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JI

til
orsdag morgen i januar:

Gamle svenske trikker med
bare n vogn betjener den sterkt
trafikkerte strekningen fra Gref
sen/Torshov til Oslo sentrum.

Sitteplass kan man bare glemme, er du
heldig finner du noe solid å holde deg
fast i. Så viser det seg at dørene er øde
lagt, det gjelder vel og
merke dørene foran i
trikken — de bak ma
man åpne selv. Men
dørene foran lar seg
altså ikke lukke, de

• spretter opp og igjen i
(‘ hurtig tempo, mens

- varsellyden piper og
i lysene i inngangspar

het blinker. Til slutt
ma sjåføren slå av
strømmen. Han drar og
sparker dørene igjen,
mens nye passasjerer samler seg på sta
sjonen. De skjønner lite av sjaførens

gym-øvelser, og blir stadig mer irriterte
etter hvert som de forstår at trikken
kommer til å gå uten dem.

Til slutt kommer vi oss av garde, men
sirkuset gjentar seg på hver holdeplass
inntil den sterkt forsinkede trikken tas
ut av drift i sentrum, og passasjerene ma
vente på neste rute.

Dessverre er situasjo
nen ikke unik. I løy pris
og lav kvalitet er noe
kollektivsystemet i
Oslo har til felles med
svært mange andre
byer og steder i landet.

Politikerne har ikke
vist vilje til å prioritere
buss og bane. I lopet av
de siste i årene har til
skuddene til kollektiv
trafikken blitt halvert.

Nar samferdselsmi
nister Torild Skogsholm i løpet av varen
legger fram en stortingsmelding om kol

Data-trøbbet
• NaturvernfOrbUfldet og Natur

& miljø har fått nytt medlems

og abonnementSregiSter. I over

gangsperioden har det dessverre

oppstått enkelte feil og mangler,

noe vi beklager. Fremover regner

vi imidlertid med at registeret vil

gi bedre service til våre medlem

mer og abonnenter.
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Seier

M
iljøvernminister Børge Brende
har stanset den planlagte libe
raliseringen av snøscooter-tra

fikken. Han vil i første omgang avvente
et prøveprosjekt hvor åtte kommuner
selv forvalter loven om motorferdsel i
utmark.

Et fornuftig vedtak og en seier for både
miljøbevegelsen og flertallet i folket som
ikke ønsker frislipp av scootertrafikk i
norsk natur. I Fjellenes Ar har Børge
Brende vist seg som en handlekraftig
miljøvernminister.

til Bedre.
tri

fritt i Drammen

Vi

ønsker at vi alle kan stå’sammen for et mer miljovennhig Drammen. Med denne kampanjen håper vi å kunne motivere deg
som kjører med piggdekk til å”prø piggfritt. Piggfne vinterdekk er dokumentert bedre for miljøet; - og er et kjærkomment
bidrag for å oppnå renere luft. Prøv en piggfri sesong du også. Vi tror du vil bli gledelig overrasket.

LEDER

Bunnen nådd for buss og bane?
lektivtrafikken må hun sørge for et skik
kelig loft. Hun må si klar i fra at regje
ringen prioriterer buss og bane fremfor
bil og fly — og sette av penger til innsatsen.

I løpet av de siste 15

årene har tilskuddene

til kollektivtrafikken

blitt halvert.
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Har du fast bopel i Drammen, kan du nå få inntil 1000,- når du leverer inn pig kkkt’iiu loo
ved samtidig kjøp av piggfrie vinterdekk. Ordningen gjelder for perioden 29.08.01 - :10.011.02.
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Den svenske undersøkelsen tok for seg seks

påhengsmotorer av forskjellig størrelse,

modell og fabrikat. Disse motorene ble testet:

• Johnson 4 bk: T’ve år gammel to-sylindret

totaktsmotor.

• Mariner 4 hk: Ny en-sylindret totaktsmotor.

• Yamaha 4 hk: Ny en-sylindret firetaktsmo

• Yamaha 60 hk: Ti år gammel totaktsmotor.

• Evinrude Ficht 90 bk: Fire-sylindret totakts

motor med direkte innsproytning.

For å finne ut hvor mye forurensning moto

rene slapp ut i vann ble maskinene provekjort

med avgass- og vannprevetaking hos Svensk

Maskinprovning i Umeå. Motorene ble kjørt

med såkalt .‘kort varmkjøring., på full gass,

i marsjfart’. det vil si 80 prosent av

maksimalt turtall og .‘ved lavest mulig turtall

med belastning. Etter forbruk av to kilo

brennstoff ble det tatt vannprover av prøve

kjoringsvannet. Prøvene viste følgende verdier

(gjennomsnitt for biler tatt med som

sammenligning):

gammel 2-takt

• ny 2-takt

• ny 4-takt

W bil
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Med død og
misdannelser
i kjølvannet

Bokstavelig talt i kjølvannet av påhengsmotoren dør
fiskegg, og fiskeyngel fødes med misdannelser, viser en
svensk undersøkelse. Store to-taktsmotorer er verst.

ner at man får skader. Det for
teller en del om hvor føl
somme rogn og fiskelarver er,
sier han.•

tutt for vannforskning (NIVA)
presiserer at han ikke har sett
resultatene fra den svenske
undersøkelsen, men at Lenn
art Balk er en meget respektert
forsker i fagmiljøet. I lylland er
ikke overrasket over at de stof
fene det her er snakk om kan
gi slike skader på fisk. — Det
som er overraskende i denne
sammenheng er at utslippene
fra denne typen motorer kan
føre til så store konsentrasjo

lata.

Påhengsmotoren skaper
mer enn bare bråk. Fis
keclod og misclannelser
følger i motorens kjøl

vann, viser svensk
undersøkelse.

BANGLADESH
BANNLYSER BÆREPOSER

• Myndighetene i Bangladesh vil

Av JENS P. TOLDNÆS

Den svenske forskeren Lenn
art Balk ved Stockholms uni
versitet har undersøkt hvor
dan avgasser fra påhengsmo
torer påvirker utviklingen hos
fisk. I undersøkelsen, som er
gjort på oppdrag for bladet
Sveriges Natur, har Balk inji
sett såkalt prøvekjøringsvann
fra syv forskjellige påhengs
motorer i fiskerogn. Balk har
benyttet konsentrasjoner som
tilsvarer det fisken blir utsatt
for i et naturlig miljø med
hyppig småbåttrafikk.

De store og
garn le er verst
I undersøkelsen viser det seg,
ikke helt overraskende, at
store totaktsmotorer gjør
størst skade. Samtlige fiskeegg
døde ved høye testkonsentra
sjoner og ved lavere doser fikk
mye av yngelen misdannelser.
Verst av alle var Johnsons 50-

hesters motor. Den ga flere og
verre misdannelser enn de
andre totakterne. Men også en
liten, 20 år gammel, 4-hesters
Johnson-motor viste en nesten
total dødelighet ved de høy
este forurensningskonsentra
sjonene. Av de få larvene som
var klekket var samtlige mis
dannede.

NIVA: Ikke overrasket
Det er ikke gjort tilsvarende
forskning i Norge. Forsker
Ketil Hylland ved Norsk insti

g/kg brensel

900

tor.

• Johnson 50 hk: Ny to-sylindret totaktsmo

tor.
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KJEMPE I B IS
GJENOPPDAGET

• En av verdens mest sjeldne

fuglearter er fotografert i det

nordlige Kambodsja, melder

magasinet World Birdwatch.

Kjempeibiseri, Pseudibis gigantea,

som trolig bare teller rundt femti

individer på verdensbasis, ble

fotografert med fjernstyrte

kameraer i området Preah Vihear

i Kambodsja. Fotografene fikk

sine bilder ved et vannhull etter

flere ukers forberedelser. Det

samme området er også levested

for andre sterkt truede arter som

storadjutant, LeptopilOs dubius

og hvitvingeand, Cairina scutul

ifølge BBC News forby alt salg og

bruk av søppelposer i hovedsta

den Dhaka. Daglig blir millioner

av plastposer skylt inn i byens

kloakksystemer fra

husholdninger. Landets

miljøvernminister Shahajan Siraj

frykter oversvømmelser som

følge av dette, og sier dette

eventuelt vil være en katastrofe

for en by som allerede sliter med

stor luftforurensning og andre

helse- og miljømessige farer.

Også i Sør-Afrika jobbes det for

å få til et forbud mot plastposer,

eller ‘landets nasjonalblomst”,

som landets miljøvernminister på

spøk kaller et av landets største

søppelproblem.

F/RRE MED SYKKEL
PA STRYKEN-TOG

• Antall reisende med sykkel på

toget til Stryken har ifølge

nyhetsbrevet Sykkelturisme gått

drastisk ned. Etter at NSB i fjor la

ned det populære sykkeltoget

mellom Oslo og Stryken, har

syklister blitt henvist til ordinære

lokaltog.

— Ser vi på de avgangene som

mest sannsynlig har erstatt syk

keltoget, er antall reisende bety-

delig lavere enn da toget ble kjørt

som eget sykkeltog, sier Arvid

Bårdstu i NSB.

Han understreker likevel at det

er umulig å etterspore korrekt

antall sykler ettersom en del av

billettene på disse avgangene blir

kjøpt om bord på toget.
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10 liter vann/kg egg • 20 liter vann/kg egg • 40 liter vann/kg egg • 80 liter vann/kg egg # døde før klekkino

Fire ulike konsentrasjoner av prøvekjøringsvannet

ble sprøytet inn i egg av regnbueørret. Eggene ble

deretter utviklet i akvarier. Døde egg ble talt opp og

tatt bort annenhver dag. Da alle egg var klekt, etter

seks uker, ble de inspisert under mikroskop og antall

larver med misdannelser ble registrert. Injiserte

doser var 80, 40, 2009 10 liter vann per kilo egg.
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Av AUDLJN GARBERG

EU-kommisjonen har foreslatt
et direktiv om innblanding av
hiodrivstoff i vanlig diesel. For
slaget innebærer 2,9 prosent
innblanding innen 2005 og
prosent innen 2010. Utslip
pene av klimagassen co2 vil i så
fall bli redusert tilsvarende.

Stortingsrepresentant 1-leidi
Sørensen (SV) leverte torsdag
7. februar et såkalt dokument
8-forslag om bruk av hiodriv
stoff i Norge. Både diesel og
bensin må innen 2005 inne-

Norges Automobil
Forbund er positivt inn
stilt til forslag som kan
redusere utslippene fra
biltrafikken.

Som organisasjon har vi gatt
inn for alle slike tiltak, sier

holde minst 2,5 prosent hio
drivstoff, foreslår Sørenseo.
Deretter skal andelen økes til
minst prosent innen 2010. I
tillegg ber stortingsrepresen
tanten regjeringen om å inn
føre et introduksjonsprogram
for å sikre tilgangen på hio
drivstoff.

— For få forslag
— Det popper ikke akkurat opp
med forslag som reduserer eo2-
utslippene. Derfor håper jeg
alle forslag ønskes velkom
men. Dette er verken dyrt eller

konsulent Karstein Farstad i
Norges Automohil-Forhund
(NAF). Han mener det er van
skelig å gi mer detaljerte kom
mentarer til et forslag han
ennå ikke har sett.

NAF har ovenfor regje
ringen gått inn for en omleg

urealistisk, sier Sorensen.
Norsk Bioenergiforening

har overfor Børge Brende fore
slått at regjeringen stiller til
svarende krav i sin klimamel
ding.

— Ingenting hadde vært
bedre enn om regjeringen
foreslo dette, men det er ingen
signaler som tyder på at det er
sikkert, sier Sørensen.

490 000 tonn CO2
Vegtrafikken står for i pro
sent av de norske C02-utslip-
pene. Ved prosent innblan

ging av dagens bilavgifter fra
volum og effekt, tilco2-utslipp
pr kilometer.

— Den nye teknologien som
nå er i ferd med å komme på
plass ma bli prismessig til
gjengelig for norske forbru
kere, sier han.

ding av biodrivstoff, vil utslip
pene bli redusert med 490 000

tonn. Det tilsvarer i prosent av I

de norske klimagass-utslip
pene.

— Vi må ta i bruk alle virke
midler. Dersom vi bare skal
snakke i mega-gasskraft-ter
minologi er det veldig mange
tiltak vi hopper over.

— Jivoifor ikke sette målet høy- )
CCCCOO 5 prosenti 2oT0?

Fordi det er den realistiske
mengden å få produsert. Jeg
tror jo ikke at dette er den
endelige løsningen. Dette er
en overgangsløsning til vi får
et større gjennombrudd på
hydrogen og hrenselsceller.

Fritatt for avgifter
Biodiesel er fritatt for avgifter
og prisen er derfor om lag den
samme som ordinært driv-
stoff.

I dag er det bare I lydro
Texaco som selger hiodrivstoff
ved noen av sine stasjoner i
Norge. Der er det både mulig å
kjøpe diesel blandet med bio

drivstoff, eller i 00 prosent for
nybar diesel. De aller fleste
nye dieselmotorer kan gå på
biodiesel. I eldre motorer må
som regel drivstoffslanger og
tetningsringer byttes ut.

Fra risikoavfall
til drivstoff
Biodiesel produseres stort sett
fra planteolje. Rapsolje er mest
brukt, men også ryps, lin, soya,
mais og solsikke kan brukes.
Både raps og ryps dyrkes til
dette formålet i Norge. I tillegg
kan man bruke olje fra blant
annet matavfall og slakteav
fall.

— Risikoavfall fra slakteri
ene kan bli veldig nyttig i
denne sammenhengen. Jeg
tror det er riktig å ta noe av det
biologiske materialet ut av
næringskjeden og inn i energi-
kjeden, sier Sørensen.

I bensinmotorer er også
alkoholer et alternativ. En van
lig bensinmotor kan kjøre
med inntil i prosent etanol
innblandet. Borregaard produ
serer årlig 20 millioner liter
etanol fra trevirke, som blant
annet brukes til drivstoff i bus
ser i Stockholm.

Bruk av biodrivstoff i bensi
nen vil redusere CO2 utslip

pene, sier Heidi Sørensen

(SV).

Vil påby bio-bensin
EU vil kreve innblanding av biodrivstoff i vanlig diesel for å redusere
utslippene av klimagasser. SV vil ha lignende krav i Norge.

p¶

NAF positive

/ Cw.
Marit Lie er en av de kvinnelige bilis- - - -

tene i Drammen som velger å kjøre
—.-. Da i—i—i erlif Icke j igge a‘

pigg fritt. - Tørre veier fører til at -g
piçfgdekk er unødvendig, sier hun og

Drammen kommune ser li lige privatbilister som er best kjørte med piggdekk da kom- prosent piggfritt blir nådd er — Et sted måtte grensen ga. Vi

at kvinner kjører med
oppfordrer samtidig sine medsøstre

om støtte til kjøp av fortsette å kjøre med piggene piggfritt innen 2004, og i Trondheimslufta er bedre Berg. — Hvordan står det til

til å kjøre piggfritt og bli mer miljø
Hedalen. Han tror det er flere Bedre Luft i Drammen. Målet gift midler til a subsidiere bilister i

prosent kvinner har søkt

- til å kjøre piggfritt, opplyser munen satte i gang prosjektet riset bak speilet piggdekkav- kan ikke bruke kommunale

vennlig. .

.
piggene ute. Bare 24

grunner til at kvinnene vil er at 8o prosent skal kjøre andre kommuner fastslår

-

- piggdekk. Nå vurderes ny ute. — De har ofte ((bil num- månedskiftet januar/februar Trondheim kommune inn- med Trondheims-lufta etterat

kampanje — rettet spesi- mer 2», og er de som skal foretar Statens vegvesen ny førte piggdekkavgift i. novem- piggdekkavgiften ble innført?

frakte barna til og fra skole og telling. Da far kommunen en ber i fjor, for bare 37 prosent av — Vi har registrert et betydelig
elt mot kvinnelige bilis- barnehage. Kvinnene er kan- indikasjon på om de er på trønderne kjørte piggfritt. Na mindre støvproblem denne

ter. skje mer opptatt av sikkerhet bedringens vei. — Drammens- viser siste telling at prosent sesongen (november—januar),

- Av TONE MIKALSEN enn de mannlige bilistene, lufta har vært relativt bra bruker piggfrie dekk. — Målet men det kan skyldes at vinte

Det er - for øvrig ikke bare
.• sier Hedalen. denne høsten og vinteren og er 8o prosent piggfritt, sier ren har ært mye mer fuktig

) det er tre hovedgrunner til Tore Berg i Trondheim kom- enn i fjor. Vi observerer også

kvinnene som har problemer å bedringens vei? det. Færre piggdekk på veiene, mune. Han forteller at det lavere maksimalnivåer på sve

— -__4 fl,.
/,

med å bytte til piggfritt. Heller - Totalt har 1400 bili;ter søkt mer trafikk gjennom den skapte mye frustrasjon da det vestøv i de tørre periodene

ikke fra bedrifter har Tom om støtte til piggfrie dekk, og nyåpnede tunnelen i Strømsø ble vedtatt at bare Trond- sammenlignet med i fjor, sier

Hedalen i Drammen kom- J det tilsvarer bare 5 prosent av og større pengebruk på ren- heims-bilistene fikk økono- Berg. Nar 8o prosent av bilis

mune mottatt mange søkna- Drammens bilister. Om lag gjøring av veiene, sier Heda- misk kompensasjon for å tene har tatt inn piggene, blir

der om pengen — Det er mann- halvparten av drammenserne len. Hvis ikke målet om 8o levere inn piggdekkene sine. piggdekkavgiften avviklet.

6 NATUR & MIUO Co;’
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Av JENS P. TOLDNÆS

Vil mer makt til lokalsamfun
net bringe norsk viltforvalt
ning «i balanse»? Stortings

• Skonhoft og Solstad mener nytte-

og kostnadstallene for ulv og elg må

tas med alle mulige forbehold, og at

det ofte kan være lite meningsfylt å

fastsette kroneverdi på vilt og andre

fellesressurser. De påpeker likevel

noen klare hovedpunkter sammen

ligningen mellom elg og ulv. Først og

fremst de høye samfunns

kostnadene for elg som en følge av

alle ulykkene. Det tilsvarende gjelder

ikke for ulv som ikke forårsaker sær

lig mye skade målt i kroner. Også

den store andelen av folk som

ønsker en Iivskraftig ulvebestand er

verdt merke seg, mener de to.

melding 24 (2000—2001) tar til
orde for nettopp dette, og
påpeker behovet for endringer
i viltloven som en følge av
voksende rovdyrbestander. I

Samfunns
kostnader ULV

• FRYKT: Til tross for at det ikke

finnes holdepunkter for at ulv

har skadet mennesker i Norge

antyder holdningsundersokel

ser at folks livskvalitet reduse

res som en følge av frykt.

• SKADER: Ulven tar sau. Antal

let er usikkert, men erstat

ninger i fjor var på drøyt en

million kroner, noe som tilsva

rer om lag 800 sauer. Kun 13

prosent av tapene var sikkert

dokumentert.

endringene ligger det først og
fremst tiltak for å redusere tap
av bufe gjennom utvidete
muligheter for felling av
såkalte «skadedyr». To sam

Sa mfu fl ns -

nytte ULV

• OPINION: Holdningsundersøkelser

viser at 80 prosent av befolk

ningen ønsker å ha en levedyktig

bestand av ulv i Norge.

• FORPLIKTELSER: Ulven har en

positiv verdi ved at myndighetene

har forpliktet seg internasjonalt til

å bygge opp bestanden.

• VERDI: Det internasjonale

samfunn tillegger ulven en verdi

på samme måte som nordmenn

verdsetter eks istensen av truede

afrikanske dyr.

funnsøkonomer, professor
Anders Skonhoft ved NTNU
og høyskolelektor Jan Tore
Solstad ved lløgskolen i Sør-
Trøndelag, mener det tegnes et

Samfurins
kostnader ELG

• ULYKKER: Elgen er ansvarlig for

en lang rekke ulykker, også

med dødelig utfall for mennes

ker. Først og fremst trafikku

lykker som samlet ble beregnet

til 300 millioner kroner i 1998.

• BEITESKADER: Elgen forårsaker

beiteskader på skog og

innmark beregnet til 30 millio

ner kroner.

Ulykker betales av alle
De to økonomene, som nylig
presenterte tall og synspunk
ter i Adresseavisen, mener
dagens forvaltning ikke er
basert på en helhetlig vurde
ring der alle kostnads- og nyt
teaspekter ved artene er tatt
hensyn til. Når det gjelder
ulven er det lokalsamfunnet
som påfores kostnadene, mens
nytteverdien er fordelt pâ stor
samfunnet. For elgen er det
stikk motsatt. lier spres kost
nadene, hovedsakelig trafikk-
ulykker, utover hele befolk
ningen, men inntektene først
og fremst tilfaller grunneiere
og lokalbefolkning.

Begge arter koster
Ettersom begge arter represen
terer kostnader for samfunnet
mener økonomene det er en
interessekonflikt lokalt og
sentralt ved at lokalbefolk
ningen synes best tjent med å
ha elg, mens storsamfunnet i
større grad skulle foretrekke
ulv. Skonhoft og Solstad
mener dagens forvaltning
først og fremst ivaretar de
lokale interessene og at
endringene i Viltioven det leg
ges opp til ytterligere vil for
sterke dette.

Samfunns
nytte ELG

• JAKT: Brutto kjøttverdi for elg ble

beregnet til om lag 250 millioner

kroner i 1998.

• OPPLEVELSESVERDI: I likhet med

for ulv har en livskraftig

elgbestand en positiv verdi som

opplevelseskilde for alle natur- og

friluftsinteresserte. I tillegg en

betydelig verdi for dem som deltar

i elgjakten.

En ung hannbjørn har 7
prosent sannsynlighet for
å bli drept i Sverige i løpet
av et år. I Norge er sjan
sen 33 prosent. Sterkt
fokus på ulv kan likevel
ha bedret situasjonen for
norske bjørner.

Av JENS P. TOLDNÆS

Bjørnen sover i øyeblikket.
Kanskje den også slumrer litt i
nordmenns bevissthet? Leder
for Det skandinaviske bjørnepro
sjektet, professor Jon Swenson
mener det har vært mindre
negativt fokus på bjørnen
etter at den norske ulvedebat
ten tok fyr i fjor.

— Det virker som om bjør
nen får være mer i fred etter at
oppmerksomheten rundt
ulven ble så sterk. Dette er
også inntrykket jeg sitter igjen
med etter å snakket med for
skere som jobber med andre
rovdyrarter, sier han.

Farlig tross fredning
Tilværelsen som hjørn i Norge
er likevel langt fra uproblema

tisk. Arten yngler nærmest
ikke her i landet, og de fleste
dyrene som trekker fra Sverige
og over til Norge er unge hann
bjørner. Det kan ofte være det
siste de gjør. For, hvis man sam
menligner med vårt naboland,
er det langt farligere å være
bjørn i Norge. — Statistisk er det
7 prosent sjanse for at en ung
hannbj ørn blir drept i Sverige i
løpet av ett år. I Norge er sjan
sen 33 prosent, sier Swenson.

Det hører selvsagt med til
historien at det er jakt på bjørn
i Sverige, mens arten er fredet i
Norge.

Ulovlig jakt
Bjørnen er en ikke-sak i svensk
opinion. Sauer og bikuber er
gjerdet inn. Arten gjør derfor
liten okonomisk skade. I til
legg er svenskene blitt vant til
bjørnen og betrakter den med
positiv respekt. Swenson er
likevel bekymret for omfanget
av ulovlig jakt. Arsaken er at
det ikke rapporteres bjørnefel
linger fra de nordlige fjellom
rådene lenger.

— Alle felte hjorner skal

registreres. I fjellområdene får
vi ingen slike registreringer
lenger. Vi ser i tillegg at radio
merkede bjørner som trekker
denne veien bare forsvinner,
og vi mistenker at flere og
bedre snøscootere bidrar til
ulovlig jakt.

Sunn stamme
Til sammen er det trolig over
tusen bjørner i Norge og Sve
rige. Ingen kan si antallet med
sikkerhet. Arsaken er at det er
svært vanskelig å telle bjørner,
skjønt forskerne forbedrer sta
dig sine metoder. Det siste
innen bjometelling er elgjegere
som samler bjørnemøkk.
Svenske elgjegere samler inn
ekskrementer fra bjørn som vi
igjen kan DNA-analysere. Pà
denne måten får vi en bedre
oversikt over antall dyr, van
dringsmønster og genetikk,
sier Swenson. Ifølge Swenson
er den skandinaviske bjornes
tammen genetisk sunn.

— Det er overraskende når vi
vet at det for sytti år siden bare
var omlag so dyr igjen, sier
han. I

Elgen koster mest
NYHETER

bilde der lokale næringsinte- BJØRNEBOOM I HÄLSINGLAND

resser er den tapende part i
kampen om utmarksressur
sene. Dette bildet stemmer
ikke med virkeligheten mener
økonomene, som har sett på
konsekvensene av det faktum
at det finnes om lag 20 ulver
her i landet mens elghestan
den er på rundt 120 ooo dyr.

• Fjorårets bjørnetellinger i området Färila-Kärbäle

i Hälsingland, tyder på at bjørnestammen nærmest

har eksplodert, skriver den svenske avisen Ljusdals

Posten. Minst 22 bjorner ble født i fjor og totalt har

stammen økt fra 22 i 2000 til 78 i 2001.

— Det er en fantastisk økning, sier Lars Eric Wox

lin, som har ansvaret for bjorneregistreringene i

området.

11992 fantes det to binner og to årsgamle unger i

det samme bjorneområdet.

Mer makt lokalt er gal medisin i viltforvaltningen. Det mener samfunnsøkonomer som har
sammenlignet nytte og kostnader mellom ulv og elg.

Farlig å være bjørn

SAMFUNNSNYTTE OG KOSTNADER FOR ELG OG ULV
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Av KRISTIAN JAHRF

Tidlig på 70 tallet var Tore Ku
lingland med på å hiase liv i
Natur og Ungdom (NU), og tid
ligpå qo-tallet var han fagsjefi
Naturvernforhundet. I mel
lomtiden tok han blant annet
en cand. mag.-grad ved Uni
versitetet i Oslo. Han jobbet
også i Direktoratet for natur
forvaltning, Miljøverndeparte
mentet og Forbrukerradet.
Siden icg har han syslet litt
med internasjonale avtaler i

Jobbet i pr-byrå
Da Bondevik gikk av pa gass
krafisaken, skiftet Killingland
heite og ble avdelingsleder i
kommunikasjonshyraet Hurs
ton-Marsteller, som blant
annet har blitt beskyldt for å.

stå bak Kyoto.sahotørene Glo
hale Climate Coalition.

— Det der er bare rykter.
Burston-Marsteller hadde
ingen ting å gjøre med oppret
telsen av Globale Glimate Coa
lition, men nok om det, sier
Killingland. I lan nærmest fny
ser når spørsmålet om enga
sjementet i det ornstridte pr
byraet vil by pä problemer i
jobben som profesjonell miljø
verner dukker opp.

— Jeg kan ikke lastes for hva
en tidligere arbeidsgiver even

ken på hylla nå, men jeg vil
ikke melde meg ut av partiet.
De som ansatte meg mener
tydeligvis at dette ikke er pro
blematisk.

.—Hvoifori all verden kommer
du tilbake til Naturvernforbun
det?

Ullent begrep
— Hvilke styrker har du som
generalsekretær?

— Tja, det hør du vel spørre
de som ansatte meg om. Det
teller vel at jeg har vært leder i
arbeidslivet i 15 år, og at jeg
har fått god innsikt i hvordan
både organisasjoner, media,
byrakrati, privat næringsliv og
de politiske systemene funge
rer, sier Killingland.

— J[ar miljødebattenforandret
seg i løpet av de seks årene du har
vært bortefra Naturvernforbun
det?

— Ja, den har det. Det gir seg
blant annet uttrykk i MMIs
målinger av folks holdning til
miljø. Til tross for at miljoak
tiviteten i næringslivet har
gått opp, har folks vurdering
av hvor viktig miljø er gått ned
til fordel for arbeidsplasser.
Dette har sammenheng med
at miljø som ord har fått et
mer ullent innhold. «Miljø»
hadde et mye klarere innhold
for 20 år siden, na er uttrykket
seksjonert opp og vi har flere
separate debatter, som for
eksempel klimadebatt og
debatt om matsminke. Det er
vanskeligere for folk flest å
forholde seg til dette.

Syn liggjøri ng
Tre hovedelementer skal gjen
nomsyre Killinglands arbeid i
forbundet: Det store, det nære
og det varme.

— Naturvernforbundet må
alltid ha visjonene, oversikten,
og helheten i naturen for øye.
Med det nære mener jeg ikke
bare det geografiske, men en
identifisering og forstaelse av
problemene, gjerne med nære
eksempler. Det varme er enga
sjementet og lcjærligheten til
naturen. Og her mener jeg
kunnskap er viktig. Det er
mye negativ fokusering i mil
jøvernarheidet. Naturkunn
skap gir imidlertid naturglede
som gjør at vi holder ut tross
tapene. Vi ma derfor bli fin
kere til å vise folk den fantas
tiske naturen vi har rundt oss.
Utfordringen blir å holde
fokus på alt dette, og samtidig
synliggjøre alt det vi oppnår,
sier Killingland.

Kjapp i replikken
De ansattes representant i
Naturvernforbundets styre,
Thor Midteng, jubler over
ansettelsen av ‘fare Killing
land. Midteng tror dette vil
bidra til at Naturvernforhun
det igjen blir synlig i nasjonale
media og tv-debatter.

— Ja, jeg tror Tore vil bli mye
etterspurt av mediafolkene.
I lan er kjapp i replikken, kan
spisse en sak, og ikke minst,
han har karisma, sier Midt
eng.

Miljø
krim
øker
Miljøkrimsaker har Nor
ges lengste saksbehand
lingstid. Fjorårets ti første
måneder tyder også på et
rekordår for denne virk
somheten. Politifolk kan
mye om jakt, fiske, men
lite om forurensning.

Av JENS P. TOLDNÆS

Hvert år får landets politidis
trikter inn flere og flere saker
som omhandler mil jtikrimina
litet. Ordningen med miljøko
ordinatorer på distriktsnivå,
miljøkontakter ved hvert poli
tikammer og påtalejurister
med hovedansvar for miljøsa
ker har vært gjeldende i flere
ar.

Likevel er resultatet av dette
svært varierende i politidis
triktene. Miljøsaker er den
sakskalegori som har lengst
behandlingstid på landsbasis,
og 2001 ser ut til å bli et
rekordar når det gjelder
anmeldte miljokrirn-saker.

— Statistikken for fjoraret er
ikke klar, men vi ligger an til
en økning på om lag 15—20

prosent, sier føstestatsadvokat
Rune 0. hansen ved Økokrim.
1-lansen er likevel optimist.
Reduksjonen i antall politidis
trikter, fra 4 til 27, gir en his
torisk mulighet til a bekjempe
miljøkriminalitet, mener han.

— Arsaken er enkel. Ved å
redusere antall distrikter vil
hvert distrikt fa inn flere mil
jokrimsaker. De vil fa inn
saker i alle hovedkategorier,
og vil saledes utvikle kompe
tanse på et helt annet niva enn
i dag, sier han.

I Iva er det politfolk ikke
kan?

— Vi ser nok en tendens til at
politifolk ute i distriktene kan
mye om jakt, fiske og frilufts
liv, mens de ikke er like opp
clatert på kjemikalier og foru
rensning.

Nye holdninger

I 2002 vil Økokrirn, blant flere
viktige omrader, konsentrere
seg om eksport og import av
foru rens ni n g.

— Trenden med eksport av
miljofarlig avfall til diffuse fir
maer i fjerntliggende land er
noe vi må ta alvorlig. Ogsa
innførsel av farlige og for
budte kjemikalier, blant annet
i produkter, er et politisk prio
ritert område, sier 1-hansen.

Nasjonal forurensning som
truer natur, helse, miljø og sik
kerhet står også høyt på Øko
krims liste, sammen med
grove brudd pa byggeforhudet
i strandsonen.

—Pa dette området ser vi en
helt ny tendens ved at kom
munene er blitt flinkere til å
anmelde lovbrudd. Dette har
trolig sammenheng med at
politiet tidligere har henlagt
sakene. I en liten kommune
hvor alle kjenner alle er det en
belastning å ga til anmeldelse.
Ilvis saken i tillegg blir hen-
lagt finner mange at det ikke
er bryet verdt, sier I Linsen.

Mindre faunakrim
—1 [va intdfaunakriminalitel?

— Det er blitt lenger mellom

de store sakene på dette områ
det de siste årene. Om dette
skyldes avskrekkingseffekt fra
tidligere saker og dommer,
eller at forbryterne er blitt
smartere, vet jeg ikke. Vi føler
i hvert fall at vi har svært kyn
dige folk på dette området.

Såkalte CITES-saker, det vil
si saker som omhandler ulov
lig import og eksport av tru
ide planter og dyr er et annet
«vekstområde» for Økokrim.

— ] ler øker antallet saker
merkhart og dette er et viktig
omrade hvor Norge har inter
nasjonale forpliktelser og,
ikke minst, interesser. Skal
Norge for eksempel få gjen
nomslag for vårt onske om å
nedgradere vagehvalen i for
hold til CITES-konvensjonen
må vi først og fremst opprett
holde alle våre forpliktelser i
forhold til denne avtalen, sier
I lansen.

De siste årene har han søkt lykken i en
nomadetilværelse som blant annet har ført ham til
Statsministerens kontor og et utskjelt informasjons
byrå. Nå kommer Tore Killingland tilbake til
Naturvernforbundet - som generalsekretær.

NYHETER ‘li NYHETER

— Jeg er jo på sett og vis født
inn i Naturvernforbundet. Når
denne jobben nå dukket opp,
syntes jeg det hortes ut som en
spennende utfordring. Jeg tror
Naturvernforbundet fortsatt
har mye a bidra med i forhold

Miljøsaker er den saks-
kategori som har lengst
behandlingstid på lands
basis, og 2001 ser ut til
å bli et rekordår når det
gjelder antall saker som
ble meldt til politiet.

Miljoverndeparternentet, før
han ble Odd Einar Dørums
personlige rådgiver i Samferd
selsdepartementet og siden
statssekretær ved Bondeviks
kontor forrige gang han var
statsminister.

til å endre samfunnet i en mer
miljovennlig retning.

tuelt skulle ha gjort lenge før
jeg jobbet der. Ser man på min
historie, tror jeg ikke det er
noen som tviler på mitt miljø-
engasjement. Skulle jeg heller
gått tilbake til jobben jeg
hadde permisjon fra i Miljø
verndepartementet og gitt
«full gass» for Stoltenherg?

Fortsatt Venstre
— Vil din markerte politiske for
ankring i partiet Venstre være
not’ problem i den nye jobben?

— Selvsagt legger jeg politik
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Vannkvaliteten i øvre
Glomma er elendig på
grunn av gruveforurens
ning. Tidligere tiltak har
vært feilslått, men
Nærings- og handelsde
partementet vil ha seg
frabedt pålegg fra SFT.

Av AUDUN GARBERO

Forurensning fra nedlagte gru
ver i Røros-området og Folldal
har satt øvre deler av Glomma
i den dårligste kategorien for
vannkvalitet. Særlig høye er
utslippene av kobber og sink.
Forurensningen har pågått i
opptil flere hundre år, og vært
dokumentert i flere tiår. Til
tross for tidligere tiltak har
utslippene økt de siste årene.

Vil ha mer overblikk
Nærings- og handelsdeparte
mentet (NHD) er ansvarlig for
de nedlagte gruvene. Før jul
fikk de pålegg fra Statens foru
rensningstilsyn om å utrede til
tak mot forurensning fra Nord
gruvefeltet på Røros. Men det
vil departementet ha seg fra-
bedt og har påklaget pålegget.

— Vi har sagt at vi skal ha en
dialog med SFT om dette. Det
er ikke dermed sagt at det ikke
blir noen tiltak, men vi vil
gjerne ha et mote med dem,

I Folldal må man bruke 30-40

millioner til rensing av foru

rensning fra nedlagte gruver,

viser foreløpige beregninger

fra Norsk institutt for vann-

forskning (NIVA).

Gruvene i Folldal ligger få mil
sørvest for Nordgruvefeltet og
de andre gruvene på Røros.
Forurensningen fra Folldal har
okt i det siste på grunn av gra
vearbeid i gruveområdet.
Utslippene av 20 tonn kobber
i året i Folla dreper all fisk ro

• Folldal gruver er sammen

med Løkkeri og Sulitjelma

de med Størst avrenning av

kobber. Ifølge NIVA er utslip

pene opp mot 20 tonn årlig.

Nordgruvefeltet og
Storwartz på Røros ligger på

henholdsvis fjerde og fem

teplass. Kobberavrenningen

fra de 10 store gruveområ

dene er redusert med 63

prosent i forhold til 1985.

Men fra Folldal og gruvene

på Røros har utslippene økt

de Siste årene.

sier underdirektør Elisabeth
Berger i Nærings- og handels
departementet.

— Forurensningen har økt de
siste årene, hvorfor vil dere ikke
utrede tiltak?

— Vi vil ha et mer totalt over-
blikk før vi bestemmer hva
som blir opplegget. Bergvese
net har på vegne av Nærings
departementet jobbet med
dette området tidligere også.
Det er ikke noe dramatisk i
dette.

— Vil ikke dette ytterligerefor
sinke tiltak i området?

— Jeg tror dette er en ganske
vanlig prosess, hvor man dis
kuterer med de ansvarlige
hvordan man skal gjøre et opp
legg. Slike prosesser tar ofte tid.

til 12 kilometer ned i vassdra
get. Folla renner ut i Glomma
ved Alvdal. Sammen med
avrenning fra gruvene på
Røros bidrar disse utslippene
til at Glomma er i den dårlig
ste kategorien for vannkvali
tet fra Røros til sør for Alvdal.

— Folk oppfatter ikke pro
blemet fordi de ser det er fisk
der, men det har jo effekter på
andre ting, som vegetasjon og
bunndyr. Spørsmålet er hvor
dan fisket kunne vært og

— Rensing er et mulig tiltak.
Hvordan vurderer dere det?

—Jeg vil ikke si noe detaljert
om hva vi vurderer og ikke.
Det har vært et samarbeid mel
lom Næringsdepartementet og
SFT i flere år om hva man skal
gjøre med disse områdene.

— Men da er det vel et slags sig
nal når SFT går til det skritt å
pålegge dere utredninger?

— Det gjør de jo på de fleste
områdene vi har ryddet opp
før. Det er ikke noe unormalt,
sier Berger.

I løpet av året
Rådgiver Grethe Braastad i Sta
tens forurensningstilsyn
håper å få i stand et møte med
departementet. SFT står fast på

hvilke andre arter vi kunne ha
hatt, sier forsker liigil Rune
Iversen ved NIVA.

NIVA har ovirvåket situa
sjonen i vassdriget de siste 40

årene.
— Konkltijoiieii fra våre

målinger er il li ikke blir noe
bedre med mimht man gjør
noe, forteller Ivr;en.

En mulig Ioiiiiig erå rense
sigevannel I ri ,i tivene. Det er
ikke tidligere gj irt i Norge,
men i flere indre land som

sin tidsplan og ønsker i løpet
av året å bestemme hvordan
utslippene skal reduseres.

— Hvorfor har ikke dette blitt
gjort tidligere?

— Det ble gjort svære tiltak
da Folldal verk skulle legge
ned driften. Det gikk riktig vei
i starten, men de siste årene
har trenden snudd. Det
samme har skjedd på Nord
gruvefeltet. Man har ikke fjer
net alt og det som er igjen har
blitt flyttet på og utsatt for vær
og vind, sier Braastad.

blant annet Sverige. Forelø
pige anslag fra NIVA viser at
det for å rense utslippene fra
Folldal må settes av o til 40

millioner i et fond til bygging
og drift av rensearilegg.

Ei annet alternativ er å
samle avfallei og tette igjen

gruvene. Men kom mo nen
ønsker å beholde området som
kul turm inne, og har brukt 25

millioner kroner til å lage et
museumsanlegg som kan ta
imot besokende.•

DUELLEN

Høyre om i

miljøpolitikken?

Sin Bjerke (Ap) ble utskjelt gang på gang, mens Børge
Brende (H) nærmest hylles som miljøvernminister.

Hvor står de to partiene i miljøpolitikken?

Leif Frode Onarheim, miljøpolitisk

talsmann for Høyre.

Vil ikke utrede tiltak
for a rense Glomma

Sylvia Brustad, miljøpolitisk talskvirine

for Arbeiderpartiet.

Børge Brende lover en mer offensiv miljøpolitikk, blant annet på klimaområdet. Er det naturlig at en Høyre-

statsråd går lenger enn Arbeiderparti-regjeringen gjorde i miljøpolitikken?

_________

Ja, det er fint at Høyre markerer en verdikonservativ profll også når Det gjenstår å se om Børge Brende går lenger. Vi vet jo ikke ennå hva

det gjelder miljøpolitikk. Likevel er det viktig å balansere miljø og han vil foreslå, så langt har det bare vært fine ord, Vi får se når han

næringsliv. Det viser seg at man har kommet langt med industrien legger frem tillegget til klimameldingen. Men vii Ap er selvsagt villig til

ved hjelp av frivillige avtaler og sterk fokusering på miljøskader. å vurdere alle forslag han kommer med utover de som er foreslått i

klimameldingen Ap-regjeringen la fram. Jeg tror at Stortingsbehand

lingen av klimameldingen vil vise at H ikke går lenger enn Ap.

Er det for enkelt å rette fokus mot forurensning fra andre land? (imf. Sellafield)

Ja, man kan ikke bare rette blikket mot andre nasjoners utslipp. Men Jeg synes engasjementet for å forsøke å få til lagring på land er bra,

prinsippet om at forurenser skal betale gjelder også nasjoner. Derfor men dette er jo noe som Startet før Børge Brendes tid. Det er bred

har det vært riktig å sette søkelys på Sellafield, men Norge må være politisk enighet om dette og det er alltid lettere å kritisere andre enn

forberedt på å bli utfordret på områder der vi har ‘svin på skogen. en selv.

Var det riktig av Sørge Brende å stanse liberaliseringen av reglene for srløscooter-kjøring?

Det er riktig å få prøvekommunene til å etablere et program som gir

oss kunnskap om alternativer mellom fri kjøring og full stans. Det er

riktig å avvente resultatet av en slik prøveordning i 8 kommuner for

man tar endelig beslutning.

Hvilket parti står dere nærmest i miljøpolitikken?

Som parti har vi nok beveget oss i retning KrF/Venstre, noe som er

naturlig siden vi samarbeider med disse to partiene. Eiendomsretten

står imidlertid fortsatt sentralt i Høyre, og miljø/friluftsliv-politikk

må balanseres mot den.

Han har jo ikke stanset den. Bare utsatt den til vi får mer erfaring fra

de provekommunene som er utpekt. Jeg mener vi skal være svært

restriktive med å uthule forbudet mot motorisert ferdsel i utmark.

Men samtidig må vi ha regler som folk flest opplever som rimelige og

fornuftige.

li__-_

20 tonn kobber renner årlig ut

i Folla fra de nedlaqte gruvene i

Folldal og dreper all fisk 10-12

kilometer nedover i elva.
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i

Hvis du fikk en milliard kroner til miljøtiltak, hva ville du brukt den til?

Fremme forslag til tiltak på rensing av våre innsjøer, hvorav noen

også er drikkevannskilder.

I Stortinget har vii mange saker stått sammen med sentrumsparti

ene i miljøpolitikken. Men jeg føler også at



Svenske myndigheter har

gitt 5 milliarder kroner til

lokale miljoprosjekter. Nå

bruker de ytterligere 2 milli

arder til lokale klimatiltak.

Sveriges miljøvernminister Kjell

Larsson presenterte med stolthet

det svenske programmet for

støtte til lokale miljøtiltak under

klimaforhandlingene i Marokko.

- Vi har prøvd å velge ut og

belønne de beste prosjektene. De

som både har gitt best effekt for

de lokale miljøet og størst reduk

sjoner for hver krone, forteller

Larsson.

Hittil har de lokale

miljøprosjektene i Sverige opp

nådd følgende resultater:

• Redusert utslippene av co

med 1,6 millioner tonn årlig.

Tilsvarende 2.8 prosent av Sve

riges utslipp.

• Redusert bruk av fossil energi

og elektrisitet med 2,1 TWh

årlig.

• Redusert utsi.ppene av nitro

gen med 2460 tonn årlig.

• Redusert mengden søppel som

havner på dynga med 500 000

tonn årlig.

• Skapt nye arbeidsplasser tilsva

rende 15800 årsverk.

Kiide: Miijödeparternentet

80 prosent av klima-
tiltakene bør
gjennomføres i
Norge, mener miljø-
organisasjonene. De
er svært skeptisk til
klimatiltak i u-land.

Av AUDUN GARBERG

Fire miljoorganisasjoner
har samlet seg om krav til
regjeringens klimamel
ding som kommer i mars.

Det er viktig at dette
ikke blir en ren kvotemel
ding. I [vis den inneholder
langsiktige tiltak, er ikke
detaljene i kvotesystemet
så viktige for å redusere
utslippene, sier energi-
rådgiver Tore l3rænd i
Norges Naturvernfor
bund, som sammen med
Framtiden i våre hender,
Natur og Ungdom og Gre
enpeace, står bak brevet
til regjeringen. De krever
at go prosent av tiltakene
norske myndigheter set

ter i verk må gjennomføres
nasjonalt.

— Ilvis vi gjør tiltakene ute,
får vi ingen strukturelle
endringer i Norge som gjør at vi
kan redusere utslippene på
lang sikt. Da kan vi få gass-
kraftverk pa hver odde som
gjør det vanskeligere og dyrere
å redusere utslippene i neste
omgang, sier Brænd.

Utelukker u-Iand
Dessuten vil de ulelukke alle
prosjekter i u-land, med unn
tak av ny fornybar energi og
store enok-prosjekter.

— Er det ikke bra at ii-land kan
få moderne teknologi og reduserte
utslipp?

— Jo, men reglene er for
svake. Vi risikerer at pengene
blir brukt til prosjekter som
ikke peker fremover, for
eksempel marginale forhe

dringer av kullkraft i stedet for
fornyhar energi. Inntil vi er
sikre på at reglene blir skjer
pet, må vi sette en stopper for
slike prosjekter. Organisasjo
nene vil dessuten forby kjøp
av kvoter som ikke stammer
fra utslippsreduksjoner. Det
vil blant annet ramme Russ
land, som har et stor «over
skudd» av kvoter, fordi Kyoto
avtalen gir landet rett til å
slippe ut langt mer enn de gjør
i dag.

Forsvarer loven
[nnforing av et norsk kvote-
marked hør ikke bety at nye
store utslipp automatisk tilla
tes dersom man har råd til å
kjøpe kvoter, mener organisa
sjonene. De som står for store
utslipp må fortsatt søke om til
latelse etter forurensningslo
ven. Mil jøorganisasjonene ser
ingen motsetning mellom
dagens forurensningslov og
innføring av et nasjonalt kvo
tesystem. Av konkrete tiltak for
å redusere utslippene foreslar
organisasjonene blant annet
kraftig reduksjon i den elek
triske oppvarmingen til fordel
for vannbåren varme, at både
co-fri gasskraft og nye forny
bare energikilder får fritak for
el-avgift fra 2004, samt satsing
på kollektivtrafikk og petro
leumsfrie fiskeriområder.

ødelegger gen-bomull
• Myndighetene i den indiske
delstaten Gujarat går hardt til
verks mot bomullsbonder som
har plantet ulovlig gen-modifi
sert bomull.

Ifølge en nyhetsmelding fra
Reuters sier de lokale myndighe
tene at .‘AU ulovlig plantet gen
bom ull skal tilintetgjøres for å
hindre videre spredning av de
ulovlige plantene.»

Myndighetene har allerede
skaffet til veie 120 tonn gen
modiflsert bomull og oppfordrer
alle bomullsmottak i regionen til
å delta i innsamlingsjobben.

Minst 16 nye søppelfor
brenningsanlegg
planlegges i Norge. I flere
lokalmiljø er motstanden
stor. Lege Sverre Lan
gård ønsker nordisk
forskningsprosjekt på
helsekonsekvensene.

Av TONE MIKALSEN

i Idag er r8 forbrenningsanlegg
i drift og cirka i6 nye er under
planlegging i Norge. Flere ste
der møter etahleringsselska
pene motstand fordi innbyg
gerne frykter helsekonsekven
sene både for de på innsiden
og utsiden av anlegget.

En rapport om avfallsfor
brenning og helse utgitt av
Greenpeace i fjor høst, viser til
studier hvor man har funnet
uvanlig høye nivåer av dioksi
ner og liknende stoffer i
kroppsvevet på de ansatte ved
eldre forbrenningsanlegg.

— Eksponeringen er nesten
alltid sterkere for dem som
jobber pa et forbrenningsan
legg enn for dem på utsiden,
sier Sverre Langård. han er
lege i yrkesmedisin på Riks
hospitalet.

Men Langård vil ikke ta en
forskningsrapport fra Green
peace seriøst.

Interesseorganisasjoner
må aldri gjøre forskning selv.
Resultatene vil aldri bli tatt
seriøst av forskere, papeker
han.

Langård mener interesseor
ganisasjoner vil være tjent
med å sette bort forskning til
fagmiljøer som er kjent for å
avgi pålitelige resultater.

Nordisk samarbeid
Ilan mener årsaken til at det
ikke er forsket på hL’lsekonsc
kvensene av å jobbe på for
brenningsanlegg i Norge er
små grupper som arbeider i
forbrenningsanlegg. I tillegg
kan eksponeringen de blir
utsatt for være svært forskjel
lig.

I
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Miljøorganisasjonene må
bruke anerkjente forsknings
instutusjoner når de kartieg

ger virkningene søppel
forbrenningsanlegg har på

helsa, mener lege i yrkesme

disin Sverre Langård.

Langård mener man bør
samarbeide med nordiske land
om en slik undersøkelse.

Verst for de ansatte
Storbritannia, Italia og Finland
har lang erfaring med avfalls
forbrenning og i noen studier
er det påvist økt hyppighet av
kroniske lungesykdommer og
enkelte kreftformer hos
befolkningen i nærområdene,
men ingen studier kan til-
skrive slike okninger til
påvirkning fra forbrennings
anlegg. Langård mener imid
lertid ikke at det er farligere å
jobbe på forbrenningsanlegg
enn andre arbeidsplasser.•

Blyhagi slutt fra 2005
• Miljøverndepartementet mel

i der at de forbyr jegere å skyte

med blyhagl fra 2005. Forbudet

omfatter dessuten all produk

sjon, import, eksport og omset

ning av blyhagl. Allerede fra 1.

juli i år blir blyhagl forbudt på

skytebaner. N&M Bulletin kunne

melde om at det samme forbu

det var på vei allerede i august

2000.

Biologisk
enfold

J eg, Gud, har tenkt lenge
og funnet ut at
demokrati, når alt kom

mer til alt, er det beste. Etter å
oppfattet en del klager på ska
perverket mitt, har jeg derfor
sendt saken ut på horing
blant menneskene, og
horingsuttalelsene har ikke
latt vente på seg. Jeg, Gud, vil
kort informere om disse og
varsle om de endringer som
står for døren. Jorden, er tross
alt blitt nesten fem milliarder
år, og jeg brukte relativt kort
tid på å få den til, så jeg skal
ikke se bort fra at jeg kan ha
begått enkelte feil, slik at ikke
alt ble fullt så såre godt som
jeg den gang trodde. En reha
bilitering bør derfor kunne
være på sin plass.

For eksempel kan nok rov
tennene ha vært en flause.
Verdensalliansen av sauebon
der har på en overbevisende
måte vist meg hvilke lidelser
slike tenner påføre lam og
annet bufe. Derfor trekker jeg
hoggtennene tilbake, det vil
si ut! I samme operasjon fjer
ner jeg klør. Ingen skal blø
uskyldig. Det minner meg om
mygg og alle andre stikkende
horder som forsurer ferien for
alle rekreerende borgere. Glo
bal Tourists forlanger et kos
misk klask som kan utradere
krypa, [eie unna alt som stik
ker og er giftig, slikt smått og

I heslig kravleri som kan gi oss
hjertestans. — Ta ormer og
slanger i samme slengen! for
langer turistene.

Men like ille som det små
og ekle, er det store og skrem
mende, påpeker Spaserturfor
bundet, og viser til sure elger
med livsfarlig gevir,
balstyrige bøfier, koleriske
okser og sinnsyke kuer. — Få
dette feet ut av vår tilværelse!
krever de. Og
hjernekirurgene ber meg

instendig om ikke å glemme
alle hestene som kaster smä
jentene på hodet i asfalten. —

Lag polser av dem (hestene)!
er kravet. Og slakt ned spar
kende struts, spyttende
lamaer, pissende hankatter
(innspill fra Husmorforbun
det) og gneldrende
fillehikkjer. — Måkene skriker
i kirketiden, fri og bevare oss!
klager Odd Børretzen. Glup
ske kongekrabber er det
ingen som vil ha, for ikke å
snakke om fiskespisende sel,
morderhai og kråkeboller. —

Ut, vekk, hva skal det være
til? spør folk flest, som også
stiller seg helt



Nytt årsstudium:

FRILUFTSLIV OG NATURLÆRE
(20 VEKTTALL/ 60 STUDIEPOENG)

Dette årsstudiet har som mål å dyktiggjøre deg til å
drive undervisning og annen formidling knyttettil frilufts
liv,kulturognatur. Studietgåroverettår. Detkaninngåi
cand.mag.-, bachelor- og master-gradene, og det godkjen
nes som 4. år i allmennlærerutdanningen.
Studiet er bredt og integrerende og kan sammen med
annen utdanning gi grunnlag for arbeid innen skoleverket,
kursvirksomhet,frivillige organisasjoner, reiseliv, sosialarbeid,
helse og rehabilitering. Studiettar utgangspunkt i det
tradisjonelle og naturvennlige friluftsliv og kombinerer
opplevelser med kunnskaper om naturen og mennesket
som en del av denne. Forståelse for betydningen av det
biologiske mangfoldetogdeøkologiskesammenhenger
står sentralt.
Mye av undervisningen skjer utendørs på dagsturer,
overnattingsturer og sammenhengendefeltkurs.

Mer informasjon får du på vår nettside:

WWW.HIOF.NO

Avdeling for lærerutdanning
Remmen, 1783 Halden
i,4,tlf. 69 2151 00 E-post: post-lu@hiof.no
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Sogn Jord- og Haebruksskule

- (andsline okologisk landbruk -

Ad r.
ti f.

5741 Aurland
57 63 26 50

www.sogn-j-h.vgs.no

KOM PÅ OPEN DAG 16. MARS!

ER DU OPPTATT AV SKOG OG MILJY?

NLH
NORG
IAM)SRU)ØGSKOLr

Institutt for skogfag

Landets høyeste utdanning

skogvitenskap får du ved NLH,

Institutt for skogfag. Vi tilbyr et

universitetsstudium i skog og

skogbruk. Skogfagstudiet

kombinerer biologi, teknikk og

økonomi — kombinasjoner med

mange spennende utfordringer.

Natur-, helse- og miljøvern
Interessant og viktig

ønsker du jobb med fokus på natur, helse og miljø? Vi har alt fra

I-årige studier til hovedfag (cand.scient) på dette viktige området:

(;runnstudier (generell studiekompetanse):

• I -årig natur- og miljøvem

• 2-årig natur- og miljøvem. kandidatstudium

• 3-årig naturforvaltning, bachelorstudium NYTT
• 3-årig helse- og miljøvem, bachelorstudium. NYTT

• 3-årig natur- og miljøvem med GIS. bachelorstudium NYTT

• 3-årig natur og friluftsliv. bachelorstudium NYTT

Påbyggingsstudier

• 1-årig helse- og miljøvernfag for helsepersonell

(sykepleiere)

• 2-årig naturforvaltning. cand.mag.-swdium

• 2-årig helse og miljø. cand.mag.-studium

• I 1/2 -årig hovedtag i miljø- og helsevem (cand.scient)

For mer infonnasjon kontakt Hegskoien i Telemark. Avdeling for
allmenne fag. 38(X) Bo. til 35952500. E-post NV@hit.no.

Søknadsfrist 15. april 2002.

www.hit.nofafl

Høgskolen i Telemark

Mer informasjon får du ved å kontakte:

Norges Iandbrukshogskole
Posiboks 5003, 1432 Ås.

Tlf: 64 94 75 00

NB! Fra høsten 2002 er alle med
generell studiekompetanse

kvalifiserte søkere.

www.nlh.no/isf www.nlh.no/studie

Søknadsirist 15. april

Timberjack
A John Deere Company

Timberjack skogsmaskiner er konstruert
for å jobbe skånsomt på naturens egne
premisser, og å sikre framtidig foryngelse.
Dette gjøres blant annet ved:

Biologisk nedbrytbare olier

. Komponenter av
Li gjennvinningsbart materiale

Høyteknologisk nivå for riktig
milømessig utført arbeide

For mer informasjon:
Timberjack Norway AS
Postboks 1 245
2206 Kongsvinger
Telefon: 62 81 50 33
Telefaks: 62 81 76 22
e-mail: timberjack@online.no

HØGSKOIEN I HEDMARK
Høyere utdanning innenfor
bioteknologi og miljøteknologi
pà Blæstad, Hamar

1—3-årig studier i bioteknologi
Viktige emner er biokjerni. Iflikrot,roIrrp!. b!OttrkflOlOglSke
metoder. rrolenylærb oio5 og fl -mao:’ i b oteknologi.

httpr//www.hihe.n.no/blot.k

3-àrlg studium I miljøteknologi
Vkt:gr emne’ er: biologi, m knt’.,kri. Kr’n mi jtrftrrv:i

behandong se aa’I og forurer.s ng

httpr//wssw.hlhem.no/mlljotek

Stodiene gir tittelen hcrgskolek,rrrrtttat
og kan bygges på nina et 4. drtil en eand.mog -grad

Sedilingen bar ogsa studier
i Iartdlirtikstekti,yk og okoleigisk landbruk

Seknadafrist for alle studier er 15. april.

Høgskolen i østfpld

BLI FAGLÆRER I PRAKTISKE OG ESTETISKE FAG!
Denne 4-årige utdanningen kvalifiserer

til undervisning på alle trinn i grunnsko

len i tillegg til arbeid i kulturskoler og

kultu rinstitusjoner.

En lærer med denne utdanningen under-

viser primært i fag som kunst og hånd

verk, musikk, heimkunnskap,

kroppsøving, dans og drama.

Ta kontakt med.

o

HØGSKOLEN
IHEDMARK

Avdeling for tandbruk- og
naturfag. Blæstad

1.2322 fl dabu
TO. 62 54 bS cc. Fao 02 5.1 nebb
6-post: LN54On’e-nrn u-.r.n,nnn.rroJlnb/

ål-

Studenter fremfører egen kobaret “Cofe Terible”.

Nærmere informasjon på tif.: 77 66 03 00.

Se også høgskolens vevsider... w w w. h i to s. fl 0 HØGSKOLEN
I TRC)MSØ
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INTERVJUET

- Hvordan arter fjellenes år seg i Naturvernforbundet, spør Arne Næss.

- Tja, vi erjo opptatt med å få stoppet scooterne, svarer jeg.

- Scooteren, jal I fjellet skal det være stille.

Dermed Basta.

Tekst: TONE MIKALSEN

Foto: BÅRO LØKEN

FN har utropt 2002 til fjellenes år. Sam

men skal landene jobbe for utvikling og

naturvern. Turismens negative innvirk

ning på naturen må reduseres. Og para

doksalt nok har debatten om hvor mye en

skal få kjøre scooter i den norske fjeilhei

men vært på det sterkeste i fjellenes år.

— I fjellet skal en ikke høre den minste

lyd og ihvertfall ikke av scootere. Det som

er deilig med fjellet er at det ikke er totalt

preget av menneskelig aktivitet. Vi har jo

stier, og det kan jo være bra, men det som

er deilig med å gå i norske fjell er at det

ikke er så mange av dem. I alpene, for

eksempel, er det veldig mye veivisere. Jeg

ser helst at fjellet slipper unna den slags,

sier Arne Næss.
I lan ble født i spisestuen på Slemdal i

19r2. Stort hvit trehus med enda større

have. Klatret i trærne i en have som var et

vilniss av uherørt natur og store trær.

Dette var trær som han kunne kaste kon

gler fra. Han siktet på mennesker på vei til

I lolmenkollrenn, traff termos, nikkers og

norslce flagg. Oppe i tretoppene følte han

seg ovenpå.
90 år gammel klatrer han fortsatt i

fjellet. Men ikke alltid til topps. For han er

enkelte fjell hellig.
— I Himalaya finnes flere hellige fjell, og

der går man ikke til topps. Romsdalshorn

burde vært et hellig fjell. Jeg lagde en

varde der en gang hvor jeg oppfordret folk

til ikke å gå til topps, men tror ikke så

mange respekterte det, sier han.
Helt siden han var ro år gammel har

han sett på fjellet som hellig.
Det har for meg vært et Guds-surro

gat. Dessuten likte l-lallingskarvet meg.
— Hvordan vet du at Hallingskarvet liker

deg?
-—Det er en følelsessak. Slik jeg føler det.

Jeg har på mange måter en mytologisk

innstilling til fjellet. Synes forresten at det

er for lite anerkjennelse av myter i dag. Du

har jo myten om økologisk vekst, at det er

lykkebringende en kjedelig myte spør

du meg.
Kanskje var fjellet et fars-surrogat også?

Arne Næss kom fra en velstående ber

gensfamile og var yngst av fire søsken.

Faren døde like etter at han var født og

moren Christine ansatte en harnepike

Som skulle ta seg av han. I psykoanalysen

har han fått vite at han lette etter faren, og

mest sannsynlig i fjellet.

Ville bosette seg på Hallingskarvet

I limmelen har for lengst strødd det hvite

gull på fjeiltoppene. Iskald drikkeklar luft

klyper Ola og Kan Nordmann i kinnene i

det de labber rundt i fjellheimen på ski.

Næss forteller at det er mange ting som

fascinerer han med Hallingskarvet, fjellet

mange mener ligner på et kjempemessig

brød som har hevet seg for fort i ovnen.

Selv synes han det ligner på en hval. Næss

snakker stadig om llallingskarvets stor-

het. Da tenker han på lyset som blir for

skjellig avhengig av snøforholdene, og at

fjellet er millioner av år. Og at vi bare er

innom det et øyeblikk.
— Jeg er opptatt av estetikken i fjellet.

Noen fjell kan være maksimalt skjønne,

og Hallingskarvet er det. Da min nevø

Arne Næss kom hjem fra Mount Everest,

spurte jeg han om hvordan han så på Hal

lingskarvet nå. «Det er akkurat like stort»,

Svarte han.
Ikke langt fra Hallingskarvet ligger

Ustaoset. Der hadde hans mor hytte.
-- Hun fortalte meg at det var syv daler

mellom Ustaoset og Hallingskarvet. Det

gjorde ikke interessen for l-Iallingskarvet

mindre, sier Næss.
— Jeg gikk dit som ti-åring, og har siden

den gang følt at det var der jeg hørte til.

Det var der jeg skulle slå meg ned. Tverga

stein som ligger under I-{allingskarvet har

helt andre klimatiske forhold enn Ustao

set. Kunne ikke hatt tanken om at jç “

noen gang skulle bli gammel.
heldigvis har jeg ikke bosatt meg på

Tvergastein.
«Jeg eier ikke Tvergastein. Tvergastein

eier meg», pleier han å si.
Jeg er et hyttemenneske og livet får

større verdi på lvergastein. Jeg fatter ikke

hylivets konsum, sier mannen som føler

seg rik når han eier tre bøtter vann.
I mer enn 50 år har Arne Næss vært en

av de ledende intellektuelle i Norge, og

mer enn noen annen har han gitt den for

ske filosofien dens egenart. Næss har all

tid vært et urosenter i det akademiske liv,

hvor kreativ uberegnelighet har vært

27.januar frite filosofen Arne Ncess 90 år.

- Det gode med å vcEre gammel er at du

ikke kan kritiseres for noe. Du kan si

dumnie ting. Spiller ingen rolle. Alderen

er unnskyldningen, sier han.

livet fjellet kjærligheten

IR NATt JO & MILJØ 1.02



INTERVJUET

et av hans kjennetegn. Hans uhereg
nelighet er noe som blant annet kommer
til uttrykk når han klatrer. Og hvorfor kla
tre oppover, når en kan klatre bortover.

— Jeg er veldig glad for at jeg fant på det
der. Tenk deg at du henger 1,5 meter ut fra
fjellveggen og støvlene er io centimeter
over bakken. Det ser jo temmelig komisk
ut. Når du da faller har du egentlig falt
tusen meter. Jeg skal klatre til sommeren
også. Nå når halansen er dårlig regner jeg
med at det vil fremkalle mye latter.

Han liker hest å klatre alene. For da har
han ingen mellom seg og fjellet.

— Fjellet er min venn og jeg håper han
er vennlig mot meg. En skal alltid være
sikker på det neste taket. Men hundre pro
sent sikker kan en aldri være. Sjanser er
eventyreri, og det er ikke idrettslig aner
kjent. Dersom en klatrer tre måneder i
året kan en ikke regne med å bli gammel.
Flere burde klatre bortover, for klatring er
teknikk.

— Hvorfor er det ikke mer ancrkjcnnende å
kla tre bortover?

— Det blir det med tiden.
I johhsammenheng klatret Næss fort til

topps. 27 år gammel kunne han smykke
seg med professortittel. Han gikk av i
1958, fordi han følte at han ikke fikk tid til
å leve. Han hadde for eksempel lyst til å
bare gå ned på kaia, gå om bord i et skip og
bli tatt med til et eksotisk sted.

— Hvorfor du livsappetitten dinfra?
— Livsappetitt. Ja ... Hva pleier jeg nå å

svare på det? For det første —90 år er jo en
helt usannsynlig og urimelig alder. At du
ikke klarer ting som du som klarte da du
var yngre spiller ingen rolle. Du kan si
dumme ting. Spiller ingen rolle. Jeg føler
jeg har en frihet, som jeg ikke hadde da jeg
var 40. Da må en være flink og ærgjerrig.

Dette er virkelig det gode med å være
gammel. Du kan ikke kritiseres for noe.
Alderen er unnskyldn ingen, men at den
fysiske kapasiteten går mot null er lite
hyggelig, medgir han.

9o-åringen kan fremdeles spille bra ten
nis, men bare dersom han står ved nettet.

— Hele avstanden blir for mye, sier man
nen som alltid har likt anstrengelser.

Det har han gjort helt siden puherteten.
-- Jeg klatret alltid på en vanskelighets

grad som jeg så vidt, greide.
«Huff dette var anstrengende». sier de

fleste. Men ikke Arne Næss. l-lan sier: Hei!
Dette er anstrengende. Dette var fint.

— Jo mindre fysisk kapasitet du har, jo
mer blir anstrengende og det fører til mer
moro, sier han.

Diskusjoner er en ting han synes er
anstrengende. Også der føler han mer fri
het som gammel.

— Det er mer avslappende og jeg føler at
jeg er mer deltager. 1-Ivis jeg faller av lasset
kan jeg si: Dessverre det har jeg ikke fått
med meg, fordi jeg falt av lasset. Og de ten
ker: lian er jo gammel.

— Hva har opptatt deg mest i samfunnsde’
hatten den senere tiden?

— Diskusjonen om hvordan utrydde ter
ror. Terror har jo alltid i eksistert i ung
domsgrupper, og er noe en synes er flott å
gjøre overfor foreldre. Noen grupper har
tydelig glede av å terrorisere andre, og slik
atferd må knipes ved fødsel, og i hvertfall
ikke prege politikken.

USAs reaksjons mot Afghanistan etter
ii. september synes Na’ss var helt gal.

— Det er et eksempel på kortsiktig los
ning. Alle land burde ha et io års program
mot terror. Når en gruppe har terroridea
ler bor en ta det som en plikt å kommuni
sere med dem. De drar til deg. Du reiser

deg og drar til dem tilbake. Livet dreier seg
ikke om å være flinkest i dra til. En må
tenke: Dette må ikke hende i andre land
heller.

Kvinner kjøper lykke
Vi lever på en overveldende ressursrik pla
net. Næss papeker at vi ikke kan fortsette
med mange av våre dårlige vaner.

— Glohaliseringen fører at vi reiser ti
ganger sa mye gjennom luften. I stedet for
å kjøpe varer fra en annen del av verden,
må vi hegne mer om det lokale, mener
han.

Ifølge Næss ville jordgudinnen Gaia
sagt at hvert menneske har en arlig res
surs som tilsvarer vitale behov oo frivole
ønsker. Det kalles (aia kvote.

— Den gjennonisnittel ige nordmann
bruker opp kvoten sin i oktober, men du
har også de som bruker den opp allerede
i januar eller til påske. Derfor må vi spørre
oss selv. livor mye har vi reist i år? I lvor
mye har vi syklet?

Næss bor i rekkehus på Midstuen i Ho
menkollasen. Det er ingen tegn på at han
er en av dem som tryner over dørstokken
med fulle hæreposer hver lørdag. Det er
det Kan Nordmann gjør. Og som hun
mener er lykke.

— Vi har mange intelligente reklame-
mennesker som får oss til å tro at økono
misk vekst gir lykke. Jeg har inntrykk av
at spesielt kvinnen synes det er moro å

kjope, og a kjøpe sa mye som vi gjør går
ikke i vart samfunn.Vi må slutte å leve
slik. Vi ma tenke hvordan er dette produ
sert?

Næss har tenkt litt pa hvorfor det spesi
elt er kvinnen som tror hun kan kjøpe seg
lyklce.

— I mange rulasjoner er det dem som er
underordnet. Nar de handler føler de at
det er de som har makt. De føler seg mek
tigere og kan si: Jeg vil ikke kjøpe det, for
det er ikke sa bra som reklamen sier. De c ;
herre over situasjonen. Legg merke til at’
jeg sier I-Ierre over situasjonen.

—1[vi er lvkkefordeq?
— øyeblikk som stråler, og de må en ta

vare på. Slike øyeblikk kan lokke smilet
frem når du er i darlig humor. Men en kan
ikke smile alltid. Jeg husker godt den før
ste gjensidige forelskelsen. I)a jeg smurte
formiddagsmat smurte jeg geitost pa
begge sider av skiven uten å merke det. Jeg
gikk pa gymnaset og kh)kken fem pa halv
to pleide vi å treffes på loftet i skolen. Da
satt vii vinduet og bare så pa hverandre.
Ekstra fin ble opplevclsen da vi tenkte pa
hvor kjedelig de andre hadde det.

En av Arne Næss lykkeligste opplevelse
er selvsagt ogsa knyttet til natur.

—Første gang jeg kom opp llaflingskar
vet.

Ogl-Iallingskan’etstarforhestandighet,
sinnslikevekt og ro innerst inne. Egenska
per han selv setter pris pà.•
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Teakwood NorwayAS
Bogstadveien 27b

0355 Oslo
Tel: 22598090

Faks: 22598210
Web: www.teak.no

Email: info(s’teak.no

Fyll ut kupongen og send / faks den til:
Teakwood Norway AS
Bogstadveien 27b, 0355 Oslo
Faks: 22598210 — Email: info(teak.no

18% FORRENTNING
GJENNOM ANSVARSFULL INVESTERING

Nettopp nå begynner vi å innse at de Økonomisk fruktbare oppgangstidene
som har preget de senere årene har sine baksider. Det er grunnen til at vi nå

stadig mer legger vekt på de humanitære, sosiale og miljømessige aspekter,

særlig når det gjelder investeringer og på å tjene penger.

Teakwood Norway gir deg muligheten til å delta i FSC-sertifiserte plantasjer

fra R.G.I.S.A.. FSC-godkjennelsen viser at våre plantasjer er uavhengig

bedømt som godt forvaltede plantasjer, som drives etter strenge Økologiske

og sosiale kriterier. Deltagelse fra og med NOK 26.000,- kan forventes å gi en

avkastning på hele NOK 540.000,-.

For å garantere kontinuiteten i prosjektet, og for å øke sikkerheten til

prosjektets detakere, administrerer Finles N.V. (et finans selskap under

oppsyn av Den Nederlandske Statsbank) en spesiell konto. Formålet med

kontoen er å forvalte, utbetale og anvende de midlene som deltakerne har

investert når det gjelder vedlikehold og drift av sertifiserte plantasjene.

Arne Næss kom for en tid tilbake ut i tegnserieform. Denne stripa er hentet fra boka

Jeg, Arne Næss av Ole A. Hegdal og Tore Strand Olsen.

ILt. VbTL jANSK ]PLCi
EXANLLbOi FoKLA1i?Ir4ü.

/ økonomisk eiendomsrett

V FSC-sertifiserte plantasjer

/ Utbytte NOK 540.000,- perTeca-Unit

/ Vedlikehold og drift sikret ved Finles N.V.

I Prognostisk gjennomsnittlig utbytte 18 % per år

“FSC støttes av ulike natur- og miljøvernorganisasjoner, bl.a. Novib,
Verdens Naturfond, Regnskogsfondet og Friends of the Earth”

FSC
4

rh n,rI w1

Ja, jeg vil vite mer om å investere i en grønn fremtid

Send meg en
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DOVRE FJELL
DOVRE FJELL

Ti år er gått siden filosofen Sigmund
Setreng tryllet en sammenleggbar tibe
tansk lur ut av sekken for å blåse en
brummende protest mot det som den
gangen var i ferd med å skje på Dovre-

fjell. Nå blir Dovrefjell og Sunndals
fjellene til sammen et av landets største
vernede områder og sikres på denne
måten for all fremtid.

tjell — Sunndalsfjella na
sjonalpark er det nye nav
net. Verneplanen ligger nå i
Miljøverndepartementet og
vil bli vedtatt av Kongen i

statsråd i løpet av første halvår, kanskje
allerede før påske. Planen har sitt utspring
i stortingsmeldingen om nye nasjonal-
parker og andre større verneområder som
Stortinget vedtok våren rqq. Samtidig
bestemte Stortinget at det skulle utarhei
des en samlet forvaltningsplan for Dovre-
fjell-området. I tillegg til de deler av områ
det sorp det er naturlig å verne etter natur
vernloven, burde arealer som grenser opp
mot disse sikres gjennom arealbruk som
tar vare pa verneverdiene, for eksempel
ved å bruke bestemmelsene i plan- og byg
ningslove n.

Utgangspunktet for arbeidet med ver
neplanen har etter dette vært å sikre et
stort, sammenhengende og i betydelig
grad urørt fjellområde for all fremtid. Et
særlig viktig formal har vært a ta vare på
leveområdet til vilreinstammene i Snø
hetta og Knutshø og det økosystemet som
reinen er avhengig av, med jerv, fjellrev og
kongeørn som sentrale arter. Men for
øvrig er det en rekke umistelige naturver
dier i hele det store omradet som omfattes
av verneplanen. I planen nevnes det rike
dyre- og fuglelivet, et særlig rikt planteliv,
særegne landskapsformer og geologiske
forekomsten Når vi så legger til den betyd
ning som Dovrefjell har i et historisk og
kulturelt perspektiv, og den store verdi
som hele det kommende verneområdet
har for et variert friluftsliv, fremstår dette
som en unik arv som det er en nasjonal
plikt å ta vare på.

Noe helt spesielt
For de fleste nordmenn fremstår da ogsa
Dovrefjell som noe helt spesielt. I boken
som ble utgitt om nasjonalparken som ble
opprettet i 1914, skriver Olav Dalgård at
det er minst to grunner til dette. Den ene
er dette mektige fjellpartiets beliggenhet
«midt i Norge» og at folk fra gammelt av
har vært nødt til å ta seg over her når de
skulle fra Østlandet til Trøndelag eller
omvendt:

«Over Dovrefjell får dci fleste saga
kongane våre. Her gjekk pilegrimsferdene

i fleire hundre år til Nidaros. Ferdafolk av
ymse slag for den gamle kongevegen frå
Dovre til Oppdal. Dovrefjell med den
bratte Varstigen var det farlege punktet
for alle som køyrde her frå først på i 700-

talet. Talrike er dci romantiserte skil
dringane som utenlandske teiknarar og
malarar har gjort av ville gjel og farlege
bruer på denn sagnomsuste vegen.»

Den andre hovedgrunnen Dalgård nev
ner er de mange myter og sagn om kjem
per og troll som hadde tilhold på Dovre-
fjell, fra beretningen om Dovre-jutulen
som ranet julematen fra Halvdan Svarte
til Peer Gynts mote med Dovregubben. At
Eidsvollsmennene i iSi gjorde Dovre-
fjell til et symbol på Norge med sitt «enig
og tro til Dovre faller» har også i stor grad
bidratt til at Dovrefjell fremstår som vårt
nasjonal fjell.

I våre dager er reisen over fjellet ikke
fullt så strahasios og farefull som i for
gangne tider. Vi sitter behagelig tilbake
lent på toget eller i bilen og suser avsted
over vidda. I løpet av en liten time er det
unnagjort, og Drivdalen, Knutshø, Snø
hetta, Svånåtindene og Fokstumyrene lig

Høylytte protester
Dovrefjells unike posisjon var en av årsa
kene til de hoylytte protestene som kom
da myndighetene for ti år siden lanserte
en plan om å bruke gruvegangene etter de
nedlagte Tverrfjellet gruver på Fljerkinn
til deponi for spesialavfall. Oe sterke reak
sjonene og det store engasjementet vitnet
om at man her var i ferd med å forgripe
seg på ooe som langt på vei er å betrakte
som en nasjonalhelligdom, og planen ble
det — selvsagt — ikke noe av. De angrepene
som Dovrefjell og fjellheimen vestenfor
har vært utsatt for i årenes løp er mer enn
nok. Vannkraftuthygging har satt sine
spor, veier og jernhane går tvers over Dov
refjell og Forsvaret har helt siden 19 20-

årene hatt et skytefelt på Hjerkinn. Og
selv om mange har sterke meninger om

Driva, som har sine kilder på Dovrefjell,

er en praktfull elv. Men den skapte tidli

gere store problemer for ferdselen under

vårløsningen. Da måtte man opp fra dal-

bunnen for å komme frem, og av dette

kommer navnet Vårstigen på denne

delen av veien.

det nye Regionfelt Østlandet, er det neppe
noen som ser negativt på at Forsvarets
virksomhet på Dovrefjell blir lagt ned når
regiunfeltet blir tatt i bruk.

Tibetansk lur på Snøhetta
I august 1992 deltok omlag 8oo mennes
ker i en helgelang protest mot planen om
avfallsdeponi på 1-Ijerkinn. Samlingen ble

Y gsa utgangspunktet for en av de mer spe
sielle turene jeg har hatt pa Dovrefjell,
med økofilosofen Sigmund Setreng som
initiativtaker og turleder. I-laos mål var å
markere Dovrefjell — og andre fjells-- stor
het og betydning ved å plassere en min
nestein over fjellheimens fremste forsva
rer, Peter Wessel Zapffe, på Snohettas 2249

meter høye vesttopp, og alle som ville
være med fikk anledning til å delta.

Til sammen var det omkring 40 perso
ner som la av sted. Værgudene var imid
lertid i slett lune, tåka lå helt ned mot Snø
heim — huset som en gang var Den Norske
Turistforenings store og hetjente hytte
Reinheim, men som i 1959 ble overtatt av
Forsvaret fordi den ble liggende for nær
skytefeltet. Likevel ble det besluttet å
gjøre et forsøk, tåka kunne jo finne på å

lette. Men på omlag i8oo meter, et stykke
ovenfor Istjønna, ble det stopp. Da hadde
en del av deltakerne allerede snudd, og
etter rådslagning blant de av oss som ennå
hang med ble det besluttet å slutte mens
leken var god. Vi visste at det var nysnø på
toppen, og med et følge som besto av folk
med varierende fjellerfaring, var det hest å
si hit, men ikke lengeL

Der vi stanset ble det bygget et forelø
pig oppbevaringssted for minnesteinen.
Etter at den var plassert og pyntet med et
banner med teksten «Redd Dovrefjell»,
leste Setreng Peter Wessel Zapffes dikt
LyngeoJjeld, hvor en av linjene lyder «da
taarnet fjellet et uhyre nei». Dette er ogsa
den enkle inskripsjonen under et relieff av
Zappfe på minnesteinen. Slik ble Zapffe to
år etter sin død — slik han ville ha vært det
i live — med på å rope nei til det som var i
ferd med å skje med Dovrefjell, og for den
saks skyld med store deler av vår opprin
nelige fjellnatur. Deretter blaste Setreng
en brummende protest i en sammenlegg
bar tibetansk lur som han hadde med i
sekken. Det må legges til at alle som var
med følte høytid da seremonien ble
avsluttet med første vers av Ja, ei elsker.
(Minnesteinen ble senere fraktet helt opp
på Vesttoppen.)

Den «hurtigrullende Dampvogn»
Tanken om vern av naturen på Dovrefjell
er ikke ny. I i86 skrev den kjente forst
mester J. 13. ltarth om det rike fuglelivet på
Fokstumyra og var sikker på at denne høy
fjellsmyra skulle få leve sitt liv i fred: «Ti
den hehøver ikke at frykte for, at den
travle Agerdyrker i Tidens løb skal bort-
lede dens Vand op den altomformende
Plog forandre dens Udseende, heller ikke,
at nogensinde Larmen af en hurtigrul
lende Dampvogn skal forstyrre dens vante
Ro og hortskrække de levende
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En av de viktigste oppgavene for Oljeindustriens Landsforening er å samordne

olje- og gassindustriens miljøinnsats. På vegne av våre medlemmer har vi

tatt på oss rollen som miljøpådriver.

• OLF dokumenterer miljøkonsekvenser av industriens virksomhet

• OLF bidrar til å utvikle et bedre miljøregelverk for sokkelen

• OLF bidrar til å styrke medlemselskapenes kunnskap om miljø

• OLF sørger for felles løsninger som er kostnadseffektive

• OLF arbeider for å tilpasse norsk regelverk til internasjonalt regelverk

NORSK TIPPING
WWW.NORSK-TIPPING.N0

Mat, miljøspørsmål og landbruk
I

.. -

Les mer på vår temaside
om økologisk landbruk

NORGES BONDELAG

www.bondelaget.no

Vi gir drømmen en sjanse
Norsk Tipping gjør drømmer til virkelighet. Når du deltar i et av Norsk Tippings
spill gir du også andres drømmer en sjanse. Det kan være innen idrett så vel som
kultur eller forskning. Så i tillegg til at du selv kan vinne millioner...

I dag fordeles cisse nidene It mellom kfr leikur og forsluiing.
Lhintak spI Extra hvor overuddet gfr N helse og rdiab1teiig

Forstå hva som skjer -

abonner på JORDVETT!
jordvett - avis for økologi, mat og miljø, bringer
hver måned ferske nyheter og reportasjer
fra inn- og utLand, kommentarer og debatt.
To ganger i året gis Jordvett ut som spesiaL
magasinet REN MAT. Jordvett er uunnværLig
for alle som vil holde seg oppdatert rundt
bærekraftig matproduksjon i Norge og verden.

Send en e-post tiL jordvett@jordvett.no
eller ring 55 30 04 50 og få Jordvett
hjem for kun kroner 350 i året! OLJE INDUSTRIENS

LANDSFORENING

www.olf.no
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Hvis han har god råd kan han selvsagt ta toget. Har han dårlig råd er

fly, buss eller leiebil å foretrekke.

med
Av JENS P. TOLDNÆS

I et blad som Natur & miljø burde det jo
stå en masse fordelaktig om tog som
transportmiddel. Det gjør da også, titt om
annet, i hvert fall når det gjelder togets
miljømessige fordeler. Men hva hjelper
vel det, hvis toget er så dyrt at det blir slått
av samtlige alternativer unntatt taxi? Pris-
nivået merkes ikke minst blant studenter
som etter nyttår har fått en tøff økono
misk hverdag, for ikke å si weekend, å for-
holde seg til.

NSB reduserte nemlig studierahatten
fra 40 til io prosent på såkalte hvite
avganger, og fra 6o til 50 på de grønne.
Problemet er at det er svært få grønne
avganger og de går sjelden når en student
skal «hjem» i helgene.

Fly frister
Lars Bæren er førsteårs arkitektstudent
ved Universitetet i Trondheim. Opprinne
lig er han fra Nesodden og gjennomsnitt
lig reiser han hjem tre ganger i semesteret.
Bæren er en miljøhevisst mann. 1-lan har
vært aktiv i Natur og Ungdom og vet hvor
dan man skal reise for å ikke belaste natu
ren mer enn nødvendig.

— Jeg pleier å ta toget, men prisene, og

Prisliste

reisetiden, gjør at fly blir mer og mer fris
tende, sier han.

Det kan vi forstå for etter at NSB redu
serte studierahatten koster en tur-retur
hillett for Bæren 1260 kroner på fredag
ettermiddag. Setter han seg på flyet er han
raskt hjemme og slipper unna med 902,-

kroner etter i. april. Da faller nemlig pas
sasjeravgiften mellom de store byene bort.

Vil Bæren ta bussen skilter Norway
Bussekspress med studierahatt slik at rei
sen tur-retur ‘I’rondheirn— Oslo kom mer
på kroner qo,- l’enger spart!

Lars Bæren har ikke bil. Ikke har han
førerkort heller. Men dersom han slår seg
sammen med tre medstudenter som skal
til Oslo, noe som ikke er vanskelig å finne
på et stort studiested som Trondheim, kan
han virkelig spare penger. AVIS hilutleie
har weekend-tilhud til kroner 990,-. Da må
bilen hentes og leveres på Værnes, men den
som kjører kommer jo til gjengjeld helt til
døren dit han eller hun skal. For denne pri
sen får man leie eksempelvis en VW Gulf
1,4. Den bruker, ifølge forhandleren 0,42

liter per mil. Tur retur Trondheim blir
dette om lag 42liter bensin. Regner vi en
bensinpris pä 9 kroner per liter vil total
kostnaden for billeie bli: 378,- + 990,- =

1368,-. Deler vi det på fire personer blir det

342,- kroner på hver. Absolutt fristende for
en slank studentlommehok. Tiden det tar å
kjøre blir omtrent som for buss og tog.
Selve kjøringen er slitsom, men kan del )
på flere. I tillegg har man bil i helgen. SeN-
sagt er dette et fristende alternativ.

Mistet 31 millioner
Ifølge NSB er grunnen til at studierabbat
ten er redusert at Kirke- utdannings- og
forskningsdepartementet har kuttet
bidraget til denne posten med i millio
ner kroner. Det er bare marginalt interes
sant for den som reiser.

Det som er mer interessant for studen
tene og alle oss andre: 1-Iva vil en slik poli
tikk, kombinert med avgiftslette på flyrei
ser føre til for norske reisevaner?

— Det er vanskelig å forutse en generell
utvikling, men det vil nok bety en økning
for rabatterte billetter på fly. Det vil si at
det kan gi en økning for prisfølsomme
grupper, slik som studenter og ungdom,
tror forsker Arne Rideng ved Transportø
konomisk Institutt.

Tenkte vi det ikke .... Da spørs det bare:
i ivor lenge er Bæren bærekraftig? Kanskje
han kan begynne å ta tog igjen når han er
ferdig utdannet arkitekt? Da har han for
håpentligvis råd.S

Leiebil 4 pers: 342, -

Beregn dine
egne utslipp

Nå kan du heregne utslip
pene fra dine egne reiser.
Vestlandsforskning har
utviklet et dataprogram som
heregner blant annet energi-
forbruk og utslipp av klima
gasser for reiser forskjellige
steder i Norge. Programmet
er tilgjengelig på internett.

lier angir du reisestrek
ning, antall personer og et
eller flere fremkomstmid
del. Går turen for eksempel
fra Oslo til Trondheim med
én person i bilen bidrar du
til utslipp av 67 kilo co2.
Miljøkostnaden cr kro
ner. Velger du derimot å fly
en SAS DC9 med normalt
belegg, stiger co2 utslippene
til 75 kilo. Tar du derimot
toget over Dovre synker
utslippene til null. NSB og
Jernhaneverket har finansi
ert programmet som du fin
ner på:
http://prosiekt.vestforsk.no/flSb/

Dette er den desi
dert dyreste måten

å reise på for stu
dent Lars Bæren
dersom han skal
hjem i helgen fra
Trondheim til
Nesodden.

Hva gjør en student i Trondheim når han skal besøke familien i Oslo?

i

Tur-retur Trondheim -

Oslo som student (helg)
Buss: 590, -

Fly (etter 1. april): 902, -

1 jJLzIljJrJ
..•. ..

Tog: 1260, -

Foto: Gorro K.IIet,d
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— NORSK POLARINSTITUTT

PoIarml1)sm1erLt, ‘)2’)6 Tromii
Tel. 77 75 OS 00, Fax 77 75 05 01

€C Norsk Polarinstitutt
utgir vitenskapelige og
populærvitenskapelige tidsskrifter,
bøker og kart fra polarområdene.
Be om salgsbrosjyre.
sales@npolar.no, www.npolar.no

Meteorologisk
institutt
met.no

Siden Coop er eid av forbrukerne, må alt

vi gjør være til forbrukernes beste.

Derfor er miljø en sentral del av vårt verdigrunnlag.

Vi skal sørge for at du alltid finner gode miljøvarer

i din lokale Coop butikk.

For å gjøre det enklere for deg har vi samlet

alle våre egne økologiske produkter

under merket Coop Natur.

I

III
SB SKOG

58 Skog er totalleverandør av tjenester innen
forvaltning av skogressurser.
SB Skog forvalter ca 3,7 mill. daa prod. skog.

Vi i SB Skog sikrer gjennom vårt miljostyringssystem
miljøverdiene i skogsdrift for våre eiere og andre
tilknyttede skogeiere, totalt ca 650.000 m3 tømmer.

Bevaring av biologisk mangfold er en grunnleggende
verdi som setter rammer for vår virksomhet.

Statskog-Borregaard Skogsdrift AS
Fredenvoldvegen 2, Postboks I I, 2401 Elverum

Telefon 6241 96 66,telefaks 62410128

e-post: firmapost@sbskog.no

ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

w
SE4TRANS

flTUR

-ØKOLOGISK DYRKET

z

r Mer enn
bare været!

)Hippopotamus

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.

HippoReturkartong

Jernbaneverket

Telefon 22 03 80 85 E-post: hippo@hippo.no

ap
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Nå er det på tide å abonnere pi din egen Natur & miljø BuI[etin

c
Natur & miljø Butletin er norges ledende miljøavis. Vi gir deg
nyheter og kunnskaper om nasjonale og internasjonale miljø
spørsmål. Kortfattet, poengtert og uten utenomsnakk. Vi
presenterer faktiske forhold og veldokumentert bakgrunns
informasjon slik at du selv kan danne deg en mening om
aktuelle mitjøsaker.

Navn:

AdresSe

Postnummer

Poststed

Fyll ut og legg slippen i postkassa, eller send den
på faks nr. 22 40 24 10.
E-post: redaksjonen@naturvern.no

Svarsending
Avtalenr: 171210 /146 pb

Natur & miljø Bulletin
Boks 342 Sentrum
0101 OSLO

porto er
betalt

Natur & Miljø Bu[[etin

‘Kommer hver 14. dag

.1 tiLLegg kommer 4 temanummer i året. De neste
to handler om oLje og gass, samt mat

AktueLt

Kortfattet og konsis

Superti[bud for nye
a bonnenter

Kun kr280 år[ig

-.4

Ja takk, vi vil abonnere!

e5

h

- - ‘)ecI for
, /to.ase

pr

Hurtigsvarpremie

ALLe nye abon
nenter som
sender inn

f[ svarslippen før
25. mars får en
fLott bå[kjete.
Verdi: 200 kr.



Naturvernforbundet i Møre og
Romsdal går sterkt imot kraftied
ningen mellom Aura og Istad. De
mener alle nye kraftlinjer må
bygges som underjordiske anlegg
selv om det blir mye dyrere.

AV TONE MIKALSEN

— Tiden er ikke moden for videre utbyg
ging av kraftsløsende industri med til
hørende kraftlinjer. Bedriften bør i det
minste ta kostnaden med å legge led
ningen i jordkahel, sier Kirsti Moe Oter
hals i Naturvernforhundet i Møre og
Romsdal.

I lun papeker at Statsnetts planlagte
kraftlinje mellom Aura og Istad vil føre
til inngrep hade i kullurlandskap og i
vernet natur, og truer i tillegg det biolo
giske mangfoldet. Oterhals mener at pla
nene gir grunn til å etterlyse mer realis
tiske kraftprognoser, særlig pa bakgrunn
av okt satsning pa ene rgisparing.

—Vi ser en fare i at prognoser utarbei
det av Istad Kraft er preget av at selskapet
har egeninteresse av høyt forbruk. Slikt
medfører økte inntekter for dem, påpe
ker Oterhals.

Mindre synlig
Naturvernforhundet kommer i den
videre prosessen til å skaffe kraftprogno
ser der energieffektivisering er inkludert.

—En fullgod samfunnsmessig analyse
krever verdsetting av naturen. Og at en
vurderer miljokostnadene av ulike trase
alternativ, både som luftlirije og som

kahel, fortsetter hun.
Oterhals gjør oppmerksom pä at en

kraftledning pa 132 kilovolt er mindre
synlig i naturen enn en kraftlinje på 300

kilovolt. I Jun mener at en mindre linje er
mer fleksihel og muliggjør miljøvenn
lige løsninger. 132 kV-linje tilpasser seg
terrenget bedre enn en stor linje. Vedli
keholdsutgiftene er lavere for en 132 kV
linje i jordkahel. I tillegg er den mer
robust enn en 300 kV-linje.

-- Standard kilometerpris for jordkab
ung er bare brokdelen av kabling for en
300 kVluftlinje. En ny oppgradert 132

kV-linje i veggroften fra øksendalen til
lstad vil fjerne skadevirkningen pa natu
ren innefor en overkommelig pris, for
teller Oterhals.

— Dersom den absolutt

A legge jordkahel fremfor
luftledning medfører eks
tra kostnader i million-
klassen, sier Irene Meldal
i Statnett.

hun forteller at en 132

kV-jordkabel vil koste 3-6
millioner kroner per kilo
meter, mens en luftied
ning på samme spen
ningsniva halverer kost
nadene. Hun tilføyer at
Statnett stort sett bygger
300 kV- og 420 kV-linjer

som luftlinje, kan den mindre linjen vise
seg å være mer robust overfor endringer
enn den store. Mindre krafthehov enn
prognosen tilsier vil gjøre etableringen
av kraftlinjen mer lønnsomt, blant annet
fordi investeringskostnadene blir lavere,
sier Oterhals.

Naturvernforhundet tror at behovet
for en 300 kV-linje er knyttet til planer
om ilandføring av gass i området.

— Dersom Ormen Lange blir ilandført
andre steder, er det ikke framlagt klare
argumenter for en slik linje mellom
Aura og Istad, sier hun.

Hvis planene for ei 300 kV-luftlinje
likevel skal gjennomførest bør den leg
ges utenom konfliktområdene, skriver
Naturvernforbundet i Møre og Romsdal

skal byggest i en horingsuttalelse.

kehold. Et kabelanlegg er
svært sårbart for feil. Det
tar lang tid å finne feil-
sted og reparere. Også når
en legger jordkabel er en
nødt til å foreta inngrep i
naturen. A grave grøfter i
en myr, kan føre til at
myra blir drenert og der
med ødelagt, sier Meldal.

Hun tilføyer at det er
forskjeller pa å legge jord
kabler på ulike spen
ningsnivåer.

For tredje gang har Alta
kommune gitt tillatelse for ulov
lige scooterturer.
Naturvernforbundet i Finnmark
har tidligere anmeldt kommunen
for dette, men saken er henlagt.

Av TONE MIKALSEN

i i. januar i år ga kommunen nok en

gang dispensasjon til organiserte scoo
terturer til nordlysohservatoriet i
Haldde. Første gang Naturvernforhundet
i Finnmark anmeldte kommunen var for
to år siden, og nylig fikk de vite at poli
tiet hadde henlagt saken

— Vi har fatt beskjed om at årsaken til
henleggelsen er at saken har et politislc
tilsnitt, sier ltjørn I lansen i Naturvern-
forbundet i Finnmark. I lan synes 1-lald-
desaken viser at det er lett for politikere
å bryte loven.

— Det svekker respekten for loven når

fremtredende personer slipper unna
bevisste og vidt pubhiserte lovbrudd. Når
det er politikere som står for lovbrud
dene far de om ikke annet politikerfor
akt i retur — og pohtikerforakt svekker
demokratiet, sier Hansen.

Han forteller at han først trodde kom
munen forskutterte de «nye scooterre
glene» da vedtaket ble fattet over nyttår.
De «nye scooterreglene» ville tillate

() organiserte scooterturer, men rett før jul
satte miljøvernminister Børge lirende
foten ned. Han ville gjennomføre en prø
veordning med de nye scooterreglene

N ielsen
skuffet
Sist Alta kom
mune bevisst
brøt loven bar
Eva Nielsen
(Ap) ordfører
kjedet. Nå sit
ter hun på
Stortinget.
Stortingspoli- Bjørn Hansen i Natur

tikeren inn- vern forbundet i Finn

rommer til mark håper at

Natur & miljø økokrim vil se langt

at hun er skuf mer alvorlig på ulovlig

fet over Bren- scooterkjøring denne

des scooterpo- gang.
lit ikk.

— Jeg synes ikke at han tar hensyn til
reiselivshiten, sier Nielsen.

Andre scooterkår
Hun påpeker at Alta har sterk konkur
ranse fra Finland, som har helt andre
scooterkår enn finnmarkingene.

Finland har et løypenett som spen

ner fra havet til norskegrensen. Et løype
nett som nærmest ser ut som vei, og som
til og med er skiltet. De kan bringe turis
ter til sine attraksjoner, noe ogsa vi
ønsker a gjøre, sier Nielsen.

— Økokrim uurdererAlta kommune som
miljølcriminell. Du synes ikke det er et dårlig
image?

— Vi ønsker å markere vart syn i saken.
Vi trenger debatt om scooterkjøring, spe
sielt når vi har slike naturgitte vilkar
Finnmarksvidda medbringer, sier Niel
sen..

Vil stoppe
atomdeponi
•• Naturvernforbundet i Sør-Varanger er
bekymret. De har nemlig hørt rykter om at

russerne vil benytte gruvene til Pechenganikel

som atomdeponi
Det russiske atomenergidepartementet

skal i følge russisk presse arbeide med planer
om å begrave radioaktivt avfall og utrangerte

atomreaktorer i gruver. Det er gruver som
bare ligger 40 kilometer fra den norske

grensen, nærmere bestemt Nikel. En

kommentator i den russiske avisen Versijo

vurderer området til å være geologisk utrygt,

og viser også til at vann i gruvene utgjør en

fare for spredning av eventuelle lekkasjer til

grunnvannet.
Naturvernforbundet i Sør-Varanger innser

at det russiske atomavfallet må håndteres,

og at det må lagres et sted som er tryggere

enn i rustne ubåtvrak langs Kolafjorden.

- Et atomdeponi må imidlertid plasseres på
en geologisk sikker lokalitet slik at spredning

er usannsynlig. Dagens alternativ er å sende

avfallet til oppbevaring på fabrikk, som ligger

ved Tsjeljabinsk, men dette er langt og dyrt.

sier Gunnar Reinholdtsen i
Naturvernforbundet i Sør- Varanger.

Reinholdtsen synes det er temmelig

provoserende at russerne planlegger å plassere

et slikt deponi på et sted der eventuelle

lekkasjer med Stor sannsynlighet vil havne på

norsk Jord, i grensevassdrag og i havet.
— Slik gjør ikke gode naboer, og vi håper at

disse ideene aldri blir en realitet, sier han.
Reinholdtsen tilføyer at de må finne ut av

hvor mye hold det er i ryktene, for de

eventuelt foretar seg noe.

Julegave
med bismak
• Den kjente millionæren og hytteeieren

Bjørn Rune Gjelsten har gitt innbyggerne i
øyer kommune tidenes julegave, nemlig en

tre kilometer lang lysløype med varmestue.

Gjelsten har selv hytte et par snøballkast fra

løypetraseen i Sandstulen.
Ola Rise (bildet) i Naturvern-

forbundet i øyer er svært kritisk

tiljulegaven.
- Nylig fikk Gjelsten godkjent

sitt hyttefelt med hytter på
250-300 kvadratmeter av øyer
kommune. Kanskje var lysløypa
en takk for gaven? sier Rise som mener at dette

er et forsøk på å kjøpe seg goodwill.
Foruten at dette er nok et inngrep i frilufts

området, tilføyer Rise at energisløsingen i
fjellheimen begynner å få stygge dimensjoner.

- Det finnes lysløyper ikke langt fra dette
området, bemerker han.

Ordfører i øyer kommune, Ole Hageløkken,

er glad forjulegaven fra



dag har ro prosent av husstandene i
Norge utstyrt postkassene sine med klis
tremerket Uadresseri reklame — nei takk.
Sverre Stakkestad i Naturvernforbundet
Hordaland forteller at hver husstand
mottok 20- 30 kilo uadressert reklame i
fjor.

— Ifølge Statens institutt for forbruks
forskning (SIFO) synes 87 prosent av
befolkningen i Norge at de får altfor mye
reklame i posten. 1-ler er det utvilsomt et
stort potensial til å redusere avfall, og
derfor starter vi opp med prosjektet «Fei
for egen dør— stopp reklamen», sier Stak
kestad.

Tidligere måtte man kontakte Posten
for å reservere seg mot uadressert
reklame.

— Lovendringer fra våren 2001 fører ti]
at Posten nå er nødt til å respektere alle
som tydelig viser at de ikke ønsker å
motta reklame, fortsetter han.

Også på internett
I dag har prosent av husholdningene i
Nord-Hordaland reservert seg mot
reklame. I 2005 håper Naturvernforhun
det at tallet ligger på 25 prosent. I samar
beid med Nord-Hordaland og Gulen
interkommunale renovasjonsselskap
har de laget informasjonsark om reser
vasjonsordningen. På arket er det også
klistremerker som folk kan ha på post
kassen sin for å reservere seg mot uadres
sert reklame. Informasjonsarket er blitt
distrihuert i avfallsselskapets medlems
blad.

lnternett er også et redskap Stakkestad
og Naturvernforhundet vil ta i bruk.

—Vi har laget egen side med informa
sjon om reservasjonsordningen

(www.naturverruiojtjordi!and) og lenker mcd
oppfordring til reklamestopp som en
kan sende videre til venner og kjente,
sier Stakkestad.

I første omgang vil følgende kommu
ner i Nord-Hordaland bli berørt av rekla
mestopp-kampanje: Radøy, Meland, Mas
fjorden, Lindås, Fedje, Austrheim, Gulen
og Solund.

— Men etter hvert håper vi å få alle
renovasjonsselskapene i 1-lordaland med
på dette, sier Stakkestad.

Posten taper penger
Informasjonskonsulent i Posten, Line
Fredriksen, forteller at l’osten taper
penger på at folk reserverer seg mot
uadressert reklame.

— Men vi er likevel opptatt av at folk
skal kunne sikre seg mot uadressert
reklame, sier Fredriksen Som tilføyer at
de har flere typer rcservasjonsordmngcr.

— Om en ikke ønsker totalforhud mot
uadressert reklame er det mulig a molta
reklame for bil eller interiør dersom en
Ønsker det, opplyser hun.•

6
par og nesten 300 planter og dyr kan bli
borte på få år. Kvar femte plante- eller
dyreart har ei usikker framtid i vårt
land.

Dette er to glimt av situasjonen for
vår naturarv. La meg likevel ta eit anna
utgangspunkt: Naturen i vårt land er
oppsiktsvekkjande rik og variert. Her i
utkanten av verda, på ei lita rand mot
Golfstraunien og Ishavet, er avstandane

korte frå ein natur-
type til ein annan. Vi
har 26 vegetasjonsge
ografiske regionar,
eller hovudtypar av
plantedekke. Til
samanlikning har
Sverige 17, Finland ro
og Danmark 2. Vi har
den mest varierte
samlinga av myrar i
Europa, med 47 av 53
kjende torvmosar på
dette kontinentet.
Det er kanskje større
biologisk variasjon i
skogane langs Sogne

fjorden enn frå Hedmark til Ural. Kva
som finst i havet langs våre kystar veit

Ç vi mindreom.
Naturen er vår viktigaste

riasjorialskatt. Den har sin verdi i seg
sjølv, og av naturen kan vi skape alt
anna, men ikkje omvendt.

Vi har ennå vidder og skogar utan
større inngrep. Fjell og fossar stuper i
fjordane. Vi har landskap etter Ijåen og
mulen. Enger fulle av blomar, lyngheiar
og heite med skulpturar av styvingstre.
Vi manglar slott, men har mange natur
katedralar.

Men vi kjem ikkje unna dette spørs
målet: I lar vi dette om ioo år? Eller om

Direktoratet for naturforvaltning har
på sine internettsider ein animasjon
om viser korleis villmarkene har
minka på ioo år. Det gjev eit slåande
hilete av kor fort det har gått. I starten
på l900-talet låg halve landarealet meir
enn kilometer frå tyngre inngrep. Nå
er det under i 2 prosent, sør for
Nordland 5 prosent.

Gjort er gjort, og difor hastar det å
legge om kursen. Vi må stanse dci inn
grepa som tek heimen frå våre artar,
som gjer landet biologisk fattigare. Med
inngrepsfrie område overlet vi varige
verdiar til våre etterkommarar. Det som
er godt for naturen, er i lengda godt for
menneska.

Norges Naturvernforbund er ein
organisasjon av og for frivillege. Våre
lokal- og fylkeslag gjer ein uerstatteleg
innsats mot mange inngrep som til
saman er det store trugsmålet. Utan
Norges Naturvernforbund hadde landet
vore dårlegare. Når kommunane nå får
meir ansvar for naturforvaltninga, blir
våre lag i kommunane og fylka endå
viktigare, som vakthund og som poli

tisk motvekt til
økonomiske utnyt
tingsinteresser.

Dette er ei stor
oppgåve.
Naturvernkampen
blir driven meir av
glød enn av gull,
men det er grenser
for kva frivillege
kan makte på fri
tida. Sekretariatet i
Oslo skal ikkje
vekse. Meir av inn
satsen sentralt skal
gå til å styrke orga
nisasjonen utanfor

Oslo. Dette er lett å seie, men krevjande
å få til med trange budsjett. Vi har
tilsett ein person for å hjelpe til å auke
vår samla organisasjonsstyrke. Fleire
må få konkret tilhod om medlemskap.

Naturvernforhundet gjer mykje gra
tisarbeid for ei hetre framtid. Dci snak
kar fint om oss og andre frivillege orga
nisasjonar i Stortinget og regjeringane.
Skal vi utrette det dci ventar, lyt dci
betale meir. Det er ikkje så store sum
mar som skal til. Vi er
kostnadseffektive.
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Har vi natur om 50 ar NATURVERNFORBUND

KokS 342 Sentemo

0101 Oslo. Norge

Brsaksodr.. Skippergata 33, Oslo
8ankgi,o: 7874 OS 56028
Il) 22 40 24 00

1060:22 40 24 10

E-pOst: naturv.rntnatursern.no
lntrnsrtt: http:I!www.natorvern.no

Mdlrrsskontrngrnt
Hoved,nrdlern: (Inkl. Natur 0 toll).) kr 320,-
Pon9o.,,ster Og Studenter kr 160.-
Uusstandsn,edlenuor,: kr. 60,-
Lssvang os dlenTikup (Inkl. Natur & toll).): kr 5800,

Medlen,rner av Norges Naturvernforbund er autonsatislr n,edien,
av det lokal- og fylkeslag vedkorsnsende soktser til.

Naturvernforbundets fylkeslag:
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Informasjonsmedarbeider i Nord-Hordland og Gulen lnterkommunc3le Renovasjonsselskap, Marianne Heqqen og Sverre Stokke-

stad i Naturvern forbundet Hordaland håper at stadig flere reserverer seg mot reklame.

- Fei for egen dør

I;

Naturvernforbundet i
Hordaland har sett seg lei
på all reklamen som
dumper ned i postkassen.
Nå vil de at så mange som
mulig reserverer seg mot
uadressert reklame.

AV TONE MIKALSEN

Istarten på
I900-talet låg
halve land-
arealet meir
enn 5
kilometerfrå
tyngre inn
grep. Nå er
det under 12

prosent, sør
for Nordland
5 prosent.
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*Medlemsbutikken
- og husk, pengene går til videre naturvern... La naturen gå i arv!

Kikkert i turvennhig format
med bæreveske for belte. Stiig
design og enkel i bruk.
Kr. 350 for medlemmer
(Kr. 398 for ikke medl.)*

Termos
med Norges Natutvernfor
bunds logo. Rommer en
halv liter. Grei å ha med
på jobben, på lesesalen
eller på tur.
Kr. 160 for medlemmer
(Kj 200 for ikke medl.)*

Ij

Hvem sitter på fuglebrettet mitt?
Kjøp vinterfugleplakaten!
Vi har to fugleplakater og en ugleplakat til
salgs... dessuten har vi også noen flotte
dyreplakater. Sjekk ut våre internettsider
på www.naturvern.no eller ring!

Naturkalenderen 2002
“Gløtt fra naturarven”.
Viser det mange hevder:
“Uten Norges Naturvern
forbund hadde landet
vårt sett annerledes ut”.
Nå kun 50 kr! *

•;
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SOLIDARITET MED SMÅ

Fuglesang-cd
Vår absolutt største salgssuksess.
Dobbeltcd med lyder fra 197 nordiske fuglearter.
Kr 220 for medlemmer (kr. 295 for ikke medi. ) *

KAFFEDYRKERE I UTVIKLINGSLAND
Prov Coop Café Futuro, som er Coops solidaritetskaffe. Dette betyr at
kaffebøndene som dyrker kaffen til Café Futuro får en garantert minste-
pris, pluss en solidaritetsbonus. Dette sikrer produsentene en rimelig
pris og bedre fremtidsutsikter — derav navnet Café Futuro (fremtidskaffe).

Vil du bli medlem?
- Ikke noe problem!
Bare kryss av på svar
slippen.

Medlemspriser:
Hovedmedlem
Student/pensjon ist
Familiemedlem

Café Futuro er resultatet av et samarbeid mellom Coop Kaffe Norge AS
(Ç og produsentkooperativet Fedecocagua i G uatemala.

I vår avtale med Fedecocagua er det også slått fast at arbeiderne ved
sorteringsanlegget er sikret etisk forsvarlige arbeidsvilkår.

Dette innebærer blant annet:

320,-
160,-
60,-

Som medlem av Norges Naturvernforbund får du kundekort hos NSB
for 300 kr. (norma!pris er 390 kr) Kortet gir deg 40% rabatt på grønne
avganger og 10% på hvite avganger, samt 15% rabatt på ordinære
overnattinger i Norge på et Choice-hotell.

• Ingen kan tvinges til å arbeide
• Barnearbeid er forbudt
• Faste pauser og krav på ferie
• Full organisasjonsfrihet

Café Futurfinner du i CO butikkene

Jeg vil gjerne bestille følgende varer:
(Vennhigst bruk blokkbokstaver.)

Ant. Artikkel

* Porto kommer i tillegg.

Navn:_________

Adresse:_____

E-postadresse:

DJeg er medlem
øJeg vil bli medlem!

o Hovedmedlem
o Student
o Pensjonist
o Familiemedlem

Spørsmål?
Ikke nøl med å ta kontakt med oss’
Telefon: 22 40 24 00
Faks: 224024 10

Kan sendes
ufrankert.

Adressaten
vil betale
portoen.

E-post: naturvern@naturvern.no
Internett: www.naturvern.no
Sesøksadresse: Skippergata 33, Oslo

SVARSENDING
Avtalenr.:140212/146 Pb

Norges
Naturvernforbund
Sentrum
0109 Oslo

Prøv også Coop

økologiske kaffe
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Av JENS P. TOLDNÆS

Hvor mange arter dyr og planter klarer du
å ramse opp hvis du får tenkt deg litt om?
Noen hundre? Sannsynligvis ikke mer. Til
sammen regner forskerne med at det fin
nes om lag tretten millioner arter dyr og
planter i verden. Av disse er bare om lag
1,8 millioner beskrevet av vitenskapen.

Jordens biologiske mangfold, som i til
legg til alle artene, også innbefatter arvean
legg, det vil si genetisk variasjon og økosy
stemer, er i konstant forandring. I løpet av
de fire milliarder år vi regner med at det har
vært liv på kloden vår har omlag 90 prosent
av artene som har eksistert forsvunnet.

En stor del av denne utryddelsen regnes
som en naturlig del av den suksesjon og
utvikling jorda til enhver tid gjennomgår.
I tillegg til denne utviklingen kan vi skille
ut en menneskeskapt utvikling. Hvis vi
sammenligner den med den naturlige vil
vi se en viktig forskjell: Farten.

140 om dagen
I forhold til det gjennomsnittlige utryd
delsestempoet de siste ioo millioner år er

den menneskeskapte utryddelsen av arter
et sted mellom ioo og iooo ganger ras
kere, I praksis vil dette si at arter og livs
former forsvinner raskere enn vitens.
pen rekker å kartlegge og beskrive dem.
Ifølge Direktoratet for naturforvaltning
vil io prosent av artene vi kjenner til på
jorden i dag være borte om 25 år. Regner vi
med utgangspunkt i i millioner arter, vil
det si at det forsvinner om lag 140 arter
hver dag, eller et sted mellom fem og seks
i timen om man vil.

Hvorfor utrydder vi?
Den viktigste årsaken til at arter forsvin
ner er at leveområdene til arten blir øde
lagt, I Norge er salamanderen et godt
eksempel på dette. Dammene denne arten
lever i er i ferd med å bli mangelvare, og
uten salamanderdammer er det veldig
vanskelig, for ikke å si umulig, å være sala
mander.

En annen grunn kan være at arten
ansees som skadelig for menneskets inter
esser. Her er ulven og flere av de store rov
dyrene gode eksempler.

Miljøgifter truer også mange arters

Handel med sjeldne arter er

en stor trussel mot det bio

frqiske mangfoldet. Her
.nner kenycinske myndig

heter beslaglaqte skinn og
elfenben.

eksistens. Isbjørnen på Svalbard og hubro,
vår største ugle, er eksempler her.

En del arter er så økonomisk attraktive
for oss mennesker at dette har satt arten i
fart’. I lummer på den lovlige siden, og
fangst av rovfuglegg og unger på den ulov
lige, er begge eksempler på dette. Fra
andre kanter av verden er nesehorn, store
kattedyr og elefanter eksempler på dyr
som er så økonomisk attraktive at de er i
akutt fare.

I noen tilfeller vet vi ikke helt hvorfor
en art forsvinner. Fjdllreven har vært fre
det i o år her landet. Leveområdene er
intakt. Likevel er den kanskje vår mest
truede art i øyeblikket. I

HVEM PASSER PÅ?_________

Utryddelsen av arter er regnet som

en av de alvorligste og største mil

jøutfordringene vi står overfor. For

å motvirke dette finnes det en

rekke nasjonale og internasjonale

lover og avtaler. Her er noen av de

viktigste Norge har sluttet seg til.

• Bernkonvensjonen: skal verne om
europeiske planter og dyr og deres
livsmiljø. Konvensjonen trådte i kraft i
1979 og til nå har 38 land sluttet seg
til den.

• Bonnkonvensjonen: verden5omspen-
nende avtale som skal beskytte trek
kende arter av ville dyr. 56 land er
med.

• Washingtonkonvensjonen (CITES):
global avtale om internasjonal handel
med truede arter og produkter av
disse. 145 land har sluttet seg til
denne avtalen.

• Ramsarkonvensjonen: internasjonale
avtale om vern av våtmarker. Trådte i
kraft i 1971 og 114 land har sluttet
seg til.

LOV SKAL SIKRE MANGFOLDET

I løpet av to år skal Biomangfoldlov

utvalget bidra til at Norges dyre- og

planteliv får bedre beskyttelse enn i

dag.
Norsk natur er under stadig hardere press
og Norges lover er ikke egnet til å beskytte
dyre- og plantelivet på en forsvarlig måte.
Derfor har Stortinget bestemt at et nytt
lovutvalg, det såkalte Biomangfoldutvalget,
skal foreslå en helhetlig og samordnet lov
for forvaltningen av våre biologiske ressur
ser. Utvalgets arbeid skal ligge klart innen 1.
oktober, 2003 og vil ta tak i følgende
hovedpunkter:

• lntroduksjon av fremmede arter.
• Genressurser.
• Sikring av truede og hensynskrevende

naturtyper og leveområder for truede
arter.

• Styrking av det juridiske grunnlaget for
vernearbeid etter naturvernioven.

• Kobling mellom artsforvaltning og områ
deforvaltning.

• Kobling mellom kulturminnevern og vern
av natur.

• Erstatning for skade på biologisk mang
fold.

rebare
r g

planter
Furu, sjiraff, fluer og sild. Jordas biologiske mang
fold er uforståelig stort og variert. Til sammen
finnes det tretten millioner arter. Når du har lest
ferdig denne temadelen er tre av dem utryddet.
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foldet
Ethvert artstap er ikke kata

strofalt for økosystemet,

men noen artstap vil kunne

starte en slags domino

effekt. Hvilke det er vet vi

svært lite om.

Manglende kunnskap er et viktig argu
ment for å ta vare på det hiologiske mang
foldet, mener hiologiprofessor Dag Olav
Ilessen ved Universitetet i Oslo. Nettopp
fordi vet så lite om enkeltarter, er det beste
vi kan gjøre ifølge Hessen å hevare store
arealer med ulike naturområder. Dette er
ekstra viktig i Norge, fordi artsmangfoldet
avtar jo lenger nord man kommer.

— Både økosystemets produksjon og det
totale artsantallet er en viktig buffer mot
endringer i økosystemene.

Jo mer artsfattig et system er, jo mer sar
hart er det for hortfall av arter. Det er et
argument som er spesielt relevant for
Norge og polare områder, fastslår Hessen.

Kan miste arter
Sannsynligvis kan vi tape en god del arter
uten at noen merker noe til det, økosyste
mene fungerer like bra og andre arter fyl
ler ut nisjen til den tapte arten.

PUTTES I BANKEN

• I løpet av året får Norge sin første
artsdatabank med gratis og lett
tilgjengelig informasjon om landets
plante- og dyrearter på internett.

Banken skal fremskaffe opplysninger
om alle arter i naturen vår, og være et
redskap til å bevare artsmangfoldet. I
første omgang skal det utarbeides
oversikter over arter som står på
rodlisten.

Allmennhet og skoleverk skal ha lett
tilgang på data og popularisert
informasjon fra artsbanken. Slik håper
myndighetene å skaffe interesse og
engasjement for kartlegging og
bevaring av det biologiske mangfoldet.

våre 18 nasjoncilparker ligger.

Ethvert artstap er ikke katastrofalt for
økosystemet, men noen artstap vil kunne
starte en slags dornino-effekt. Hvilke det
er vet vil svært lite om, selv i dag.

Et eksempel på domino-effekt er at krå
keholler nå beiter ned tareskogen langs
norskekysten.

— En stor bestand av kystsel beiter ned
steinhit-bestanden, som så tillater at krå
kebollene får vokse relativt fritt, som så
beiter ned tareskogen med dramatisk
effekt for diversiteten som var i taresko
gen. I prinsippet kan det samme skje der
som man tar bort en art, sier Hessen.

To typer argumenter
Han deler argumentene for å ta vare på
det biologiske mangfoldet i to: Den ene
gruppen argumenter dreier seg om men
neskets interesser: ønsket om intakt
natur, muligheten til å utnytte naturen
(såkalt hioprospektering) og landbrukets
behov for genetisk mangfold.

— I det sentrale Europa er en håndfull
okser stamfar til nesten alt kveg. Det
bidrar til en ekstrem innsnevring av
mangfoldet og økt risiko for opphopning
av sykdomsgener. På kornsorter er dette
kanskje enda mer ekstremt. Man sitter
igjen med genetisk utarmet foredlings
materiale, som er veldig sårhart for eksem
pel for endringer i nedhørsforhold, syk
dommer og så videre.

I tillegg til at det hiologiske rnangfoldets

verdi for mennesker, viser 1-lessen til argu
menter som tar utgangspunkt i hiologien:

— Arter har en verdi i seg selv. Og man
kan om man vil legge inn det etiske at
arter har rett til å overleve i kraft av at de
faktisk finnes. Det er ikke noen nødven
dighet i at mennesket skal være dommer
over eksistensen eller ikke-eksistensen til
andre arter.

Menneskelige hensyn
— l-lva om det står mellom menneskets
livsgrunnlag og en arts overlevelse?

— Hvis det står mellom en arts overle
velse og et lokalsamfunn synes jeg man
skal gå svært lang i å være advokater for
arten. Man møter jo hele tiden argumen
ter med næringsutøvelse, arbeidsplasser
og drift av naturressurser. Isolert sett kan
de være både relevante og riktige, men
summen av dette blir ofte svært uheldig.

I lessen advarer likevel mot biologisk
fundamentalisme og mener man av og til
må la menneskelige hensyn telle.

Vi gjør jo selv vår egen arts-rangering.
Noen arter vil vi beholde for enhver pris.
Selv om alle er likestilt etter Rio-konven
sjonen er det arter vi gjor vårt beste for å
bekjempe. Ta eksemplet laks og orekyte:
Det er to arter på samme kompleksitets
nivå. Men vi setter inn svære ressurser på
å hevare laksestammene — noe jeg synes er
helt riktig. Samtidig bruker vi store res
surser på å fjerne orekyten.

Av JENS P. TOLDNÆS

Nylig foreslo miljøvernminister Børge
Brende at nordsjølandene må gå sammen
for å hindre utslipp av hallastvann.

— Jeg vil også sørge for at Norge gjør det
som er mulig for å få ferdig en konvensjon
om hallastvann under FNs skipsfartsorga
nisasjon 2003, sier Brende.

Bakgrunnen for offensiven er at Norge
stadig får flere nye arter. Ikke minst i
havet. Tidligere brakte seilskutene oss

;otiske planter ved hjelp av frø som fløt
i land når skutene tømte ballastsand langs
kysten. Men selv om seilskutetiden er
over er ikke ballastartenes tid forbi. Tvert
i mot, men nå er det altså vann, ikke sand
det handler om.

Direktoratet for naturforvaltning an-
slår antallet fremmede arter som har eta
blert seg i norske farvann til om lag 4.
Og, i motsetning til ballastplantene, kan
de økologiske og økonomiske konsekven
sene av disse artene være svært odeleg
gende.

Ikke alle de nye artene kommer fra bal
lasttanker. Begroing på skipsskrog og fis
keredskaper og «hlindpassasjerer» som
følger med nye oppdrettsarter fyller ut bil
det.

Spøkelseskreps
Ijer i landet mottar vi mellom 30 og 50

Ç ilioner tonn hallastvann hvert år. En av
blindpassasjerene i dette vannet er den
lille spøkelseskrepsen. Denne krahaten er
egentlig hjemmehørende i Stillehavet,
men har funnet seg godt til rette i norske
oppdrettsanlegg. Flere store algeopp
hlomstringer som har rammet nettopp
denne næringen antar man skyldes intro
duserte alger som har kommet via hal
lastvann.

Katastrofalt
Internasjonalt finnes det eksempler på
regelrette katastrofer som en følge av
introduserte arter. Kolerautbruddet i Peru
kostet io 000 mennesker livet og flere
millioner ble smittet. Bakterien kom med
ballastvann.

Det gjorde også den første lille kam
maneteten som ble sluppet ut i Svarteha
vet fra et amerikansk skip. I dag utgjør
bestanden av disse manetene en milliard
tonn, eller om lag ti ganger verdens årlige
fiskefangster. For fisket i Svartehavet er

denne lille skapningen katastrofal.
Foreløpig har vi vært forskånet for slike

katastrofer langs norskekysten. Det er
imidlertid langt fra noen garanti. Ifølge

fra oljeproduksjon
utslippene ventes å vokse

ytterligere de kommende

årene.

Havforskningsinstituttet

har undersøkt hvilken effekt

produsert vann har på torsk

og konklusjonen er alarme

rende: produsert vann vir

ker forstyrrende inn på hor

monene til torsk, og kan

nedsette fiskens former

ingsevne. Men foreløpig har

instituttet ikke undersøkt

vannets virkning på andre

organismer i havet.

- Det burde absolutt vært

gjort, sier seniorforsker

Asbjorn Svardal ved Hav

forskningsinstituttet.

- Dette er et kjempepro

blem for fisk og de andre

organismene som man vet

forsvinnende lite om. Vi har

brukt fire-fem år, og funnet

betydelige effekter. Disse

effektene burde man vært

klar over for lenge siden.

Det er ingen grunn til å tro

at dette er den eneste

effekten som eksisterer.

Langt i fra!

Nå har myndighetene gitt

2 millioner kroner til å

undersøke nærmere effek

tene av produsert vann. Det

karakteriserer Svardal som

avlat.

- Dette er Olje- og ener

gidepartementets sektor-

ansvar. 2 millioner kroner er

så lite penger at det tilkjen

negir ikke noe sann vilje til

å oppklare de betydelige

effektene dette vannet kan

ha, sier Svardal. Han mener

20-30 millioner kroner årlig

i ti år er nødvendig for å

kartlegge konsekvensene.

Vi vet
lite om
mang

HAV

Mitt skip er lastet med

‘Irna: BIOLOGISK MANGFOLD

Japansk drivtang,

amerikansk hummer og

kinesisk ullhåndkrabbe. Det

er ikke så morsomt som det

høres ut.

Av AUDUN GARBERO
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Å ta vare på store og ulike naturområder er viktig fordi vi ikke har oversikt over enkelt-

arter, mener biologiprofessor Dag Olav Hessen. Bildet er fra Joutunheimen hvor en av

2
0

0
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Ifjor drepte chattonella-algen tonnevis av oppdrettsfisk langs sørlandskysten.
Algeoppblomstringen skyldes trolig at ballastvann er pumpet ut fra en japansk båt.

Brende vil forslag til tiltak i nordiske far
vann vil bli drøftet på ministerkonferan
sen om Nordsjoen som Regjeringen er
vertskap fori Bergen 20. og 21. mars.

Mangedoblet utslipp

Utslippene av forurenset
vann fra oljeproduksjon

er mangedoblet på få år.

Stoffene kan påvirke

formeringsevnen til
torsk, men forskerne vet
ikke hvordan de påvir
ker annet liv i havet.

Av AUDUN GARBERG

Produsert vann som pum

pes opp fra olje og gassre

servoarer inneholder rester

av olje, samt blant annet

kjemikalier og metaller som

kan påvirke livet i havet.

I 2001 ble det sluppet ut

om lag 120 millioner

kubikkmeter produsert

vann fra norske oljeinstalla

sjoner. Det er en formidabel

vekst fra 26 millioner

kubikkmeter i 1993, og
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- Våtmarker er biologiske penge
binger. Denne naturtypen huser
flest sjeldne plantearter, forteller
biolog Klaus Høiland ved Universi
tetet i Oslo

Av KLAUS TVEDT

Våtmarker er den naturtyperi som huser
flest sjeldne plantearter. Områdene er
vegetasjonsmessig verdifulle, ikke minst
fordi de er blant de minst kartlagte, sier
Klaus I løiland.

I lan mener Norge er i en særstilling.
— Vi har mye urørt våtmark som er

hjem for de nordligste forekomster av en
rekke sørlige arter. Om truslene er mange

Mange trusler
Våtmarker er blant de mest biologisk pro
duktive --og mest truede — naturtypene vi
har. Forurensing, utbygging, drenering og

vassdragsregulering er bare noen av
mange trusler.

Direktoratet for naturforvaltning har
plassert over 20 fugle- og 50 dyrearter som
lever i, eller er avhengig av, våtmark på sin
rødliste.

— En verden uten våtmark er vanskelig
å se for seg. Ikke alle økosystemer er våt
markssystemer, men alle Økosystemer er
avhengig av vann. Uten våtmarker ville vi

vært uten en viktig del
av vårt hiologiske mang
fold, ikke minst en god
del fuglearter, fastslår
fagkonsulent ved Zoolo
gisk museum, Leif Aar
vik.

Versting i Norge
Og fugletitterne er de
som er mest bekymret.
Selv om 23 norske våt
marksområder er vernet
etter Naturvernloven,
trues fortsatt mange
fuglearter med å bli
utryddet.

— Vern er generelt bra,

men naturinngrep i randsonene er vanlig.
Mange politikere synes å tro at fugler
eksisterer uavhengig av naturtilstanden,
synes Kjetil Aadne Solhakken i Norsk
Ornitologisk Forening (NOF).

Forsvinner?
Dverggåsa er blant de mest sjeldne våt
marksavhengige fugler i Skandinavia.
Mellom 30 og 50 par utgjør hekkebestan
den i Norge. hver høst og vàr bruker d’n
våtmarker som flyplass. -

— For hver lokalitet som forsvinner, vil
flere fuglepar dø ut, fastslår NOFs Kjetil
Aadne Solbakken.

1-lan etterlyser et sterkere form for fred
ning i norske Ramsar-områder, i tillegg til
mer miljøvennlig arealplanlegging gene
relt.

Men det er ikke bare dyr og planter som
er lever godt av våtmarker. Menneskene
kunne også vært mindre våte på beina om

vi hadde vært flinkere til å hevare myrer,
sumper, elveører og hekkedrag.

Uten våtmark ville vi hatt mange
flommer hvert eneste år, konstaterer 700-

log Leif Aarvik.
-- Kanskje kunne skadeni av flommen

på Østlandet i 1995 vært redusert om man
ikke så mange steder hadde bygd på og
nær våtmarksgrunn. Det er i hvert fall sik-
kert at våtmark er vannstands-, flom- og

wirkeregulerende, legger hiolog Klaus
I løiland til. I

Hver sommer sam
les mennesker på
Ryghsetra for å lære
hvordan man beva
rer urterike
slåttemarker.

Av TONE MIKALSEN

Moderne jordbruk med nye
slåttemetoder har ført til
monokultur med færre arter.
Bonden ønsker minst mulig
innslag av arter som ikke hører
hjemme i kornproduksjonen.
Men på Ryghsetra i Mjøndalen
i Buskerud finner man imidler
tid svært så urterike slåttemar

I 1988 ble engene her
uhdersøkt av en botaniker som
forsket på urterike slåtteenger
i Norge. Jordbruksarealet var
da i et begynnende forfall, men
likevel kunne man slå fast at
her fantes en av de mest
intakte slåttenger Som var
registrert i landet. Ryghsetra
har stor nasjonal verdi. I 1993

tok Naturvemforhundet til
med slcjøtsel av engene. Gjen
nom kurs og dugnad har store
arealer blitt res taurert. I tillegg
har det biologiske man gfo Idet
blitt dokumentert og folk har
lært hvordan de skal slå gresset
for å ta vare på artsrikdommen.

— I år sto folk i kø for å få være med på
kurset, noe som er svært gledelig. For
interessen har ikke alltid vært like stor,

( dgir Per Øystein Klunderud i Natur
vernforbundet i Buskerud. Han utelukker
ikke at det vil bli arrangert flere slåttekurs
i framtida.

Alvorlig forurensning
Utviklingen av norsk landbruk i etter
krigstiden har ført til miljøproblemer og

tap av kulturlandskapsverdier, blant
annet reduksjon i artsmangfoldet og foru
rensning, Ifølge stipendiat ved Geografisk
institutt på Norges Teknisk-Naturviten
skaplige Universitet, Gunnhild Setten, har
folk i takt med de økende miljøproble
mene blitt stadig mer kritiske til landbru
ket. Dette gjenspeiles i medias fokus på
for eksempel husdyrhold og bruk av gif
tige sprøytemidler.

— Endring i gårdsdriften har blant annet
ført til at åkerriksen var i ferd med å bli
utryddet på Jæren, opplyser Setten.

Denne fuglearten har sitt tyngdepunkt
i Rogaland og Møre og Romsdal. Bestan
den i Norge er på mindre enn ioo par, noe

nye produksjonsmetoder må ta skylda for.
Kombinasjonen av tidlig slått og nye slåt
temetoder er ikke heldig.

— Bøndene hevdet imidlertid at de var
opptatte av åkerriksen. Det hadde de nem
lig lært av sine foreldre og hesteforeldre.
Likevel ble fuglen nesten borte, under
streker Setten.

Bøndene er presset fra alle hold, og er
som alle oss andre er avhengig av en viss
inntekt. Men til syvende og sist kan foku
set på høy produksjon slå tilbake på dem
selv. Balansegangen er hårfin, noe jærbøn
dene fikk merke da de slet med alvorlig
forurensing i mange av vassdragene sine.

Romantisering
— Det mange ikke er klar over er hvor
enormt gjennomregulert det norske land
bruket er. Det finnes planer, lover og

regler for det meste. Bønder kan ikke gjøre
som de vil, og mange er da også opptatt av
å være miljøvennlig. Det gjelder kanskje
spesielt den nye unge generasjonen bøn
der, sier Setten.

Hun mener at det er mye romantisering
og idyllisering når det gjelder bevaring av
kulturlandskap.

— I dag har folk stor avstand til hvordan
mat produseres. A bevare kulturlandskap
har ikke bare med biologisk mangfold å
gjøre. Det visuelle er også viktig, og kul
turlandskap er pent å se på, sier Setten. I

150 NORSKE ARTER TRUET

I I den såkalte rødlisten, der man har
klassifisert truede arter i Norge, slås det

fast at 150 arter i dag er
utrydningstruet

11999 kom Direktoratet for
naturforvaltning (DN) med den fjerde
offisielle rødlisten i Norge. Her går det
fram at det totale antall arter i Norge
er ca 45 000. For bare 10 000 arter

finnes det nok informasjon til å vurdere
hvorvidt arten er truet eller ikke. Av
disse myndighetene at 150 er truet av

utryddelse, 279 anses for sårbare, mens

800 arter er sjeldne. Om forholdet
mellom truede og ikke truede arter er

likt for de ukjente som de kjente
artene, betyr det at mer enn 600 arter i

Norge kan være utrydningstruet.
I løpet av de siste 150 årene er 103

arter utryddet i landet.

toLl: BIOLOGISK MANGFOLD VÅTMARKER KULTURLANDSKAP

Slår fram artsrikdommen

Tema: BIOLOGISK MANGFOLD

Vått og tørt: Verdalspolitikerne vil tørrlegge 600 dekar fjære i et av norges største elvedeltaer, ørin. Fugletitterne er bekymret for

206 fuglearter som bruker området, deriblant titusner av kortnebbgjess.

- Biologiske pengebinger
her hjemme, er de enda større lenger sør i
Europa, påpeker han.

FAKTA

_____

I nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap er Ryghsetra i Buskerud et av 104 områder som

regnes som spesielt verdifulle. Ni år på rad har Naturvernforbundet i Buskerud arrangert

slåttekurs slik at folk skal lære å ta vare på artsrikdommen.

• våtmark omfatter alle naturtyper som betinges av åpent
ferskvann. Myr er den vanligste typen våtmark, og dekker
over 6 prosent av landarealet i Norge. Norske vann og vass
drag kan karakteriseres som ione- og næringsfattige, men er
levested for en rekke spesialiserte arter.

• Truede naturtyper er blant annet deltaområder, kroksjøer
flomdammer, større elveører, bekkedrag i jordbrukslandskap,
dammer, innsjøer og tjern.

• Mangfold: viktige hekke- og rasteplasser for mange fuglear
ter, og levested for flere sjeldne plantearter.

• Trusler: Utbygging, utfylling og oppdyrking, klimaendringer,
sur nedbør og annen forurensning. Mange områder har blitt
vernet, men likevel gått tapt. Regnes som en av de mest tru
ede naturtypene både i Norge og resten av verden.

Kilder: Direktoratet for naturforvaltning, Universitetet i Bergen.
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Den norske fjeliheimen er et
skrinn og sårbar. Her lever
det få arter, men flere og
flere mennesker.

Av JENS P. TOLDNÆS

Generelt er det slik at jo karrigere et øko
system er, jo mer sårbart er det. Fjellet er
således en av de mest følsomme naturty
pene vi har. Dersom en anleggsmaskin
lager sar i et fjeilterreng tar det mye lenger
tid for sporee leges, enn for tilsvarende
inngrep i et lavereliggende og mer
næringsrikt skogsterreng. Med tynt jords
monn og sparsom vegetasjon trengs det
heller ikke en anleggsmaskin for å sette
spor.

Fjellet kjennetegnes ved at det er rela
tivt få arter som lever der. Det betyr at nar
arter trues eller forsvinner utgjør de en
større del av økosystemet og kan følgelig
bringe det raskere i uhalanse. Fjellheimen
har likevel en fordel når det gjelder men-

neskelig påvirkning: Den har, til tross for
jakt, fiske og seterdrift, aldri vært særlig
økonomisk attraktiv. Det har ført til at det
har vært lettere å verne fjellomrader enn
andre naturtyper, og de fleste og største
nasjonalparkene vi har her i landet er
utpregede høyfjellsomrader.

Vern er ikke nok
Likevel kan ikke vern alene beskytte fjell
heimen og dens «innbyggere». Lang
Iransportert luftforurensning, klassiske
miljogifter savel somt nedfallet etter
Tsjernohyl-ulykken, har satt dype kje
miske spor i norsk fjellnatur. Slike trusler
stoppes ikke av Miljøverndepartementets
skilt med «Nasjonalpark». En rekke arter
trues direkte av slik forurensning, og
savel lavarter som rovfugl er eksempler
pa det.

Fjellreven er et annet godt eksempel på
at vern alene ikke er nok. Arten har vært
fredet 70 år uten at den har kommet seg
opp pa et hestandsrnessig forsvarlig niva.

I dag er dette en vare aller mest tru
arter og forskerne er svært i tvil over
hvilke faktorer som er viktigst nar de skal
forklare fjellrevens fiasko. At menneskelig
pavirkning spiller inn regnes likevel som
rimelig sikkert.

Det moderne mennesket
Mennesket har utnyttet fjellet i tusenvis
av år. Jernvinning, jakt, fiske og seterdrift
har vært en verdifull del av livsgrunnlaget
for mange mennesker, og dette har stort
sett foregatt uten at det biologiske mang
foldet har blitt forringet. I dag har men
neskets utnyttelse av fjellet langt alvorli
gere konsekvenser. Fjellreven er i ferd
med å forsvinne og kan kanskje bare red
des ved hjelp av oppdrett. Samtidig regner
mange forskere med at det bare er et tids
sporsmal for villreinen går samme veien.
Kanskje går det ikke sa galt, men mulig
hetene burde få os til å tenke pà den
naturen vi hevder at vi verdsetter så
høyt. I

Miljøbevegelsen vil fjerne
subsidiering av veibygging
og hogst.- Tilskuddene gjør
at skogeiere kan hogge ned
de biologisk viktigste områ
dene, sier Rune Aandera i
SABIMA.

Av TONE MIKALSEN

Den daglige lederen for Samarheidsrådet
for biologiske mangfold (Sahima) forteller
)t de sammen med WWF Norge, Natur

nforbundet og Natur og Ungdom har
sendt et åpent brev til de tre statsrådene i
linans-, Landhruks- og Miljøverndeparte
mentet, hvor de har bedt om en vurdering
av de statlige stotteordningene i skoghru
ket. I tillegg papekte de behovet for mer
kartlegging av artene.

I 2001 fikk Landbruksdepartementet 90

millioner kroner til veib gging, drift i
bratt terreng og treslagsskifte. Miljøvern
departementet disponerte 30 millioner
kroner til vern av natur.

— Landbruksdepartementet får tre
ganger sa mye penger til å ødelegge natur
som Miljøverndepartementet fikk til å ta
vare på den, understreker Aandera.

I-Jan ønsket at i budsjettet for 2002

skulle subsidieringen av blant annet
skogsveihygging og hogst i vanskelige
driftsomrader fjernes, for disse tilskud
(i,ene gjør at skogeiere kan hogge ned de
Ç logisk viktigste omrädene.

— Ofte er subsidiene brukt i områder
som miljømyndighetene har registrert
som verneverdige, men ikke har fått ver
net fordi de mangler midler. Pengene som
frigjøres kan med fordel omdisponeres til
vern. I mange tilfeller vil det være den
samme grunneieren som mottar tilskud
det — forskjellen er bare at det går til vern
i stedet for ødeleggelse. Men bøndene vil
jo gjøre som de vil, sier Aandera.

Brevet om de statlige stotteordningene
Naturvernforbundet og de andre organi
sasjonene sendte har de ennå ikke fått
svar pa.

— Vi sendte brevet i november, men det
tar mange maneder å få svar, hvis vi over-

Norge ligger på bunnen i Europa
med hensyn til vern av naturskog,

ganinielskaq og biologiske verdier i
produktiv skog.

hode får noe svar, sier Gjermund Ander
sen i Naturvernforbundet i Oslo og Akers
hus.

Underdirektør Ivar Ekanger i Land
bruksdepartementet sier til Natur & Miljø
at de er kjent med problemstill ingen, men
vil foreløpig ikke kommentere brevet.

På bunnen
Norge ligger på bunnen i Europa med
hensyn til vern av naturskog, gammel
skog og hiologiske verdier i produktiv
skog. Trusselen blir forverret av statlige
støtteordninger som skaper kunstig lønn
somhet for skogbruk i de biologisk viktig
ste områdene. I Iver kommune er dessuten
pålagt av Stortinget å kartlegge sitt hiolo
giske mangfold. Dette er noe kommunen
skal bruke i arealforvaltningen.

-- Men ingen kommuner kan få en bra
oversikt over sitt hiologiske mangfold for
50 000 kroner. Resultatet blir tap av arter
og lite troverdig miljøforvaltning, sier
Aandera.

Den manglende satsingen gjør at Norge
har problemer med å oppfylle Rio kon
vensjonen om hiologiske mangfold, i
motsetning til Sverige der denne jobben er
gjort for lengst.

Sverige bruker 500 millioner kroner

årlig på harskogvern. Norge bruker 3
millioner kroner.

— Nabolandene våre har en helt annen
forståelse for skogvern enn oss, sier Gjer
mund Andersen.

Norge har vernet i prosent av den pro
duktive skogen. Sverige har vernet 3,8
prosent av det produktive skogarealet, og
har planer om å øke omfanget til 8 pro
sent. Finland har vernet 3,6 prosent, og
har i tillegg lagt strenge restriksjoner pa
ytterlige 2,9 prosent. Andersen mener det
er ingen grunn til å anta at behovet for a
verne skog i Norge er mindre enn i Sve
rige. Tvert imot skulle større variasjon i
Norge tilsi større vernehehov.

— Spesielt har vi behov for å verne store
villmarksområder i skog, påpeker Ander
sen

Et av Norges fremste bidrag til det euro
peiske samfunnet er uberørt natur. Like
vel har vi bare vernet noen fa villmark
spregede skogsområder. Det er villmarks
omradene som har hest grunnlag for å
bevare levedyktige bestander av dyre — og
plantearter over lang tid. Store verneom
råder med harskog vil øke overlevelsesev
nen for mange rødlistede plante- og dyre-
arter som er knyttet til gammel skog,
papeker Andersen.I

Inii: BIOLOGISK MANGFOLD FJELL SKOG

- Staten subsidierer
artsutryddelse

liPn1: BIOLOGISK MANGFOLD

Alle Skandinavias villreinstanimer er i Norge. Vil vi klare å beskytte disse mot skadevirkningene av en stadig mer intens bruk av fjellet?

Fauna og flora
i fjellet forsvinner
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utfordrer regjeringen med
en vandrende stafettpinne.

Av JENS P. TOLDNÆS

I øyeblikket behandler Stortinget mel
dingen om biologisk mangfold. Samtlige
departementers dispensasjoner og hand
linger innvirker nemlig på flora og fauna,
og i stort ingsmeldingen går det fram at de
fleste av departementene har laget såkalte
miljøhandli ngsplaner.

— Feil! Det er ikke planer, det er det er det
motsatte av planer, nemlig oppsumme
ringer av hva de har gjort tidligere, mener
generalsekretær Ibre Killingland i Natur
vernforhundet. Na vil organisasjonen vite
mer om framtida og mindre om fortida.

Killingland utfordrer derfor regje
ringen med â «tildele» en art, og en utfor
dring til hver statsracl. Killingland påpe
ker at man etter beste evne har plukket ut
arter som representerer viktige arheids
områder for statsraden med tanke på det
hiologiske mangfoldet.

På hvilken måte påvirker for eksempel

Foss og filt
Men Svarstad Haugland er ikke den eneste
som skal få kjørt seg i denne saken.

Grønt roUly kan kanskje høres ut som en
litt tilfeldig flyrute til Karlsøy. Det er det
ikke, og det må samferdselsminister
Torild Skogsholm gjøre rede for.

Og appropos grønn: I Iva vil justismi
nisteren foreta seg i forhold til arten grønn
basilisk? Sannsynligvis ikke noe Odd Einar
f)orum hadde planlagt å jobbe vesentlig
med i tiden framover, på samme måte
som vi har grunn til å tro at finansminis
ter Per Christian Foss har satt av marginalt
med tid til «sin» art, kpstbkijilt. Men, vi kan
selvsagt ta feil.

økologi = økonomi
Men hvordan påvirkes artene av aktarer
som vi ser på som miljçtrnessig litt «pen
fere» departement?

Killingland har blant annet
gått igjennom Næringsdeparte

mentets første miljøhandlingsplan. lier er
det ikke først og fremst den omtalte evnen
til å se framover som mangler. 1Jan mener
Ansgar Gabrielsens departement, som for
øvrig får en utfordring knyttet til fisken blå-
stål, er mer opptatt av å forsvare foruren
sende virksomhet enn å stimulere de flinke.

— Bedriften Alstom er et eksempel på c
flink bedrift. De er verdensledende på i

seteknologi for aluminiumsverk og ener
giteknologi. Snorre B-plattformen taues i
disse dager ut på feltet med slik teknologi.
l-ladde alle installasjonene i Nordsjøen
vært like energi-effektive som Snorre B
kunne vi redusert utslippene med o pro
sent. Dette burde Næringsdepartementet
stimulert ytterligere til, i stedet for å for
svare de som forurenser, sier Killingland.

Han mener at man ikke må ta utgangs
punlct i hva gode tiltak vil koste, men hva
man vil tjene, ettersom økonomi og øko
logi handler om det samme, nemlig å
bruke ressursene hest mulig.

Gullbassen
Som Natur & miljøs oppegående lesere
sikkert vil se er det ikke helt tilfeldig
hvilke statsråder som har fått hvilke arter.
Så vel departementets virksomhetsom
råde, samt den aktuelle statsråds politiske
farge har spilt inn.

Men hvordan har det seg at gullbassen

har havnet pa statsmini5tercns skrivebord,
Killingland?

Vi far vel avsløre at dette er det eneste
eksemplet der vi hadde litt problemer. Det
er jo ingen typisk «statsministerart» i natu
ren, men statsministerens kontor har jo
eskortetjenesten med alle de flotte bilene.
Gullbassen, er også en liten metallic fyr
som cruiser rundt fra det ene deilige målti
dt til det andre, så vi mener det er en svært
(( :levant sammenheng her.

Bistandsminister I lilde Frafjord John
son er aktuell i gruppen «Global leaders of
tomorrow». Men lenge før «tomorrow»
bør hun si noe om gulnebb-oksehakkeren, en
art som angår hennes departement, ifølge
Killingland.

—Det ere’n og annen eksotisk art her?
— Vi har brukt tre utenlandske arter

som vi likevel mener er høyst relevante.
En annen «svakhet» er kanskje Sosialde
partementet som etter delingen med Hel
sedepartementet trolig er det departe
mentet mccl minst relevans til det hiolo
giske rnangfolclet. lier stod vi mellom å gi
lngjerd Schou en skikkelig blåvinge, en
blåkjelk, en hlåknapp eller kanskje en
liten blåmus. Det endte med at vi holdt en
knapp på, ja nettopp; blåknapp.

Blåmandag var altså ikke med i vurde
ringen, men den kan kanskje komme,
ikke bare i Sosialdepartementet, men også
i Fiskeridepartementet der Svein Ludvig
sen får en blagunnar og hanskes rned.•

Killinglands
grønne hansker:

følgende:

UTENRIKSDEPARTEMENTET: Et

viktig krav for U-landene i

internasjonale forhand

linger er kravet om .tekno

logioverføringer>. Fra norsk

side er dette definert som

teknologioverføring gjen

nom private investeringer».

Dette fungerer ikke. UD bør

utvikle et prosjekt som sik

rer overføring av teknolo

gisk miljøkompetanse og

som i tillegg utvikler den

beste teknologien for de

aktuelle behov.

BISTANDSDEPARTEMENTET:

FAO har etterlyst kompe

tanse og ressurser for å eli

minere store lagre av

sprøytemidler i den 3. ver

den som er forbudt eller

gått ut på dato. Norge bør

bli en stor sponsor for

dette og bistå med kompe

tanse for destruksjon.

Kostnad: 100 mill, ved

omdisponering av dagens

budsjetter.

ARBEIDS- OG ADMINISTRA

SJONSDEPARTEMENTET:

Her ønsker Naturvernfor

bundet et prinsippvedtak

om stopp av statssubsidie

ring gjennom overforinger

til skogsdrift i biologisk ver

difulle områder.

FORSVARSDEPARTEMENTET:

Stopp forrige generasjons

forsvarsmetoder. Hedmark

fylkeskommune har bereg

net kostnadene for skyte-

feltet i Hedmark til 3-4

milliarder kroner. i stedet

for å bombe bjorner med

departementet bygge opp

et forsvar i tråd med

dagens trusler jfr. Sikker

hetsutvalgets anbefalinger.

FISKERIDEPARTEMENTET: Krav

om klare regler for steng

ing av fiskefelt der det er

for stor sammenblanding

Sponheims ansvarsområ

der influerer mange av lan

dets truede arter. Men Situ

asjonen på Finnmarksvidda

har vært akutt i flere år og

Naturvernforbundet ber

om at det framlegges en

omforent og konkret hand

Iingsplan for å oppnå for

bedringer.

MIUØVERNDEPARTEMENTET:

Kulturminnevernet har fått

et eget fond. Tilsvarende

må opprettes for naturar

ven for å unngå at selv bio

mangfoldet i vernede

områder blir redusert pga

manglende oppsyn, vedli

kehold og skjetsel.

NÆRINGS- OG HANDELSDE

PARTEMENTET: Naturvern-

forbundet ønsker, sammen

med næringslivet, å etab

lere et forskningsprosjekt

for utvikle det organisasjo

nen kaller forsyningstje

nesten for hydrogensam

funnet’. Utfordrer depar

tementet til å stimulere til

dette.

OUE- OG ENERGIDEPARTE

MENTET: Få en verdig

avslutning av vassdragsut

byggirigsperioden, gjennom

å vedta den siste verne-

planen for vassdrag.

UNDERVISNINGS- OG FORSK

NINGSDEPARTEMENTET:

Forskning om våre marine

ressurser må styrkes og

respekteres. Det er uver

dige diskusjoner mellom

forvaltning og forskere om

fakta for fiskebestandene. I

tillegg trenger vi en hand

lingsplan for de marine

økosystem, dels for å for

bedre fiskeriforvaltningen,

dels for å forstå årsaks

sammenhenger for eksem

pel ved kråkebollenes ned

beiting av tareskogen.

Statsråd-NM i biologisk maigfold

Tema: BIOLOGISK MANGFOLD UTFORDR1NGER UTFORDRINGER Tema: BIOLOGISK MANGFOLD

I tillegg til den humoristiske artstildelingen hvert departement,
gjennom statsråden er blitt gjenstand for, følger det en miljøpolitisk
utfordring, en grønn hanske, til de fleste minstrene. Det er selvsagt
dette som er den alvorlige og viktige delen av budskapet og
Natur&miljø vil følge opp hva de forskjellige ministerne svarer på

Hvilken sammenheng er det
mellom Kjell Magne Bonde
vik og arten gullbasse? Kris
tin Clemet og blåkjeft? Lars
Sponheim og bittergrønn?
Naturvernforbundet

Kirke- og kulturdepartementet, og Valg
erd Svarstad 1-laugland, gulmosehatten? Og
hva i all verdens dyre- og plantelivliv har
hun tenkt å gjøre med det?

Med fare for å trekke Valgerds hiologiske
kompetanse ned i søla; men vet hun hva en
gulmosehatt egentlig er? De fleste under
grunnfagsniva i hiologi gjør ikke det.

Men de fleste av oss er ikke statsråder
heller, og Svarstad 1 laugland har et ansvar
for gulmosehatt enten hun liker det eller
ikke.

av fisk under minstemålet,

og der det er for Stor

bifangst.

FINANSDEPARTEMENTET: Blir

bedt om å utarbeide et

nytt avgiftssystem for biler

som både gir endringer i

kjøp og bruk av biler i

Norge, og som i tillegg skal

være en gulrot for bilsel

ska pene til også å utvikle

mindre miljøskadelige biler.

Som i California må bilim

portørene forplikte seg til å
selge 5 % utslippsfrie biler

fra neste år av.

HELSEDEPARTEMENTET: Gi oss

et regnestykke som viser

de totale miljø- og helse

kostnadene vi blir påført av

biltraflkken.

JUSTIS- OG POLITIDEPARTE

MENTET: Avklar det jur

idiske ansvaret for oppryd

ning i havneområdene.

Etablere en gruppe i



et faretegn at Naturvernforhundet ikke står
sterkere enn gjennomsnittet i gruppene
«Verdenshorgeren» og «City-boeren».

— Der finner du studenter og de super
urbane, de som er samfunnsbevisste og
internasjonale i sin legning, sier Iversen.

Medlemmene i disse gruppene er miljø-
bevisste i alderen 25 til 35. Naturvernfor
bundet står derimot sterkest i aldersgruppen
40 til 6o år.

Ikke overrasket
Leder i Naturvernforhundet, Erik Solheim,
er imidlertid ikke overrasket over resulta
tene i undersøkelsen.

-- Vi hadde nedgang i medlemstallet i
bortimot ti år. Det gjør at vi sitter igjen med
flere eldre enn yngre. Dessuten har ikke
organisasjoner den samme tiltrekningskraft
som tidligere.

— Hva kan gjøres for å styrke posisjonen i
gruppen 25—3 år?

-- Det er et vanskelig spørsmål. Vi kan
målrette vervefremstøt mot utdanningsin
stitusjoner og lignende, sier Solheim. Han
ser ikke bort fra at forbundet har et «image»
som ikke appellerer til yngre grupper.

— Dette har vi lurt pâ i mange år uten å
finne konkrete hindringer som vi kan gjøre

• noe med.
At byer og tettsteder dominerer tilskriver

— .. Solheim at det er her man har minst natur
og størst rniljoproblemer.

1-ler er en presentasjon av typiske trekk
blant medlemmene i de ulike gruppene:

Lønnsadel
Denne gruppen kjennetegnes først og
fremst av høy inntekt og formue. Høy
utdannelse dominerer og medlemmene bor
i enebolig, rekkehus eller store leiligheter, i
hovedsak sentralt i Oslo, Asker, Bærum, Sta
vanger, Bergen og Trondheim.

De likerålese biografier, skjønnlitteratur

ruppen «Se og Hør
og video» er opptatt
av naturvern og pre
ges av miljø
optimisme. Her har
imidlertid Naturvern-
forbundet ikke særlig
stor oppslutning.

og faglitteratur. Dess
uten foretrekker de å
få nyhetene fra aviser.
fremfor TV. Blant
interessene er foto,
reise, interiør og eks
terior. De liker klas
siske møbler, men kan
overhodet ikke tenke
seg furumøbler.

Politisk er de inter
essert i internasjonale
forhold og u-landenes

problemer. De er EU-tilhengere, for privati
sering av statlig virksomhet og mener støt
ten til jordbruket hør reduseres.

Viktigste fritidsaktiviteter er fotturer i
fjellet, turer på ski, samt alpint eller tele
mark. Dessuten finner man dem også på
aerobic, i helsestudio og på golfbanen.

Borgerlige villaeiere
De horgerlige villaeierne er godt voksne og
pensjonister med svært høy inntekt, formue
og utdannelse. De bor i eneholiger og horett
slagsleiligheter i kanten av Oslo-gryta og i
veletablerte hoomrader i Trondheim og Ber
gen. Til jobben reiser de kollektivt, går eller
sykler.

De er mer internasjonalt enn lokalt foku
sert og gir gjerne penger til humanitære for
mål. På fritiden er de aktive i naturvernar
heid, idrett og kultur. Mange i denne grup
pen er single.

Godt norsk
I denne gruppen finner vi pensjonister med
lav inntekt, men med noe formue. De bor i
eneholiger, ofte fra 70-tallet, og jobber eller
har jobbet i offentlig sektor. Til arbeid går
eller sykler de.

Medlemmene i gruppen er opptatt av å
holde seg i form, danser gjerne til norsk og
svensk dansebandmusikk og liker å lese om
kj endiser.

I denne gruppen står lokalpolitikk i fokus
og mange vil redusere levestandarden for å
redde miljøet.

Dårlig med Se og Hør
Blant undergruppene hvor man finner noe
flere medlemmer enn gjennomsnittet er:
«samfunnets stotter», «offiser og lærer»,
«solidaritet og miljø i tjenesteholig», samt
«rullings og parahol». Derimot har Natur
vernforhundet ikke særlig mange medlem
mer i gruppen «Se og 1-lør og video», selv om
de er opptatt av naturvern. I

Grønn
urban
lønnsadel
Et typisk medlem av Naturvernforbundet er mellom
40 og 60 år, bor i by eller tettsted, tjener godt og har
høy utdannelse. Verken Se og Hør eller video slår
særlig godt an blant miljøvernerne.

Pi
0

Av AUDUN GARBERG (tekst og foto)

wv’ I I

alder, kjønn og hosted har man sluttet seg til
trekk som er typiske for disse gruppene.

Blant Naturvernforbundets medlemmer
peker tre grupper seg ut: <Lønnsadel», <Bor
gerlige villaeiere» og «Godt Norsk».

— Dette forteller at det er en ganske stor
konsentrasjon av medlemmer på Oslos vest-
kant. De tre grupperingene er veldig «Oslo
vest» og urhane, sier daglig leder i Segmenta
AS, som driver statistisk analyse. Han er
overrasket over resultatene og mener det er

h

En analyse DM Huset og Segrnenta AS har
gjort av de drøyt 17 ooo medlemmene i Nor
ges Naturvernforbund viser at de på flere
områder skiller seg fra den gjennomsnittlige
Kan og Ola Nordmann. Et typisk medlem er
middelaldrende, bor i enebolig eller
tomannsbolig i by eller teitsted. Blant fyl
kene står organisasjonen sterkest i Oslo,
Akershus, Oppland og Buskerud. Forde
lingen mellom kjøn
nene er om lag lik.

Overrasket
I analysen er medlem
mene fordelt mellom
34 forskjellige <profi
ler», som til sammen
utgjør de forskjellige
gruppene i befolk
ningen. Fra statistiske
opplysninger som

Naturvernforbundet
står sterkt blant

lønnsadelen. Foruten
høy lønn og formue,

er denne gruppen
særlig interessert i

internasjonal politikk
ogforetrekkeråfå
nyhetene fra aviser

fremfor TV.
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I gruppene .cborgerlige
villaeiere’ oqgodt -

forbundet mane
r,!edlemmer. De lar - -

J bilen stå og komme1
seg på jobb, med syk
kel, kollektivtra fikk
efler til beins.
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Av TONE MIKALSEN

v 8oo stålverk i verden som har
samme hasismateriale og
teknologi som det Fundia
Armeringsstål i Mo i Rana
bruker, er det bare verket i

Mo som har fått påbud om å installere
anlegg for rensing av kvikksølv. Flere
utenlandske rensesystem er blitt testet, og
i løpet av denne måneden skal bedriften
ta en avgjørelse om hvilket renseanlegg de
skal installere.

l:tter at Ilellona for to år siden rettet
søkelyset mot kvikksolvutslipp fra mang
ansmelteverk, på la Statens forurens
ningstilsyn (SF1’) 34 norske metallurgiske
bedrifter om å undersøke i hvilken grad
bly, kadmium, krom, kobber, kvikksølv og
arsen forelå i de råmaterialer og reduk
sjonsmaterialer bedriftene benyttet. I til
legg ble Fundia bedt om å klarlegge hvor
vidt innholdet av slike komponenter

Hvert år kommer 1,3 tonn med kvikksølv fra

kasserte elektriske og elektroniske produkter

på avveie, og noe av dette havner i Mo. - Et

bedre innsamlingssystem hvor forbrukere kan

levere kvikksolvkomponenter burde vært eta

blert for lenge siden, sier Fundias miljøsjef

Snorre Petersen

pavirket bedriftenes utslipp. Det viste seg
at Fundia Armeringsstål var blant de ver
ste med sine ioo kilo kvikksølv årlig. De
offisielle tallene for Norges samlede

li

utslipp lå den gang på 185 kilo.
- Vi jobbet hardt for å finne årsaken til

utslipp av kvikksølv, og skjønte fort at det
måtte være råmaterialet, skrapjern, som
var den største kilden, sier miljøsjef på
Fundia, Snorre Fetersen.

SFT har nå gitt Fundia Armeringsstål
en midlertidig tillatelse til å slippe ut 140

kilo kvikksølv pa årshasis.

Minst kvikksølv fra Russland
I lalvparten av skrapjernet l’undia mottar
er fra Norge, mens resten er importert fra
EU, Polen og Russland. Kvikksølvet slip
pes ut i dampform, og i følge Norsk Insti
tutt for Luftforskning (NILU) vil meste
parten av dette oppholde seg et år i atmo
sfæren før det havner pa bakken.

Jernskrapet fra Russland inneholder
minst kvikksølv fordi det stammer fra
større jernkonstruksjoner og hater. Skrap
jern fra Norge og Vest-Furopa består stort
sett av avfall fra biler og hvitevarer

>

v,
>

Kan
MO I RANA: Fundia Armeringsstål kan bli et foregangsverk og får allerede

i
henvendelser fra hele verden. Grunnen er testforsøk på kvikksolvrensing.

I
c
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Vi tar produsentan svaret på alvor
Tilnærmet alle rniljøskadelige batterier kommer til resirkulering.

AS BATTERIRETUR
START OG INDUSTRIBATTERIER

www. batteri retur. no
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KVIKKSØLVRENSING

installere anlegg for rensing av kvikksølv.

som har inneholdt kvikksølvkompo
nenter. De er ikke tatt ut og havner til
slutt pa Fundia.

— Det er vanskelig for OSS vite hvilke
skipsiaster som inneholder mye kvikk
sølv, kommenterer Petersen.

Svarte-Per
I lvert ar kommer i, tonn med kvikksølv
fra kasserte elektriske og elektroniske
produkter pa avveie, og noe av dette hav
ner i Mo.

— Et bedre innsamlingssystem hvor for
brukere kan levere kvikksølvkomponen
ter burde vært etablert for lenge siden.
Mottakere av såkalt ER-avfall (hvitevarer,
skrapjem, bilvrak) burde hatt et bedre sys
tem for utplukking av kvikksolvkompo
nenter. Dette gjelder også kommunale og
private søppeltipper, sier Petersen.

For det er Mo i Rana som sitter igjen
med Svarte-Per.

— En informa jonskampanje hvor du og
jeg blir informert om hvor slike kompo
nenter finnes, hvor farlig kvikksølv på
avveie er og hvor vi kan levere inn slike

komponenter burde vært igangsatt fra
myndighetenes side, fortsetter Petersen.

Morten 1-lelle i SFT mener derimot at de
er flinke til å informere.

— Vi kjører stadig vekk informasjons
kampanjer, senest like før jul i fjoL Deret
ter informerte vi folk om at de måtte
levere inn kvikksølvtermometere på apo
tek, sier Helle.

Barn født med misdannelser
Kvikksølv er en høyt prioritert miljøgift
med fare for betydelige skader på men
nesker og miljø. Nasjonale og internasjo
nale målsetninger er reduksjon av utslip
pene. Det har den senere tid blitt antydet
at det kan være overhyppighet av barn
født med misdannelser i Mo i Rana og
Grenland. Folkehelsa har satt i gang en
undersøkelse for å forsøke å avklare om
det er noen sammenheng mellom utslipp
av blant annet kvikksølv og misdannelser
hos barn født av foreldre i disse områdene.

Rensing av kvikksølv er imidlertid ikke
helt nytt. Mindre anlegg finnes ved
enkelte krematorier og metallurgisk

industri, et eksempel er den franske ferro
mangan-produsenten Eramet, som har
produksjon i Sauda og Porsgrunn. Men
ingen har noen gang utstyrt en elektro
stålovn som Fundia har med slikt utstyr.
Det finnes ingen stålverk i verden hvor
det er installert renseanlegg for kvikksølv
utslipp, og bedriften har fått henvendelser
fra hele verden om renseteknologien.
Interessen er særlig stor i Sverige, som har
flere stålverk enn i Norge. For i utgangs
punktet bruker alle skrapbaserte stålverk
samme basismateriale og vil dermed tro
lig også ha kvikksolvutslipp.

Vil ha hjelp fra Staten
Teknisk sjef ved Fundia, Arne \Vestgard,
forteller at rensingen er en komplisert tek
nisk prosess.

— Hele 40 kubikkmeter gass per sekund
skal renses, opplyser han.

Westgard forteller at bedriften har håp

( ‘at et renseanlegg vil være i full drift
ved utgangen av 2003.

Men det koster å være miljøvennlig.
Foreløpig opererer Fundia med en kost
nadsramme pa o millioner kroner. Da
Jens Stoltenherg (Ap) var statsminister
lovte han å se på om at staten kunne
hjelpe til med å finansiere anlegget.

Na er det kommet en ny regjering som
ikke er bundet av dette løftet, og det fin

Eramet Porsgrunn og Eramet
Sauda kom i fokus etter at det ble
avdekket at malmen de benyttet
( eholdt store mengder kvikksølv.
Nå er de blant de første mangan
smelteverkene i verden som
installerer renseanlegg for kvikk
sølv.

Det finnes i dag tre mangansmelteverk i
Norge, henholdsvis i Kvinesdal, Pors
grunn og Sauda.— De to renseanleggene blir snart satt i
drift. Inntil videre har vi unngått råstoff
som inneholder mye kvikksølv, forteller
informasjonsdirektør Bernt Jarle Dolmen
i Eramet Norway.

Eramet Porsgrunn, produserer silico
mangan og to ulike kvaliteter av ferro
mangan. Eramet Sauda produserer de
samme produktene i noe større mengder.

Dersom ikke Eramet hadde bygd rense
anlegg ville de to mangansmelteverkene
tilsammen sluppet ut iooo kilo kvikksolv
årlig.— Nå har SF1’ gitt oss utslipskvoter på i 5
kilo kvikksølv årlig i Porsgrunn og 36 kilo

nes ingen bevilgning på 2002-budsjettet.
Miljøvernminister llørge Brende (H),

kan heller ikke love noe tilskudd som kan
finansiere renseanlegget.

—Jeg kjenner ikke saken godt nok ennå,
sier han til Natur & miljø.

Siden ingen andre smelteverk må

i Sauda. Disse målene skal bli mulig å nå
når renseanleggene blir satt i drift, mener
Dolmen.

Prisen på de to renseanleggene er 100

millioner kroner, men Eramet sutrer ikke,
selv om de ma foreta store investeringer.— Vi håper at kundene registrerer at vi
er miljøvennlige. Konkurrentene våre i
utlandet slipper pålegg om kvikksølvren
sing, og vi håper vi ikke blir mindre kon
kurransedyktige, sier Dolmen.

Vil ikke skade lokalmiljøet
Det tredje mangansmelteverket i Norge er
Tinfos jernverk, som også går under nav
net øye Smelteverk. Tinfos produserer
silicomangan i tre elektriske smelteovner,
og har i år fått en utslippstilatelse 25

kilo kvikksolv. Tinfos har tidligere bygd
og testet flere pilotanlegg og renser nå på
et fullskala-anlegg. Det er et anlegg som er
bygd etter resultatet av pilotforsøkene.

— Vi håper å holde oss innenfor 25 kilos
grensen SFT har pålagt oss, men 27 kilo
som vi hadde søkt om, er nok mer realis
tisk, sier administrerende direktør, Leif
Andreassen.

investere i renseanlegg kan dette føre til at
Fundia blir mindre konkurransedyktig.

— I ytterste konsekvens kan det føre til
nedleggelse, og da finner skrapjernet og
kvikksølvet veien til et annet verk, sier
Westgård og Petersen.

Pilotprosjektene kostet bedriften cirka
i million kroner.

— Enhver ekstra kostnad i forhold til
våre konkurrenter svekker konkurranse
dyktigheten. Per dato renser vi PAH og
kvikksølv, noe ingen av våre utenlandske
konkurrenter gjør. Vi synes dette er aksep
tabelt når det gjelder forurensning som
kan skade lokalmiljøet, sier Andreassen.

Ekstrakostnaden for å rense kvikksøl
vutslipp er han imidlertid ikke glad for.— Her er det snakk om reduksjon av
globale utslipp. Da burde tiltak og pålegg
samordnes internasjonalt slik at man
unngår konkurransevridning, mener
Andreassen.

Kvikksølv mest alvorlig
Norge dekker en stor andel av verdens
manganproduksjon. Mangan fremstilles
av ulike typer malm og brukes hovedsak
lig som legering i produksjonen av stål. I
tillegg til mangan inneholder malmen
mange andre grunnstoffer som må skilles
ut i smelteprosessen. Flere av disse stof
fene er miljøgifter som ikke må slippes ut
i naturen. Det mest alvorlige er kvikk
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Fakta om kvikksolv

• Kvikkselv benyttes i blant annet i amalgan

fyllinger, batterier, hereapparater,

måleinstrumenter. smelteverk, avfal

brenningsanlegg og krematorier er hovedkil

der til utslipp i dag.

• Det er registrert heye konsentrasjoner av

kvikkselv i flere fjorder som serfjorden og

Hardangerfjorden, rrierfjorden/Grunnklev- -

fjorden, deler av Borgundfjorden, Ranfjorden

og Trondheimsfjorden.

• Hvor giftig kvikksølv er avhenger av hvilke

forbindelser kvikksølvet inngår i, men de van

ligste skadene er nyrefeil, hjerneskader, ner

veskader og fedselsskader. Dette skyldes

menneskekroppens begrensede evne til å
håndtere kvikkselv og at kvikksølvet hoper

seg opp i hjernens fettvev. Kvikkselv finnes

også i fisk og andre organismer, noe som

fører til en oppkonsentrering i næringskjeden.

• Kvikksølv er regulert gjennom flere forskrif

ter. Norske Miljevernmyndigheter har vedtatt

en målsetning om at utslippene skal reduse

res vesentlig, senest innen 2010.

Av 800 stålverk i verden som har samme basismateriale og teknologi som det Fundla
Armeringsstål i Mo i Rana bruker, er det bare verket i Mo som har fått påbud om å

Slik ser et av pilotanleggene ut. Flere utenlandske rensesystem er blitt testet, og i
løpet av denne måneden skal bedriften ta en avgjørelse om hvilket renseanlegg de skal
installere.

Mangansmelteverkene installerer renseanlegg
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jordkloden

Jordkloden kan bli syk av
overoppvarming.Og forurens

ning kan føre til drivhuseffekt
- det blir en slags feber for

den. Nemlig!

im... r-ørvar jeg
for drivhuseffekten.

5orry, men jeg tenkte på
at det ville bli varmere på

badestranda og
indre sriømåkii

Alle md skjønne
at det å ta vare på

naturen handler c
mye om å ta vare

på seg selv.

‘ Jeg føler ikke at jeg likner scerli
mye på denna kloden. Jeg er jo en

flatfisk og jordkloden ser ut som c
den har svelget en diger badeball.I

jdkIo’dentikfor
mye næring, fordi det blir

overgjødsling.Og for lite næ
ring i jorda, kan føre til

“tarmin “

Fl

Jorkloden kan
ikke få feber,

skjønner du vel -

din rosa
undervanns9 k!

..

4 ..i...

Ja, nå skjønner alle at
hverken bilen eller hjernen
bør gå på tomgang. He he,

den var god - hjernen på tom-
gang! Tok dere den eller?

-

hodet - vi har bare en
Hvis alle gjør litt hver,
mye gjort fordi vi er

at-i mrinrwl

IÇIiniakarmetatene
Jorkloden ligner

ganske mye på oss

— .—I-,-

0.

som torurenser
en kald klut i pannen, og legge seg
under dynen til de kom på bedre

tanker. Kuule tanker -

.‘ f urenser!

?! Skaff deg briller ‘a’
- din åttearmede torsk! Eller

har du fått lavvann i hue?
—

( og vi trenger rent
vann, ren luft, ren
jord og ren natur.

.— - -

.3
V

, I,

Vi og jordkloden tåler litt
eksos, men liker det dårlig.
Mye eksos og forurensning
kan gjøre oss veldig syke.

‘I

I
—

ncermeste fremtid kommer vi til å i

møte mange som plutselig er blitt
veldig opptatt av natur og miljøvern,
selv om de aldri har vært det før.

Bruk
klode!

blir

¶4-

---.-‘

-

ARM I ARM I ARM
for jordklodenl

h. 4

:I7 •-<

I

I

\

r —. ,,,7 .--- —

(ret er viktig å tenke ekstra myä
miljøvern nå, fordi altfor mange har

tenkt altfor lite altfor lenge.
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1. Bjørner går i hi, men hvordan er det
med ishjørner?

2. Til sommeren er det ti år siden den
store miljøkonferansen i...?

3. Seilandsjøkulen er Norges nordligste
isbre på fastlandet. I hvilket fylke lig
ger den?

4. Hvem er leder i Stortingets energi- og
miljøkomité?

5. Et annet ord for beluga-hval?
6. I hvilket land foregikk den siste run

den i klimaforhandlingene?
7. Hvilke tre arter omfattes av fisketryg

davgiften f.o.m. 1januar 2002?

8. Hvem er Lars Løvold?
9. Hvilket kattedyr er det eneste som
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12. Hvilken plante vokser høyest over
havet i Norge?

13. Hvilken norsk by har mest mistel
tein?

14. Hva heter Norges eneste miljøavis? -

15. Hvilket dyr er Canadas nasjonald, j
16. Hva vil det si at en fisk er anad rom?
17. Hva heter det populærvitenskapelige

programmet på Pi hver søndag?
18. har More og Romsdal fjell over 2000

meter?
19. Hva heter den tidligere lederen av

Naturvernforbundet og Natur og
Ungdom som nylig ble valgt inn på
Stortinget?

20. Hva er en sildekonge?
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N ETTSTE DET:

http:Ilwww.brreg . no/reservasjon/

Lei av postkasse full av
glanset papir med tilbud
om ting du ikke visste du
trengte? Lei av teleforisel
gere? Reservasjonsregiste
ret i Brønnøysund gjør det
mulig å stoppe reklamen
en gang for alle.

ØkoLogikk

Havørn Flaggspett Kjøttnicis
Fiskeørn Gro mispett Bldmeis
Koiigeørn Svartspett Gro nmeis
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3. Hva skjer?
En liten gutt henger opp en huske i et tre. Mange år senere kommer han tilbake. Til sin
store overraskelse ser han at husken henger der enda. Treet er imidlertid blitt mange
meter høyere. høyere. Hva har skjedd med husken? Henger den omtrent i samme høyde,
eller følger den med treet oppover ettersom det vokser?

i 3auai.{ uac:i :1A5

Enøk-ti5
Vinteren er ikke over, og vi bruker,
uansett årstid, strøm som aldri
før. Energibruken vår går som
kjent ut over miljøet og
lommeboka. Nedenfor finner du
en rekke gode tips som kan hjelpe
deg å spare energi og penger. Tip
sene har vi hentet hos
Miljøheimevernet.

• De viktigste enok-vanene handler om å
finne av-knappen på saker og ting.

• Andre knep handler om å Justere tempera

turen, særlig til tider og på steder der det
ikke trengs så mye varme.

HVORDAN?

• slå av TVen og andre elektriske apparater
som ikke er i bruk. Å bruke .stand-by’ iste

denfor av-knappen er ikke bare energislø

sende, men også brannfarlig.

• Slå av lyset i rom som ikke er i bruk.

• skru ned varmen i rom som ikke skal brukes
på en stund - enten rom du sjelden er i,
eller når du skal reise bort.

• Kan du senke temperaturen? Inneklima

eksperter og enøk-eksperter er enige om at
passelig innetemperatur ligger på cirka 20
grader, pluss minus en grad eller to.

• Senk varmen om natten. Trekk for

gardinene - da holder du bedre på varmen
du har.

• Termostatstyring på ovnene gir deg bedre

kontroll. Tidsur på termostatstyringen kan
automatisere at varmen senkes om natten

- og gjerne om dagen også, hvis ingen er

hjemme.

• Luft fort og effektivt.

• sett inn energisparepærer i lamper der

belysningen ikke også er en del av oppvar
mingen.

HVORFOR?

• Når vi senker innetemperaturen med én
grad, sparer vi årlig fem prosent av
energien som går til oppvarming. (Og opp
varmingen drar vanligvis mer enn halvpar

ten av energiforbruket i huset.)

• Forskerne mener at vi trives best med en
innetemperatur mellom 18-21 grader. Blir
det varmere, kan vi få hodepine ktøe eller
bli sløve. Det skyldes ikke bare varmen i seg
selv, men også at høyere temperatur gjør

at flere kjemiske stoffer gasser av fra gulv
belegg, møbler og malte flater.

• Hvis alle nordmenn klarte å venne seg til å

slå av apparater som står i stand by-posi

sjon, ville vi spare mer strøm enn om vi
stengte tilførselen til hele Bodø (eller en
annen by av samme størrelse). For en gjen
nomsnittlig husstand ville konsekvent bruk
av av-knappen bety en besparelse på 3-400
kroner per år, eller der omkring.
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(1vilket dyr hører ikke hjemme i rekken?

Polarreu, m05/cus, polarmåke, keiserpingvin, isbjørn
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2. En av kolonnene inneholder en «feil» - hvilken?

jager i flokk?
10. Limnologierlærenom...?
I 1. Olifanter finnes ikke i virkelighetens

fauna, men i en verdensberømt
roman. Tittel?

SVAR: _ - Navn&Miljo
Hvilket navn hører ikke hjemme i rekken?

Wenche, Sissel, Oddrim, lhlkL’l, Sin, Helga
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ski.
Telefonen ringte og min eneste venn i

shippinghransjen var med ett på tråden.
Nå er det jo ikke noen tråd å være på
lenger— like lite som telefonen «ringer» —

men han var altså på det vi har fått i stedet.
I tillegg var han på jobb.

I lan hadde derfor bedre grunn en meg til
ikke å ha spent på seg ski, men lysten til å
hovere over mitt latmannsliv kontra sin
egen flittighet var påfallende lite til stede. Han
ville heller ikke høre hvordan det lå an i St.
Anton enda han er å anse som «henfal
len» når det gjelder idrett.

— I-lar du sett Aftenposten i dag,
spurte han i stedet.

Ikke så mye som Knøttene.
Burde man det?

— Borge Brende! My man ...! I lan lot
dette utsagnet henge og godgjøre seg
litt.

—Eh...javel...
Jeg visste at, til tross for det med shipping

bransjen, rørte ikke fyren Høyre-stemmesedler
med et fjernstyrt greip. I hvert fall trodde jeg det
forholdt seg slik.

— I Iva er det han har gjort nå? Ver
net glassmaneten?

— 1-lan har stoppet snøscoo
terne. My man!!!!

Min venn siktet i korthet
til at vår nesten nye miljø
vernminister ikke ønsket
den såkalte <oppmykingen»
av reglene for motorisert
ferdsel i utmark som Arbei
derpartiet ved Sin Bjerke la opp
til i forrige regjeringsperiode.

— Du må lese Natur S miljø Bulle
tin, sa jeg. Vi hadde saken før Aftenposten. Synes
det var på tide at jeg kom litt på offensiven i samtalen.

— Samme det. Han er jo helt king! Ordner alt
på no-time! My man!!!!

Etter å ha spikret dette og lignende utsagn
fast enda et par ganger gikk han over i en
lengere utgreiing om siste gang han var på
1-lardangervidda. Det hadde bare vært én
snøscooter der, men den hadde ødelagt turen
noe helt hemningslost. Snøscootere har det
med det hvis de bare kjører fort nok og man
ser dem mange nok ganger.

Etter hvert som dette temaet tørket noe ut,
kom vi inn på andre Brende-bragder (vi hadde

jo flere måneders arbeid å velge fra). Kampen
mot Sellafield, fortgang i arbeidet med nye nasjo

nalparker, vern av arter og en mer offensiv
norsk klimapolitikk.

Vi avsluttet samtalen i bred enighet
om at snøscootere hører hjemme på) et svært varmt og snøfritt sted, og at

Børge — vi var på fornavn nä — minst
fortjente Nobelprisen og samtlige

norske utmerkelser inkludert Radio-.
teaterets Blå Fugl som takk for innsat

sen så langt.

l3egeistringens rus har som kjent det til felles
med de fleste stimuli, at den avtar forholdsvis

kvikt. Og da samtalen var over at forstod jeg raskt
hvillcet problem vi egentlig stod overfor her. Thor

hjørn Berntsen, Guro Fjellanger, Rønbeck og Valla. For
ikke å snakke om Sin Bjerke.

Det var statsråder som
helt klart styrket miljø
bevegelsen. Børge
Brende derimot, er
direkte livsfarlig. Snø
scootere og Sellafield var

jo vinnersaker. Vips;
borte. Så hva skal man

satse på nå? Olje og rovdyr
kanskje — Snøhvit og de syv jerver.

Mulig det, men mannen kan jo
finne på å ordne opp i det og. Han er

rett og slett ikke til å stole på.•

GRO NSJ
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BB King
Kan det fikses? Klart det kan! synger barne-tv-helten

Byggmester Bob, Englands mest populære mann ifølge en

undersøkelse. Vår hjemhge variant har satset på politikk.

SAJRARB

DIN TRYGGE

Det var en lørdag formiddag i januar. En
slapp, litt grå dag med 5cm frokost og sla
lom-aktige ting på TV. En sånn formiddag
hvor man har for lite kaffe og for mange

III. Ket,II Berger

Aker Brattvaag
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B—BLAD Ettersendes ikke ved varig adresseendring

Returadresse:

Natur & miljø.

Boks 342 Sentrum, 0101 Oslo, Norway

GODE MIUDVALG

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

SCA

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

Transport
Produktkomprimering samt industr
lokolisering bidrar til redusert transport-
behov og lavere embollosjeforbruk.
Dette gir igjen lavere energiforbwk og
mindre utslipp i luften.

Fornybar rvare AaIl
SCA samler selv inn betydlige mengder brukt
papir, og har også dette som viktig råvarekilde i
nye produkter (=resirkulering). Restavfall går
til kompostering eller industriell forbrenrring.
Slik forbrenning gir minimal forurensing, og fri-
gjør energi til oppvarming som kan erstatte an
dre energikilder (f.eks. olje).


