
pris. Vindkraft i seg selv er et bra tiltak,
men ikke hvor som helst. Dessuten mi
jeg spørre meg selv om vindkraft er et
reelt alternativ i Norge. 1-Ivis vi når målet

3 terrawattimer, vil dette for lengst
være spist opp av den forventede veksten
i strømforbruket. Olje- og energiministe
ren har selv sagt at vindkraften sannsyn
ligvis vil komme i tillegg til — ikke i stedet
for — annen kraft. Sparing er derfor vik
tigst.

— Elin, når vi nå står på nippet til endelig å
. få bygd ut vindkraft — bør vi ikke sørgefor at

det blir gjort på en måte vi ikke vil angre på
senere?

— Hvis vi ikke stotter vindkraft når det
endelig kommer store prosjekter, tror jeg
ikke vi får noe mer satsing pi vindkraft.
Vi må heller sørge for at det gjøres best
mulig. Miljøbevegelsen må være kon
struktive — og ikke stille oss i veien for —

de som ønsker å hygge vindmøller. Det
oppfordrer jeg Naturvernforhundet til å
være også, sier NU-leder Elin Lerum Boas
son.

I tillegg til planene på Smøla er det gitt
konsesjon til større vindkraftuthygginger
på Hitra og Stadlandet. Naturvernforbun
det har anket konsesjonene på både
Smøla og Stadlandet.

DUELLEN

Hvordan blir det
Bør det bygges vindkraft
på Smola?
Ja, sier Natur og Ungdom.

disse vindmøllene?meä

Nei, sier Naturvernforbundet.
4
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med vannkraftutbygginger. Et artig para
doks er at forkjemperne for kull-, gass og
annen forurensende kraft, mener vind
møller er visuell forurensning. Dette blir
brukt som et tulleargument for å få fram
mer miljøskadelige alternativer, sier Boas

urørt område ser jeg ikke mye sjarm i ei
vindmølle, mens vindmøller kan se bra ut
andre steder, sier hun.

son.
Kirsti Moe Oterhals er enig:
— Det er avhengig av hvor de står. I et

Strømsparirig viktigst
— Vil ikke all kraftutbygging uansett represen
tere naturinngrep?

—Jo, all utbygging vil ha negative mil
jøeffekter i en eller annen form. Derfor er

vi nødt til å snu trenden — vi må spare
mer energi. Dette er den aller viktigste
utfordringen. Mens strømforbruket i
Norge stadig øker, har det flatet ut i de
fleste andre land i Europa, sier NU-leder
Boasson. Også i dette spørsmålet er de to
enige:

— Nordmenn er storforbrukere og sløser
enormt med strøm. Derfor bør vi heller

spare. Potensialet er utrolig; teknisk sett er
det mulig å klare oss med en fjerdedel av
den strømmengden vi bruker vi dag.
Grensen for hvor mye norsk natur bør
ofre til fordel for kraftutnyttelse er for
lengst nådd, sier.

— Men hvor mye vindkraft bør bygges ut i
Norge?

— Jeg synes Stortingets mål om 3 terra
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Det er i begynnelsen av juli,
fem grader i luften, en litt
guffen vind og litre
regnbyger, kort sagt
sommer på 790 nord.

Av KARL H. BROX

(tekst og foto)

J
eg befinner meg på Prins Karis Forland,

som er den vestligste av øyene på Sval
bard. Den er lang og smal — fra fem til
elleve kilometer bred, men om lag åtte
og en halv mil lang og strekker seg fra

Isfj orden i sør til Kongsfj orden i nord. Mel
lom øya og Spitsbergen ligger det for
holdsvis grunne Forlandsundet, hvor dyb
den i den nordre delen flere steder er min
dre enn ti meter.

Forlandet, som i 1973 ble fredet som
nasjonalpark, har en ganske karakteristisk
«profil» med fjell i begge ender, skilt fra
hverandre av et mer enn hundre kvadrat
kilometer stort og flatt lavland som natur
lig nok heter Forlandsletta. Ved mange
små vann ute på sletta hekker smålom og
polarsvømmesnipe, storjo og et betydelig
antall av Svalbards mest tallrike vadefugl,
fjæreplytten. Kortnebbgjess og
hvitkinngjess bruker van
nene på sletta som opp
holdssted i mytetiden.

I

Også mellom fjellene og havet er det en
rand av sletteland, som er lett å gå på og
hvor det på sine steder er en forbausende
blomsterprakt. Rødsildren er bare en av
artene som bidrar til å sette farve på det
karrige landskapet. Også her hekker det
fugl naturligvis — kortnebbgjess langs
store deler av vestsiden, haveller, sandlo,

steinvender, tyvjo og snospurv. Frao tid til annen

K.4YA
møter man
ogsa polarre

ven, som som
mers dag har gode

tider med en overflod av
mat i form av egg og
fugleunger.

Nordspissen av
øya heter Fuglehu
ken. Her er det i

den nordligste og
bratte vestvendte delen av

fjellet et betydelig fuglefjell
med krykkjer, polarlomvi,

lomvi, lunde, alkekonger, teist
og havhest. Herfra høres døgnet

rundt en kakofoni av fuglestem
mer, med krykkjene som de mest

Nasjonalpark

Naturreservat

1J plantefredningsområde

‘ Fugleresevat

.-

Slaraffenliv på 790 nord.
Steinkobbene på Svalbard er
verdens nordligste bestand av
denne arten.

høyrøstede. Trafikken i luften er tett, for
oppe i fjellet er det mange små som venter
på maten som mor og far henter i det
næringsrike havet utenfor. De har ikke
mye tid til pauser, etter â ha tømt en f
syning i ventende gap, er det bare å dra ut
igjen for å hente mer.

I løpet av to uker har jeg samlet et vell
av inntrykk og opplevelser. Noe av det
mest spesielle har likevel vært møtene
med Forlandets steinkobber.

Jeg oppdaget dem helt tilfeldig en dag
jeg var ute på vandring langs slettelandet
på nordsiden av øya. Tre dyr lå makelig
henslengt på noen skjær like utenfor
stranden. Kontrasten til travelheten i
fuglefjellet var mildt sagt påfallende — på
kobbeskjæret var aktiviteten i timevis
begrenset til å snu seg en gang iblant, og â
klø seg litt på maven med framluffene!

Jeg var naturligvis spent på hvor lenge
dyrene ville bli liggende. Steinkobbene
som lever langs norskekysten er som
kjent heller sky av seg og går gjerne i van
net på hundre meters hold eller enda mer.
Skal man komme innpå dem må det både
kløkt og tålmodighet til. Nå var jeg klar
over at steinkobbene på Svalbard har en

Svalbard har mange steder et for
bausende rikt planteliv. Rødsildren er en
av artene som bidrar til å sette farge på
landskapet.

Typisk landskap på Prins
Karls Forland: Under fjel
lene er det mothcivet en
rand med sletteland.

annen oppførsel, men for sikkerhets skyld
nærmet jeg meg ytterst forsiktig. Det siste
stykket ned mot stranden foregikk ved
åling, men det hadde neppe vært nødven
dig. Helt nede ved vannkariten var avstan
den bort til kobbene knapt tyve meter,
men de gjorde ikke mine til å rikke seg. De
bare så på meg og klødde seg litt til før Ole
Lukkøye pa nytt overmannet dem.

De påfølgende dagene hadde jeg flere
møter med steinkobbene, som åpenbart
hadde disse skjærene som fast hvileplass

mSjefen» på sin faste plass på
skjæret, den var det ingen
andre som skulle ha.

ved lavvann. Den største av dem, som
åpenbart var stedets sjef, var tydelig mør
kere i farven enn de andre. Antagelig var
det en litt eldre hann. Da en av de andre en
morgen hadde tatt plassen den pleide å
ligge på, ble det liv. Med forbausende
raske byks var sjefen ute av vannet og
oppe pa skjæret samtidig som den med en
ilter knurring ga klar beskjed til den andre
om å komme seg vekk. Det skjedde da
også i en viss fart, uten protester. Den for-
viste fant seg etter en tur i vannet en
annen plass, og deretter ble tilværelsen
igjen preget av fred og fordragelighet,
soving og kloing.

At de vestlige delene av Svalbard har en
hestand av steinkohber har vært kjent i
om lag hundre år. Det har vært drevet jakt
på dem, men på Prins Karis Forland er de
nå fredet, som alt annet etter at nasjonal
parken ble etablert. Forlandet og Forland
sundet er nok kobbenes hovedtilholds
sted, men nyere undersøkelser som for
skere fra Norsk Polarinstitutt har foretatt,
viser at det forekommer dyr langs det
meste av vestkysten. Tellinger har dess
uten vist at bestanden nok er på minst
tusen dyr, ikke 5—6oo som hittil antatt. En
mer nøyaktig telling er planlagt så snart
det blir funnet plass til det på budsjettet.
Ettersom dette er verdens nordligste
bestand av steinkobber, er disse troskyl
dige dyrene utvilsomt en interessant del
av Svalhards fauna.I

• Steinkobbene på
Prins Karis Forland

I k

‘

—

Prins Karis
Forland ble
fredet som
nasjonalpark i
1973. Dette er
Svalbard5 vest
ligste øy. skilt
fra Spitsbergen
ved det grunne
Forlandsundet.
øya er 86 kilo
meter lang og
Fem til elleve
kilometer bred.
på ostkysten
ligger flere
store isbreer.

? 100 km
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SE4TRANS

ønsker du å studere både samfunnsfag
og naturfag samtidig?
Da er det god grunn for å velge
Steink1er som studiested:

Mil joledelse og
ressursokonomi, 3 år
Et unikt frcimtidsrettet studium som gir deg
grunnlag for å påvirke framtidas mil jøpolitikk.
Samtidig får du en grundig innføring i miljø
slyringssystemer og hvordan mil jøsatsing kan
bli lønnsomt for bedrifter.

I tillegg garanterer vi rimelige boliger, aktivt
studentmiljø og god kontakt med andre
studenter og lærere.

Andre studier på Steinkjer: naturforvaltning,
skogbruksfag, husdyrbruk, landbruksøkonomi
og næringsutvikling, økonomi, ledelse, IT mm.

Seknadsfrist: 1. mars/15.april 2001.
Søknad sendes Samordna Opptak

For mer informasjon, kontakt studieveileder
Astrid Myhr på tlf 74 11 20 34 eller
e-post astrid.myhr@hint.no, eller besøk
våre hjemmesider www.hint.no.

I
TIDENES MORGEN Ait alt natur. Det vrirnlet av liv i
hav og vann, fugler fylte hirnmelhvelvingen og
sjødyr rådet i dypeL Det yret av firbente skap-
finger pi jordoverfla Len. Også mennesket var det
plass til. Arstidenes vekslinger— naturens rytmer

— satte rammer for tilværelsen. Den materielle verden
har i ulike kuliurer vært innvevd i en åndelig verden.
Man trodde på guder — eller én Gud — som styrte til
værelsen. Man tilbad og takket for naturens gaver.

Man kalte naturens skapninger ved deres rette
navn. Helt til vår generasjon, her i Vesten. Da begynte
man å kalle alt i naturen som

offentlig utredning, er i rc: Norges ressurssituasjon i
en global sammenheng. Her inndelte man naturen i
lagerressurser og forny bare ressurser. Ordet var ikke
nytt, men det hadde skiftet betydning. 30 år tidligere
betydde det de verdier man hadde å leve av på sine
gamle dager.

Denne språklige nyviriningen hadde sammenheng
med to forhold. Det ene var den okologiske oppvåk
ning 1960-tallet; at alt i naturen henger sammen.
Men dette var ikke nok. For slik har man tenkt i store
deler av menneskets historie. For eksempel Frans av
Assisi, for 8oo år siden. Forskjellen var at da var også
Gud med. Tilværelsen var innplantet i en større vir
kelighet der alle dyr og planter hadde verdi, også
utenom nytten for menneskene.

Det andre er at man gjorde et skarpt skille mellom
Skaperen og det skapte. Sekulariseringen hadde ikke
plass til en åndelig virkelighet i naturen. Ordet <res

-
US» flyttet fokus bort fra naturen og over til hva den

inne brukes til, for menneskene.
I Naturvernforbundet lever vii begge verdener. Vår

formålsparagraf bruker uttrykket «naturens egen-
verdi». Det er ikke småting vi har satt oss fore: Dette
skal være grunnlaget for «å øke menneskers respekt
for og kjærlighet til liv og landskap». Vår miljopoli

tiske plattform er full av gode konkrete betegnelser,
som sier hva i naturen som er truet av ødeleggelse:
«Skogen må forvaltes etter økologiske prinsipper» og
«gjenværende vassdragsnatur må vernes».

Men innimellom sniker den ting-fokuserte språk-
bruken seg inn; én av overskriftene er «Ressursfor
valtning». Her heter det at «verdens begrensede res
surser forbrukes i et ødeleggende tempo», og «en
tradisjonell økologisk ressursutnyttelse må opprett
holdes og videreutvikles». Realitetene er vi nok enige
om. Men hvilke ord bør vi velge? Regnskogen, hval

artene og torskehestandene
som vi vil verne, eller pakke det
inn som ting-kilder?

Vi er en mot-kultur mot øko
nomisk vekst-tenkning. Natur-
og miljøvern er et «grunnleg
gende verdivalg» mellom kort
siktig vinning og hensynet til

naturen og våre etterkommere. Vi kan vise at vi verds
etter naturen ved å bruke riktige ord på det som er truet
og som vi vil verne. Det hjelper ikke å «kamufiere»
naturgodene i en stor sekk av ressurser. Og trenger vi et
sekke-begrep, så har vi «naturgoder». Dette ordet er for
øvrig brukt i Samerettsutvalgets innstilling om bruken
av land og vann i Finnmark. Dette ordet bærer med seg
en ydmykhet over at vi får høste av naturens gaver og
oppfordrer til varsom bruk.

Kjære Natur og miljø!

DAG T. ELG VIN, Alta

• Jeg leser Natur & miljø, 4/2000. Det er meg
vanskelig å forstå at dere har kunnet få i stand et
så fabelaktig godt hefte. Gratulerer. Punktum.

Med vennlig hilsen

ARNENÆSS

Professor Emeritus

I r
LVi gir drømmen
4-en sjanse
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Ressurser - nei takk!
realistiske muligheter

vil du være med på å forandre
verden og vår forståelse av den?

• Biologiske og kjemiske fag

• Fysiske fag

I Geofag -

• Informatikk (datafag) - -

Matematiske fag

inekk mad oss:
Det mat.matltk—flIturVlt000kaPeIisa Fakultet
Unlv,rsitltet I Oslo
telsfont 22 85 63 44

22855331
e—po,t: studestlnfotmatnat.uiO.00
www.mettat.ulo.to/muttt,etar

velg en utdanning som åpner porter
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— mest is lit

kunne brukes til noe, for «res
surser». Ordet er blitt så vanlig
at vi tenker ikke over det
engang. Men den opprinnelige
hetydning er materialistisk: en

(‘ ide til ting. Første gang det ble
brukt om naturen i en norsk

Man kalte naturens
skapninger ved deres rette navn.
Helt til vår generasjon, her i
Vesten. Da begynte man å

kalle alt i naturen som kunne
brukes til noe, for «ressurser»

SOA
Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget
Vi formidler lærlinger i anleggsgartnerfaget og kvalitets
sikrer opplæringen i bedrift.

Velg anleggsgartnertaget,
et miljoskapende og
miljøbevarende yrke!

Kontakt oss for nærmere informasjon
eller se vår hjemme-side : www.soa-opplaringssenter.flO

HOGSKOLEN I
NORD-TRØNDELAG

Avdeling for samfunn,
næring og natur

S’OA

Energiforskning

Sammen med NTNU i Trondheim
satser vi pa forskning og undervisning

innen omradet energi og miljø.

SINTEF Energiforskning AS
7465 Trondheim, tlf: 73 59 72 00, www.energy.sintef.no

BESØK årets møtested innen
miljoteknologi og offentlige
8.— 11. mai -2001. Norges Varemesse, Sjølyst
Nærmere informasjon: TIf. 22 04 81 40. Fax: 22 04 81 49. E-post: nkf@kommunalteknikk.no
www.messe.no/kommunal

0

0
0

Ta fremtiden
på alvor!
Fornyelse, drift
og vedlikehold
— fremtidens miljø
utfordringer.
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Mange hundre miljødetektiver skrev inn til oss og
svarte på spørsmålet om hva som var deres favo
rittrovdyr, om vi bør ha ulv og bjorn i Norge og om

dere har sett rovdyr. Les om hva som er barnas
favorittrovdyr!

Barnas favorittrovdyr
1. Ulv
2. Gaupe
3. Rev /Tiger
Vi hadde egentlig spurt om norske rovdyr, men det

er tydeligvis mange av dere som er glade i tiger
også, så den fikk delt bronse med rev. Kanskje la
ger vi spørsmål om ville dyr fra andre deler av
verden en annen gang!

Bør vi ha ulv og bjørn i Norge?

— Nei:9% I

I Vet ikke: 3% I

Her var det mange av dere som syntes synd på
sauene som blir spist av rovdyr, men samtidig skjøn

te dere rovdyras behov også. Eller som Marte
Oftedal Nilsen på 7 år i Oslo svarte: -Ja, det er na
turlig at de spiser. Og sau er sikkert godt, det! Men
mange av dere var også opptatte av at det må vare

plass til både rovdyr og sau i Norge.

Mange av dere som svarte på dette spørsmålet had

de sett rovdyr i dyrehagen, og ikke ute i naturen.

Noen Iurte på om det gjaldt når de hadde sett rov
dyr på TV en, og om 01€ Brumm kunne tel les med!

benne siden ble først trykket i Blekkulfs
Miljødetektivers tned/emsblad 8/ekko nr. 1- 2001.

du også vil bli miljødetektiv!

Bli med i Blekkulfs Miljødetektiver og få

medlemsbladet Blekka hjem i postkassa di.

T bladet finner du spennende lesestoff om
dyr og natur, tegneserier, vitser, miljotips

og oppgaver du kan løse selv.

Medlemskapet koster 195 kroner i året

(søsken betaler 95 kroner).

Vi begynner med å sende deg et vel komst

brev med klistremerker, plakat og

samlekort.

— — — — — — — — — — — — — —

Abonnermant gis til:

Navn:

Adr

Postrir./sted:

_______________________________

Født: Icg Måned År______

Hovedmediem 195- IJ Soskenmedlem 95-

Navn:

Adr.:

___________

Navn:

Postnr./sted:

Mr.:

Gi ets

SVARSENbING
Avtalenr. 173115/21

BIekkuIfs
M iljodetektiver
GrUnerløkka postkontor
0505 OSLO

Norges mest

‘‘re rovdyr!

I,’

2. plass: Gaupa!

este gave’
Er du glad i naturen?
Vil du gjerne ta vare på den?
Blekkulf og vennene hans håper at

1ass: Rev!

fl,
(

1. plass: Ulv!
Av Andrew P. Kroglund

Gjennom hele fjoråret hadde Blekka et eget tema om rovdyr. bet var svært populært.

Noen voksne likte ikke at vi skrev om rovdyr, fordi de er uenige i at det skal være ulv i

områder der det bor mennesker og sauer. En skolefritidsordning (SF0)

meldte seg derfor ut av klubben vår i protest! Slikt skjer.

Vi i Blekkulfs Miljødetektiver kan jo ikke la være å skrive om det vi synes er viktig!

c

Har du sett et rovdyr?

— — — — — — — _

Jci98% I

I Nei: 20/g

I — — — — — — — —

Gitt av:

Potnr/sted:

Født: Dag _Måned År_____
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fly ...

I

Nordkaperen er
verdens sjeld
neste pattedyr.
Kanskje kan
arten stadig
reddes.

På USAs østkyst har

amerikanske biolo

ger nylig observert

14 nordkaperunger i

løpet av en to

måneders periode.

Ikke mye å skrive

om tenker du kan

skje, men det er det

faktisk. Nordkaperen

har vært nærmest

utryddet som en

følge av, blant annet

norsk, hvalfangst.

Arten tilhører grup

pen retthvaler. Rett

hvalene, som i til

legg teller artene

grønlandshval og

dverghval, fikk nav

net sitt fordi de var

>rett hval å

fangste. Artene

svømmer langsomt,

dessuten flyter de

etter at de er avli

vet.

Skilpadder søker frivillige

Mange pakketurer «på
samvittigheten»? Lyst på
ferie «med mening»? Meld
deg som frivillig
havskilpaddearbeider i
Hellas!

I mange år har miljøvernere kriti
sert politikerne .for ikke å ta miljø-
utfordringen i byene seriøst. Sim

City 3000 ga oss muligheten
til å prøve selv.
Prosjekt Nye Oslo — en grønnere by,
starter i år 1900. Utstyrt med
10000 dollar og et hjemmelaget
kart over hovedstadsområdet som
Statens kartverk neppe ville
betalt for, skulle vi konstruere vår
grønne, urbane drøm på data. De
første ti årene ble i så måte en stor
suksess. Byen var selvforsynt med
mat fra Bygdøy kongsgård og
Skaugum, hadde ingen foruren
sende industri, trafikken fløt ro:
og avfallsmengden var minimal.

1915— trafikkork i sentrum,
industrien har fortrengt landbru
ket, søppelberget vokser og effek
tene av et oljefyrt kraftverk setter
sine spor. Halve byen må greie seg
uten politi på grunn av høye

utgifter knyttet til den nye bybanen. Full
enighet i rådmannskollegiet om at miljø
er en prioriteringssak. Økonomisk krise
på 20-tallet tvinger oss til å si ja takk til â
etablere et høysikkerhetsfengsel. Inntek
tene derfra benyttes utover 30-tallet til å
gjennomføre Oslopakke z, og byens fedre
kan stolt åpne T-baneringen i 1934. Ensi
dig miljøsatsing er likevel ikke nok til å
gjøre befolkningen til lags, noe de store
opptøyene mot slutten av 40-tallet
beviste.

Mot slutten av 1999 kunne vi gjøre .,

opp status for miljobyprosjektet. For

Noen tusen år etter

Moses har den dan

ske foreningen øko

net lansert ti bud for

en grønn fremtid.

En rekke miljøor

ganisasjoner, fagfor

eninger og kommu

ner har sluttet seg til

budene, som ble

overrakt Danmarks

regjering og

Folketinget.

1. Bærekraftig grunnlov

2. Ny økonomisk tyngdelov

3. Ren teknologi

4. Bærekraftig arbeidsliv

5. Sikring av naturen

6. Grønne innkjøp i det

offentlige

i. sterke lokalsamfunn

8. Folkelig debatt

9. Global solidaritet

10. Mål for bærekraftighet

nes redusert fart i trafikken,
overgang til sparepærer, spa
redusj eller større satsinger,
som overgang til en mer ener
givennlig bil. A kaste ut den
gamle oljefyren blir også god
kjent. Målet er å redusere de
svenske utslippene av klima
gasser med to prosent innen
2003.

Sammenslutningen, som
mccl rette må sies å være en
paraplyorganisasjon, består
av det svenske Röda Korset,
Svenska Naturskydds
hreningen, Svenska FN-för
bundet, Svenska Kyrkan, og
I’olkhildningsförbundet.

Økologikk?
Hvorfor selger TINE
okologiske produkter?

Ære være dem som bringer økologiske varer til
torgs. Således fortjener Tine ros for sin nye økolo
giske serie med blant annet ost, melk, kremfiøte
og romme. — Men hvorfor satser TINE på
økologiske produkter, lurer mange på. Og som
man roper på nettet får man svar. Under
overskriften økologikk — lcunnskapsbase om økolo
gisk baserte meieriprodukterpå TINE, hjemmesider
kan man klikke seg innpå spørsmålet: «Hvorfor
satser TINE på okologiske produkter?» Og med ett
aner vi konturene av veldig velvalgte ord: «For
brukerne etterspor okologiske produkter», kan vi
lese. Videre: «Markedet er mer modent enn før»,
«Okologi representerer en nisje i vekst.» «Tren
der i utlandet viser at økologi er en
produktgruppe i vekst» (sic) og «TINEs økologiske
produkter skal være en spydspiss for meierisam
virkets satsing på miljø».

Ikke et ord om hvilke fordeler produktene har— produsenter flest pleier jo ellers å ha et og annet
superlativ på lager i slike sammenhenger, men
her finnes ingenting om smak eller innhold. Ikke
et ord om hvilke fordeler økologisk landbruk
medfører for naturen. Ikke et ord om hvilke for
deler det medfører for den enkelte gårdbruker og
hennes eller hans familie å slippe å håndtere de
store giftmengdene som konvensjonelt landbruk
krever. Ja, dette er i sannhet beskjeden markeds
føring fra en produsent som vanligvis, og i likhet
med andre produsenter, ikke pleier å gå av veien
for å nevne fortreffeligheten av det de falbyr. Vi
forstår selvsagt de bakenforliggende årsakene —

og hvorfor salget av okologiske varer går så
smått. •

Retthval
på rett Oslo, digital miljøby?
vei?

første førte den teknologiske utviklingen
til store forbedringer på enc’rgifronten.
Forurensende oljefyrte kraftverk ble først
erstattet med mer miljovc’nnlig gasskraft
før vi, etter en grundig egnelhetsanalyse,
løste energispørsmålet ned en vindrnøl
lepark på Nordstrand, Videre resirkulerte
vi over 50 prosent av byens avfall og fikk
til og med innført f rhud mot
bråtebrann. På den annen side var trafik
ken et evig problem og vår konstante
motvilje mot å regulere til industrifur
mål holdt sysselsettingen på et lite kom
fortabelt nivå. Men, markagreiis5irçirte vi
i hvert fall ikke. •

1910: Landlig småbyldyll

i
2000: Nye Oslo år 2000

der, nærmere bestemt arten
Caretta caretta.

Organisasjonen har arbeidet i
femten år med å sikre boplasser
og restaurere havskilpaddenes
eggleggingsområder. Nå søker
organisasjonen frivillige til

Turister elsker havskilpadder, dette arbeidet. Som frivillig
men forholdet er Nsw PROTECT1ON

skilpaddearbeider
ikke nødvendig- kan du melde deg
vis gjensidig. til tjeneste for kor-
Turistene og skilpaddene vil ha tere eller lengere perioder på de
de samme strendene, og så greske øyene Zakynthos, Pelo
langt har skilpaddene tapt bety- ponnesus og Kreta. Du får pro
delig terreng. fesjonell opplæring og 2500

Den greske organisasjonen drakmer om dagen å leve av.
ARCHELOPI jobber med ulike pro- Flere opplysninger finner du
sjekter for å redde havskilpad- på: www.archelongr

rljøbud
Gul sol fra blå himmel?

Fem store
organisasjoner gar sam
men for å avkreve et ku
maløfte av hver eneste
svenske. En idé for
klimagassosende
nordmenn?

Mer informasjon: ww,.Dann1arksAeflda21 .dkldd

Ivlens da usktiu si Isir 1:1 Iii il
jøbud vil svenskene ha miljø
løfter. J’Jarniere hest Iiii

klimaet.— lvi liii ditt khinii
løfte, spør sanlleurgIliisisjo
nen Klimat.nu.

Organisasjonen vil il alle
svensker skal love LI

annet for å bedre klimaet
kloden. Som eksernphi mv
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Returadresse:

Natur& miljø

Boks 342 Sentrum, 0101 Oslo, Norway

GODE IIIUØVALG
Produksjon

i.

SCA samler selv inn betydlige mengder brukt
papir, og har også dette som viktig råvorekilde i
nye produkter (=resirkulering). Restovfall går
til kompostering eller industriell forbrenning.
Slik forbrenning gir minimal forurensing, og fri-
gjør energi til appvorming som kan erstatte an
dre energikilder (f.eks. olje).

SCA

SCA legger vekt på kontinuerlig
reduksjon av råvare- og energifor
bruk, samt minimolisering av av
ta Il, støy og utslipp til luft.

Transport
Produktkomprimering samt industri
lokalisering bidrar til redusert transport-
behov og lavere emballasjeforbruk.
Dette gir igjen lavere errergiforbruk og
mindre utslipp i luften.

jqiT.

Fornybar rvare
Så 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.


