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-
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Transportplan.
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Benytt sjansen Bondevik

• • Pa de neste sidene kan du lese om

utbyggingsplanene for Kjctsnesfjorden

I ved Jostedalsbreen

nasjonalpark, oi se bil

der fra tre av de andre

vassdragene Stortinget

har muligheten til å

verne.

kraftuthyqcjinqer er over» og lyder som et

ekko av Jens Stoltenbergs nyttarstale i

2001. Med dette som

Den planlagte

utbyggingen av vassdrag

sperlen vil være tre

ganger større enn Alta

kraftverket.

plattform kan regje

ringen og stortingsfier

tallet umulig gå inn for

utbygging av Vefsna.

Den planlagte utbyg

gingen av vassdragsper

len vil være tre ganger

større enn Alta-kraft-

verket.

l”or i løpet av aret

skal verneplanen for

C_ vassdrag suppleres. At

miljøorganisasjonene

og Norges vassdrags

og energidirektorat står langt fra hver

andre, er ikke overraskende. Regjeringen

ma derimot legge frem et forslag som er i

pakt med dens egne løfter. Sem-erklæ

ringen slar fast at «epoken med store vann-

Etter å ha gått inn for utbygging av

Kjosnesfjorden, delvis inne i det som i

dag er Jostedalsbreen Nasjonalpark, har i

regjeringen ikke så rent lite a bevise på

dette omradet. l’å den andre siden harde

en unik sjanse til a verne vassdrag som

Vefsna i Nordland og Bjerkreimsvassdra

get i Rogaland for fremtiden. Riktignok

er det Stortinget og ikke regjeringen som

har siste ord i denne saken, men de vass-

drag regjeringen ønsker a verne får de

nærmest garantert flertall for på Love-

bakken. Den sjansen bør du benytte,

Bondevik!

AUDUN GARBERG

Videre er partiene i

regjeringen enige om at «Hensynet til

kommende generasjoners naf uropplevelser

tilsier en rt’striktiv holdning til videre voss

dragsutbyqging, og at vi lar de aller fleste

vassdrag som står igjen forbli urørt.»
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Nikolal Astrup var en av de største kunstnerne i Norge tidlig på 1900-tallet. Flere av bildene hans er solgt
å auksjon for cirka 4 millioner kroner. Stangfiske i Jølster gikk for 2,3 millioner kroner.

I
D

Maleren Nikolai Astrup (1880—1928) fra
Jølster gjorde seg tidlig bemerket med
penselen. Med stor lidenskap skildret og
gjenskapte han stemningene i Jolsters
natur. Mystikken i sommernatten, årsti
dene, værets og lysets skiftninger over
landskapets former var svært fremtre
dende i bildene hans. Astrup hentet nes
ten alle sine motiver fra Jolster i Sogn og
Fjordane. Han ville skildre den spesielle
naturfølelsen som han fikk av å ferdes i
dette landskapet.

I fjor høst gikk et av Astrups kjente

Kjøsriesfjorden

• Regjeringen vil gi tillatelse til

vannkraftutbygging i Kjøsnesfjorden

som ligger i Jolster kommune Sogn

og Fjordane

• Utbyggingen vil gi 230 GWh/år

• Saken avgjøres i Stortinget

motiver Stangfiskc i mcincsOw, ii ider
klubba på auksjon i Bergen. l’rislpp: 2,

millioner kroner.
—Vi har et stort ansvar fur å li v,lIv ur!

ginalmotivene, sier leder l Il i m i
Norges Naturvernforhu ml.

li synes at ei kraftutbygging av Kjos
iwsl urdun er et svært dårlig forslag. For
ikke bare skal elver legges i rør. Nasjonal
p.rkrensen må ugsa flyttes. Miljøvern
minister Borge Brende som har satt nor
vsrekord i å verne omrader, kan bli den
lorste ministeren som flytter en nasjonal
parkgrense. Solheim sier at han er over
rasket over at regjeringen kjører over hade
nasjonalparkreglene og Sem-erklæringa
for noen kilowatt som ikke endrer strøm-

situasjonen.

- Mer fisk ved utbygging
Dersom Stortinget sier ja til ei Lol1vong
vil det trille nesten 7 mill uner kroner

årlig inn pa kontoen i Jolster
kommune. Og gi strøm som til
svarer forbruket til 20 000 boli
ger arlig. Ordfører Gerd Dvergs
dal i Jølster kommune er positiv
til kraftutbygging.

— Vi trenger mer kraft og ei
utbygging vil ogsä gi kommu
nen inntekter. Penger vi kan
bruke til å utvikle kommunen,
sier Dvergsdal.

— Motstanderne snakker om
kraftutbygging som om det er
det styggeste som finnes, men
den skader ikke noen. Natur
inngrepene er små og det er
ikke slik at alt blir ødelagt for all
framtid. Vannkraftuthygging er
ikke en svart-hvit verden, min
ner hun om.

Motstanderne av kraftutbyg
gingeri frykter tørrlagte elver og
redusert vannføring. Forskere
hevder at endringer i vanntem
peratur og livsmiljø, kan slå
både positivt og negativt ut for
Jølstra-auren.

— Kjøsnesfjorden er forholds
vis næringsfattig. Alle sports
fiskeplassene ligger ved elveo
sene. Uten skikkelig sommer
vannføring kan Kjosnesfjorden
bli uinteressant for sportsfiske

-.

- turister, sier Eivind Fossheim
som er sportsfisker og leder for
reiselivslaget i Jolster.

Men konsulentselskapet Råd-
givende biologer mener at ei

a utbygging ikke nødvendigvis
bare får negative konsekvenser

Dette maleriet ble solgt
for 2,3 millioner kroner

Til våren skal Stortinget avgjøre om det blir kraftutbygging i Kjøsnesfjorden.
Kommunen sikler etter kjærkomne kraftinntekter.

Av TONE MIKALSEN

0

- -. -

Nå selges originalmotivene
for knappe 7 millioner

Trollvatnet skal requleres med 33 meter.
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> for fisken. For breslamholdig vann fra
de berørte elvene i Litlebredalen og Lun
debotnen havner i magasinet i Trollavat
net. Dette medfører at mindre leire havner
i Kjøsnesfjorden om sommeren. l-løy tem
peratur, mer lys i overflaten kan bidra til
mer dyrepiankton og fisk pa sikt.

«Skjult motstand»
Nils Einar Kjøsnes driver økologisk gårds
bruk og « Kjøsnes feriehytter». Han rekla

merer med at turistene kan bo i Ni k I i i

Astrups rike.
— Ei kraftutbygging vii føre til liii’

inngrep enn hva folk tror, mccc liii I

pene har sa langt blitt hapateIlii i. I
stortingskorniteen var her på liiii i i g ‘i

Haligeir Langeland (sv) a ha i fl ccc cl

var for utbygging. Men del ci OIVc, k ol
motstand her, sier Kjøsnes.

I lan har stått fram som iii cLt iii iv
utbygginga og opplevclc lwts ci

brevplass i lokalavisa.
Kjøsnes er bekymret cci liii il i i. 11111

trykk av Norge Mel mc )c cc ccc cl

turister suser forbi hcrclcii Iioc (lii

meren. Og noen av ciciic I cicøci in, I’.

nes forå leie hvtlec og pla cl IcnIclc’ii cii.

Vestlandsforskning publiserte i fjor en
rapport om kv,ilitetsturcsme. Den \iser at
markedsføri ngeci av Norge i utlandet har
fokus pa ollpli’velser i natur. Verdier som
u rcrt, on i k t , cc og ha rm mi domin erer.
Ifølge rappccrtcn er det disse verdiene
turisteoc kccoccoer for å opple\ i, og som
reisei ivct cocrkedsforer. Rapporten viser
at dci er lc cc grad av samsvar mellom
toriIcccc occ cieferanser og den profilen
ri’isilivct har i markedsføringen.

co p-motivene forsvinner og to ri

cc cosnakker med er sjokkerte. Icc
in lei blir Trollavatnet regulert not

t oieler. Vi har ikke lenger urørt oil cii
.ic’r IKjøsnes.

Mindre turisme
kjccsnes mener at selv om komniucccic Iii

i c tt inntekter, kan inntekter i i cci

cksempel salg av fiskekort bli red ici
- Vi selger fiskekort for 263 ooc c kl))) cc

i cret, hvor en del av inntekteoc gi til
aller kommunen. Jeg tror ikke ccl clii

i citeressant å fiske i Lundeelva cvi dcii til

redusert vannføring. Inntek cc i i t ci ris
men kan på lang sikt bli miccclic’ ccli vi
ikke lengre har urørt nator i tillcv.

IKjosnes som sili’ liii iii il ci hvordan
kommunen ki cc ccl vcl li’s.

— Ved i cli i i cc ct gi cccii cci i le. Sam
k jøre tilhincl c ciii lc c citc jck I. t is kc, lc revan
dring og toi lcc’clic kilt iicg og lccrkerings
plasse i’.

l-lao lii lcitIclra gcrdhrokercig grunn-
eier ltcccli I ki1cc l”røystad sccnc bcir nccen
laicpc’ ‘Icitil- cl tia londeelva. I lungikkut
i cvcc g sa klart i fra at hun var mnict
kvitt il hcv,gccig, vIa en av lederne i Sur

gi usto offentlig at alle grul.
ci i i c v.c i Iii’

1k vt ikke hva de sier ja til dersom
ci tcci kcafluLbygging. Massevis av elver

jr litt i rør og vi får store og sma takren
oinysleiic i naturen vär. Dette er sår som
v i vi re i evig tid. Utbyggingen gir lite

tgsa neste generasjon bør ha rett
li lic cllcle\ e det urorte, sier hun og pape
1cr it det finnes alternative energikilder.

l:røystad reiste fra bygda i I 94. Da hun
ilbake i i qtt var det store sar i natu

reii ga grunn a bygging av Riks\ ei .
I hadde jeg pa den tida visst at det kan

skje kom til a bli en kraftutbygging, hadde
jeg aldri flytta tilbake til Ripe. Det viktig
ste for meg var naturen rundt og at jeg i
[ramtida kanskje kom til å ta cvcr gården,
noe som jeg gjorde for fem år cccIen. Mine
etterkommere har like stor litt Lii å få
oppleve Kjøsnesfjorden slik sccccc jeg hittil
har fatt opplevd den. Na har si rene rundt
riksveien grodd og vi skal lage rive sår

Stormberg®
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Nils Einar Kjøsnes driver økoloçjisk gårdsbruk og Kjøsnes feriehyt

ter. Han reklcimerer med at du kan bo i Nikolai Astrups rike.
Rodil Ripe Frøystad reiste fra bygda 11984. Da Iii ni korn tilbake i

1987 var det store sår i naturen på grunn av bvjii icj av fliksvei 5.

«Hadde jeg på den tida visst at det kanskje kom til å bli en
kraftutbygging, hadde jeg aldri flytta tilbake til Ripe»

Bodil Ripe Frøystad
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Andreplass: Storelva, Vassdalen i Sogn
og Fjordane. Foto: Helge Sunde.

Premien er en SOVOS fra l{elsport samt
et årsahonnement på Natur & miljø
Bulk’tin.

Tredjeplass: Godfarfossen, Dagali i
Buskerud. Foto: Øystein Engen.

Premien er Naturvernforbundets
flerbrukskniv, samt et årsahonnement på
Natur 6’ miljø Bulletin.

Vassdragene
vi vil verne
Her er vinnerbildene fra Natur
& miljøs fotokonkurranse.

I løpet av året avgjør Stortinget skjehnen
til disse og en rekke andre vassdrag. M I
jøorganisasjonene vil verne om lag ioo
vassdrag i forbindelse med at vernepil
nen for vassdrag utvides. Norges
vassdrags- og energidirektorat (NVI) vil
derimot bare verne 41. De tre
vassdragene du kan se bilde av her
blant de NVE ikke vil verne.

VinnerbildQt: lii (vhseelva
i l—lurLi li i I
Foto: \‘Ii liii I. Iiki’ i.

l3iIdti V? 110 000 I Il tor jettegryte ved
eiI iloii i, li l: ‘(Il ur IitjadaIsvat—

nct. Flv.i kc iinni ivd Iri Botnane, pas—

serii Jiljivlil og lov (ordennårvan
oil. Ndnlui liIjiliI:vitnet renner
lvi lIV1 III i un. Ved liten vannforing

iii lam ud noen avjettegrytene.
liii linnurt medetTroll3

III i I I’lIoil (Verdi: kr. 999,-),
i i .il’uiuiniint pâ J’Torges

I il li III III 111 rIliljø, Natur Ei’
1111//I IIuIl lii?
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NASJONAL TRANSPORTPLAN

NATUR MILIf BUIIIN

Fyll ut og legg kortet postkassa, eller send en
e-post til: redaksjonen@nati i verrl.r 0)

—

Kronisk miljo’
katastrofe i Irak

Isbjornen ,IId rd

kan forsvinne 0 ,o,e kok,,,,,r

OmIrd. Se fll2O(4 0’ fildiOtt Landet
n.0n.tev.. si

•94ivet
truer rnl1ø

Mer atomkraft na!

I forslaget til Nasjonal transportplan
2006—2015 har tog og kollektivløsninger
fatt mye plass. Men hiltrafikken vil vokse
mest. Vegutbyggingene som er planlagt,
vil komme på de strekningene i Norge der
kollektivtrafikken er mest konkurranse-
dyktig: Rundt de store byene, spesielt Oslo.

— Jernbanen på Østlandet taper trafikk,
blant annet fordi det stadig åpnes nye

Stor vegutbygging
kø skal bli firefelts fra Kolomoen ved
Mjosa til Svinesund i planperioden, hvis
det blir enighet om bompenger. Det
samme skal hele L i8 mellom Oslo og
Tønsberg, og deler av Ei8 fra Oslo mot
Sverige. Ei 6 mellom Sandvika og I tOne
foss skal også rustes Av større pro
sjekter rundt om i landet vil sannsynligvis
kø få midler til rassikring iTroms og Finn
mark, og Nordre Avlastingsveg i Trond
heim blir bygd. Innkorti ngen av riksveg 7
mellom Hønefoss og Gol kan også bli
bygd, dersom det oppnås enighet om
bompengefinansiering. Prosjektet vil
korte inn vegen mellom Oslo og Bergen
med 20 minutter, og gjøre Bergens-

Bilen vinner igjen

-0’. t.

Hold deg vieilier og
iIddaiert i mHlodebatten

Konfronterer politikere og næringsliv med deres miljoløfter.

• (kr deg nyheter og kunnskap om nasjonale og internasjonale miljosporsmiil.

• Kortfattet, poengtert og uten utenomsnakk.

Natur & miljø Bulletin kommer 22 ganger i året, inkludert fire fyldige temautgaver.

-4€-.
Få miljonyhetene i posten
hver 14. dag!
Siekk OflS: www.nmb.no
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E Jeg ønsker å abonnere ut 2004, Pris 169 kroner

E Jeg ønsker et prøveeksemplar gratis tilsendt

Navn:.............................

Adresse

Av KRISTIAN 5. AAS

Postnr./Sted

SVARSENDING
AVTALE NR. 140212/146PB

Foto: Jernbaneverket

Natur & Miljø Bulletin
Norges Naturvernforbund
Sentrum
0109 Oslo

motorveiparseller. Samtidig er det politisk
enighet om å satse på jernbanen pa Øst
landet. Det er forkastelig å legge til rette
for flere biler inn og ut av Oslo-området,
og et paradoks at de sier de også vil satse
på tog på de samme strekningene. Trans
portplanen må bli et redskap for å nå mil
jømal, ikke en plan for å oppfylle vekst
prognosene for biltrafikken, sier samferd
selsrådgiver Flolger Sehlaupitz i Norges
Naturvernforbund.

«Det er forkastelig å legge til rette for flere biler inn og
ut av Oslo-området, og et paradoks at de sier de også

vil satse på tog på de samme strekningene.»

NATUR & MIU0 1.04 11
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> banen mindre konkurransedyktig.
Ellers eksperimenteres det med nye

finansieringsordninger for veger. E39 mel
lom Klett ved Trondheim og Orkanger

bygges nå, og finansieres ved hjelp av
offentlig-privat samarbeid, der et privat
firma bygger og vedlikeholder veien, og
står for bompengeinnkreving i 25 år. Den
samme modellen legges nå til grunn ved
innkorting av E39 i Vest-Agder. Tunnel på
Mosseveien i Oslo og tunnel under Bok
nafj orden i Rogaland åpnes det også for,
såfremt staten slipper å betale vegene.

— Politikerne må ta stilling til om vi vir

kelig ønsker disse vegene, ikke bare hvor
dan de skal finansieres. Det kan komme
mye miljoskadelig veghygging basert pa
hompenger fremover, sier Schlaupi tz.

Mer dobbeltspor
På det sentrale østlandsområdet foreslas
det også togsatsing i tillegg til vegutbyg
ging. Det kan bli dobheltspor på deler av
strekningen fra Gardermoen til Hamar,
samt nye høyhastighetsspor fra Oslo til
Ski. Det nye dobbeltsporet mellom Lysa

ker og Asker fullføres, og oppgraderingen
av Vestfoldbanen fortsetter. De eneste
større Logprosjektene utenfor Østlandet
blir dobbeltspor mellom Stavanger og

Sandnes og utbygging av Gevingåsen tun

nel mellom Trondheim og Stjørdal.
Planen skal behandles i Stortinget i

løpet av våren, og skal legge føringer for
hvordan staten skal bruke sine samferd
selsmidler de neste ti år. Men for at pro
sjektene skal bli gjennomført, er de
avhengige av bevilgninger i statsbudsjet
tene fremover.

Ny våtmarkskamp i Stjørdal
Sist gang det skulle bygges veg

ved Stjørdal, kom det til konfron

tasjoner mellom utbyggere og

miljøvernere. Nå kommer neste

episode i våtmarkskampen.

AV KRISTIAN S. AAS

Halsøen ligger like ved Stjørdal sentrum,
og er en del av det gamle elveløpet til

Stjørdalselva. Fuglelivet er mangfoldig og
unikt, og våtmarksområdet er svært
næringsrikt. I planperioden til Nasjonal
Transportplan skal E6 forbi Stjørdal for-
bedres, og vil muligens bli lagt tvers gjen
nom fugleområdet.

Prosjektet er en videreføring av E6-
utbyggingen øst for Trondheim. Forrige

parsell førte også til sterke reaksjoner fra
miljøvernere, da traseen ble lagt over våt
marksområdet Sandfærhus, like sør for
Halsøen. Ornitologer kartla og gransket
konsekvensene for fuglelivet, mens Natur
og Ungdom med støttespillere stoppet
anleggsarbeidet i en uke.

— Vegen over Sandfærhus var trukket
lengre opp på strandenga. Gjennom Hal
soen kan vegen imidlertid bli lagt i strand
sonen, og veldig viktig beiteareal for
fuglene vil forsvinne, sier Magne Husby.
I Tan er biolog og ornitolog, og var ansvar
lig for en kartlegging av konsekvensene
ved den forrige utbyggingen. Da ble Hal
soen brukt som referanseomrade, og
Husby registrerte 154 ulike fuglearter i
området, flere av disse meget sjeldne.

— Vegvesenet driver nå med konse
kvensutredningen, og vi har uttalt oss
flere ganger. Vi ønsker et forbedret nullal
ternativ, med oppgradering av dagens veg,
forteller Laila Marie Sorte i Naturvernf
bundet i Stjørdal. J

Hun forteller at Statens Vegvesen har
flere alternativer som utredes, og at det er
store forskjeller på hvor mye av våt
marksområdet som blir pavirket.

— Alternativene som går lengst ut i
området vil ødelegge mest, forteller hun.

Statens Vegvesen vet enda ikke hvor

lang tid det vil ta før konsekvensutred
ningen for prosjektet blir presentert.

— Vi kommer nok til å jobbe med dette
ut 2004, hvert fall, sier Ivar Sivertsen i
Statens Vegvesen på Steinkjer.

“rdens klart lengste og dypeste

undersjøiske veitunnel planlegges i

Rogaland. - Bare vegfolk kan

mene at prosjektet er miljøvenn

li9, sier Erik Thoring i

Naturvernforbundet i Rogaland.

AV KRISTIAN 5. AAS

Lokale krefter ønsker å bygge en over 22

kilometer lang og 360 meter dyp under

sjøisk tunnel på E9 under Boknafjorden.

Tunnelen kalles Rogfast og vil koste
milliarder kroner. Den lengste under

sjøiske tunnelen i verden i dag er den

skandalehefengte Oslofjordtunnelen, som

er 7,2 kilometer lang. Den dypeste gar

mellom Hemnskjel og I fitra i Sør-Trønde

lag, 264 meter under havet.

Godkjent i januar
— Planene ble godkjent av Miljøvernde

partementet i begynnelsen av januar, så

nå er det opp til politikerne, sier overing

eniør Bjørn Martin Alsaker i Statens Veg

vesen region vest.
Til tross for at trafikken er beregnet å

øke med 25 prosent ved åpningen, mener

Alsaker at miljøkostnadene vil gå. ned.

— Ja, våre summeringer viser en reduk

sjon på 23 prosent. Det blir kortere kjøre-

avstand nar Rogfast står ferdig, sier Alsa

ker.
— Er forurensingen som anleggsarbeidel

medfører, regnet med?
— Nei, det er den ikke, medgir Alsaker.

Byråkratene er ikke udelt positive til

prosjektet. I transportetatenes forslag til

Nasjonal Transportplan foreslås det ikke

statlige midler til å bygge tunnelen. Men

sterke krefter er i sving for å finne en pri

vat finansieringslosning, som kan sikre at

tunnelen blir bygd i planperioden.

- Tøy fra Vegvesenet
Utredningen om prosjektet slår fast at de

fleste trafikantene oppfatter det å kjøre i

tunnel som noe positivt. En undersjøisk

tunnel på over 22 kilometer vil dermed gi

et «positivt bidrag til transportkvalite

ten». I tillegg sies det at en tunnel vil øke

overgangen fra bil til buss, selv om bus

sene i dag garanteres plass på fergene og er

«timet» i henhold til fergeavgangene.
— Du trenger ikke være naturvemer for å

skjønne at dette er tøy. Vegvesenet bruker

de argumentene de trenger for å. fremstille

prosjektet som mer miljøvennlig enn det er.

Tunnelen vil gi trafikkvekst fra første
stund, og når bompengeinnkrevingen

stopper en gang i fremtiden vil vi få en

enorm trafikk- og forurensingsvekst. De

fleste av disse bilene skal til eller gjennom

Stavanger, som allerede er hardt belastet

med bil trafikk. Jeg trodde politikerne skulle

satse på buss fremfor bil, men det ser ikke

ut til å stemme, sier Erik Thoring i Natur

vemforbundet i Rogaland. Han mener poli

tikerne bør stanse prosjektet snarest.
— Tror du forbindelsen noen gang blir

bygd?
— Nei, svarer Thoring kontant.

Den nye £6 forbi Stjørdal sentrum kan bli lagt midt

i det verneverdige våtmarksområdet Halsøen.

Per Einar Lædre og Bjørn Martin Alsaker i Statens Vegvesen planlegger verdens lengste undersjølske tunnel.

Innslaget på Stavangersiden blir lagt sammen med dagens Byfjordtun nei.

Et langt, svart hull

Fato: Ger Brekke, Statens Vegvesen
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økt flytrafikk
Avinor har planer om to
helt nye flyplasser samt
ny rullebane på Flesland,
som kan bli utbygd
snart hvis veksten i fly-
trafikken fortsetter.

Av KRISTIAN 5. AAS

Norsk flytrafikk økte med i,

prosent i 200 . Trenden med
synkende trafikk, som begynte
i I 009—2000 og skjøt fart etterui. september 2001, er dermed
brutt. Fjorarets øknin var ster
kest mot slutten a aret, noe
som gjør at t ransportforskere
mener veksten vil fortsette.

Mange utbygginger
Avinor (tidligere Luftfarts\ er
ket) har store utbyggingspianer
hvis ekslen fortsetter. Det
eksisterer planer om en ny rul
lebane på Bergen lufthavn Des-
land, samt nye flypla’ser på
1-Icigeland og i Flonningsvag,
som vil bandlegge store arealer
og fore til naturodeleggelser og
lokal forurensing. Avinor sier i
et grunniagsdokument til
Nasjonal Transportplan
2006—2015 (NTI’) at de ogsa
ønsker a foreta utvidelser pa
seks an dre s ta m flyplasser.
Dette dreier seg om utvidelser
av taksebaner, terminalbygg,
kontrollsentraler og tarn.

Ny rullebane aktuelt
— P,i Flesland ser vi ikke for oss
at en ny rullehane skal bygges
for den eksisterende fungerer
maksimalt effektivt. Det er fort
satt noe å hente med flytting a\
avisingspiattformer, oppstil
lingsplasser og lengre takse

bane, mcii hvis trafikkveksten
blir stor er planene absolutt
aktuelle, sier seniorradgive r jan
Sorlie i Avinor.

I sin lufthavnplan for Fles
land ber Avinor om at et stort
område øst for dagens rulle
bane reserveres for utbygging
av fl’ rullebane. Planene for ny
flyplass på I lelgeland og i Hon
rungsvag er under uta rbe idelse,
men va’rprognoser gjør at Avi
nor har blitt mer skeptiske til
sitt anbefalte forslag pa I [elge
la nd, i Dre jadalen mellom
Mosjøen og Mo i Rana.

Ikke i transportplan
Planene om nye og utvidede --

flyplasser er ikke behandlet i
NTI’, til tross for at flytrafilsken
er en stor og økende del av
norsk persontransport. Hrunni’n til dette er organiseringen
av Avinor som aksjeselskap.— Det er ikke statlige midler
som skal brukes til disse utvi
delsene. Ftbyggingene dekkes
gjennom Avinors egne nntek
ter. Derfor er ikke tiltakene
behandlet i planen, forklarer
Sorlie.

Naturvernforhundet i I lnrda
land er sva’rt skeptiske til bade
ny rullebane på Flesland, og at
utbyggingen ikke behandles i
NTE

— Det er ikke intensjonen
bak NTP at statlige aksjeselska-
per skal overta planleggingen /‘

av store samferdselsprosjekter.
Vi ønsker ikke ny rullebane pa
l-’lesland, vi ‘, il heller bruke
midlene på Bergensbanen, sier
fs I ki’ssekretar John Mart in
Jacobsen. •

Planlagte utvidelser på norske flyplasser:
Flesland, Bergen: Ny rullebane, nye flyoppstitlingsplattformer,

nye avisingsplattformer, flyplasshotell, bybane til flyplassen

Honningsvåg: Ny flyplass, skal erstatte dagens kortbaneflyplass

Drevjadalen, Helgeland: Ny flyplass, skal erstatte flyplassene i

Mosjøen, Mo i Rana og Sandnessjoen

Alta: Nytt terminalområde

Høybuktmoen, Kirkenes: Nytt terminalområde

Sola, Stavanger: Utvidelse av terminal

Værnes, Trondheim: Nytt tårn og kontrollsentral

Kjevik, Kristiansand: Taksebane

Tromsø: Lengre taksebane

Rygge, Moss: Åpning for sivil luftfart

VIND • BIO • SOL • GASS • VARMEPUMPE • HYDROGEN • ENØK

RÅDGIVERE
energi og miljø

E

Fremtidens energisystem viL være
sammensatt av uLike energikitder
— KanEnergi AS kombinerer teknoLogi
og økonomi i tverrfagLige anaLyser.

Hovedområder:
• Strategi og anaLyse
• ForretningsutvikLing
• PLanLegging/prosjektering
• Informasjon

‘iii1 k.i41 I’

KaiØergi
www.kanenergi.com

Finmalt kalk i flytende form
B iokalk 75 Tørrstoffinnhold: 73%

- Kjenner du problemet med trasig
husdyrgjødsel som trenger mye vann,
og naboer som klager over
sjenerende lukt?

- Prø v Biokalk 75, og
du vil oppdage den
geniale måten å kalke på:°

CaCO3-ekv: 96
CaO-ekv: 53,8
Kalkverdi:
i arl5är: 53/53

•Leveres ferdig innpumpet fra bil
•Gjødsling og kalking i én operasjon
•Gir tyntflytende, homogen gjødsel
•Reduserer sjenerende lukt
•Optimal kalkvirkning hvert år
•Reduserer vanntilsettingsbehovet
•Reduserer nitrogentapet
•Reduserer ugressfrøenes levedyktighet
•Mindre flueplager

v —

Husk omrønng ved levering

I’

Hustadmarmor AS
6440 Einesvågen
Tif: 71 26 77 00
www.biokalk.no
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Tom Sverre Tom-
ren mener byrå
det har blod på
hendene når de
ikke setter i gang
tiltak for å bedre
lufta i Bergen.

— I

2
0
0

Det er kaldt, rolig vær i Bergen. Teppet
med svevestøv ligger og duver over byen.
Når det blåser kan en dele dritten med
resten av verden.

Svevestcv er bitte små partikler som du
ikke kan se med det hiotte øye. Partiklene
kommer fra vedfyring, veidekkslitasje og
utslipp fra biler og industri. Bergeb har
ogsa et stort utslipp av NOx fra oljefyring
og bensin/diesel.

Det nye hyrådet i Bergen besluttet for en
tid tilbake å droppe tiltaket med halv pris
pa bussen de dagene det var belsefarlig
konsentrasjon av svevestøv i Bergen. Arsa
ken var at det var for dyrt. Dette fikk
Naturvernforbundets fylkesleder Tom

Sverre Tomren til å reagere med å skrive
klage til Statens forurensningstilsyn (SFT).

Blod på hendene
— Dette vitner om en totalt uansvarlig
holdning av hyradet. Beregninger fra SFT
viser at omlag 140 mennesker far en for
tidlig død i Bergen grunnet av luftforu
rensingen hvert år. Det er Bergen kom
mune som har ansvar og mandat til å
gjøre noe med situasjonen. Når de unnla
ter å treffe tiltak mot luftforurens ing
betyr dette i sin ytterste konsekvens at de
er ansvarlig for disse dødsfallene. For å
spissformulere det kan vi godt si at hyrå
det har blod på hendene i denne saken.

Han mener en rekke tiltak kunne vært
iverksatt. Bortsett fra halv pris pa bussen
kunne man:

• Fa pant på gamle vedovner.
• Oppjustere bomavgiften pa dager med

mye svevestøv.
• Stenge av gater.

Na har Tomren og Naturvernforhundet
fatt svar fra SFT. De understreker at det er
kommunen som er forurensningsmyndig
het og at det er de selv som skal fore tilsyn
med at bestemmelsen overholdes. SFT har
ingen lovhjemmel til a palegge dem å utar
beide beredskapsplaner for akuttiltak mot
forurensning. SFTs myndighet er i hovedsak
å sørge for at luftkvaliteten overvakes i kom
munene.

- Umulig å gjennomføre
Den nye miljøvernhyråden i Bergen kom
mune, Lisbeth Iversen sier at det ikke stem
mer at de droppet forslaget med halv pris

___________

på bussen bare pa grunn av pengemangel.
— Forslaget skal, nå utredes av hussel

skapene på nytt. A innføre halv pris på
bussen var for en tid tilbake fysisk umulig
å gjennomføre. For hvordan skal hussel
skapet kunne stille med ekstra mannskap
og busser pa ett døgns varsel, sier Iversen.

Kommunen har fatt sterk kritikk for å
ikke satse pa kollektivtrafikken.

— Vi skal fortsatt ha gratis buss pa enkelte
strekningen I tillegg fryser vi busstakstene.
Og enda flere tiltak er på vei, sier hun og
reagerer pa at Naturvernforbundet har sagt
at de har dødsfall på samvittigheten.

— At 140 mennesker får en for tidlig død
tar vi alvorlig. Det er lett å snakke forbi
hverandre nar man har forskjellige roller.
Men lufta i Bergen skal bli bedre, lover
lversen.

,zl1

Av TONE MIKALSEN

Oslofolk
får svi på
pungen
Mye svevestøv i Oslo har ført til at
piggdekkavgifta innføres igjen.

Helse- og velferdsetaten foretar daglige
målinger av kvaliteten på oslolufta, og det
er oppvirvlet veistøv som forårsaker de
høyeste verdiene. Svevestøvkonsentrasjo
nen skal ikke overstige 50 mikrogram per
kubikkmeter luft. Ifjor ble grensa brutt
hele 70 gangen

— Nå innføres trolig piggdekkavgifta
igjen, sier seksjonleder Ingrid

Myrtveit i Oslo kommune.
Hun tilføyer at de høyeste målingene

ble gjort ved Ring 3 ved Manglerud og
Løren i Oslo. Der blir mye svevestøv virv
let opp som følge av stor trafikk og pigg
dekkbruk.

Myrtveit kan røpe at Statens vegvesen
er i gang med flere spennende forsøk for å
få bukt med svevestøvet.

— De vil salte med magnesiumklorid og
redusere fartsgrensa fra 8o til 6o kilome
ter i timen for å se om det blir mindre
svevstøv, sier Myrtveit.

Trønderne
må piçjge av

I fjor hadde Trondheim 35 «grå»
døgn som overskred den
aksepterte støvmengden.

EU krever at svevestøvkonsentrasjonen
ikke skal overstige 50 mikrogram per
kubikkmeter luft mer enn 3 døgn i året.
Sjefsingeniør i miljø- og landbruksetaten,
Tore Berg, har ikke oversikt foreløpig om
hvor mange ganger Trondheim brøt
grensa, men innrømmer at det var mer
enn 35 ganger i løpet av fjorårets første ii

måneden Nå kjører kun 6o prosent pigg
fritt, og Trondheim må opp i 8o prosent
for å få akseptabel luftkvalitet.

— På dager hvor grensa er blitt sprengt
er tørt, kaldt vær kombinert med pigg
dekk årsaken. Vedfyring og eksos har ikke
alene oversteget grensa, sier Berg.

På det verste har det blitt målt 90

mikrogram per døgn og i fjor var det svar
teste døgnet på ro mikrogram.

I 2010 kan kravene bli langt strengere.
Da får man bare lov til å bryte grensa 7
ganger.
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Hver eneste stornifugl har
en liten håndfull plast og

fremmecilegemer i magen.
Hvis et menneske skulle
hatt tilsvarende ville det

fylt en slik eske.

Av JENS P. TOLDNÆS

Det dreier seg ikke om farlige
kjemikalier denne gang. I stedet
handler det om fiskegarn, plast
poser, bli kkbokser, oljefat,
emhallasje og skrap. I Ivert år
havner minst 20 000 tonn søp
pel i Nordsjoen. Mengden er
hoyst usikker, kanskje er den
dobbelt så stor.

— Vi opererer med 20 000
tonn soppel i Nordsjøen, men
40 ooo tonn er sannsynligvis
nærmere virke] igheten, sa Sver
ker Evans fra \aturvårdsverket
på konferansen 1irint skrdp
mer do høre en plastJlaska på
stnindcn som ble holdt i Gøte
borg. Konferansen inngår i det
delvis EU-finansierte prosjektet
Siuc thc .Nlorth Sea. Samtlige
Nordsjøland, både i og utenfor
kU, er med.

Ingen har brydd seg
Forskerne vet at tre fjerdedeler
av avfallet synker til bunns.
Resten flyter pa overflaten, dri
ver i de frie vaonmasser eller
havner i kystsonen. Forskerne

Diett fra havet: Før kastet vi tre
kasser, matrester og andre ned
brytbare materialer over bord. I
dag er det plast, plast og plast. 98
prosent av alle stormfugler som
finnes døde har marint plastskrap
i magen.

antar at en stor del has ner i
magen til fisk, fugl og pattedyr.
Undersøkelser av sjofuglen hav-
hest viser at hvert individ har en
liten handfull med plast, nylon
rester etter fiskeredskap og iso
por i magen. Det forskerne ikke
vpt r hva forsoplingen gjør med
l1i i, og ved havet.

-- Sa langt er det ingen som
har brydd seg. Resultatet er at vi
rett og slett ikke har noen anelse
om konseks ensene, sier profes
sor i marinhiologi, Rutger
Rosenberg, ed Kristinebergs
Marina Forskningsstasjon.

Gamle holdninger
- nytt avfall
Mennesket har kastet soppel
pa havet så lenge det har fer
des der. Det har vært en all
menn oppfatning at soppelet
blir borte nar det gar over
bord. Og, mens vi etter hvert
har lært å rydde opp etter oss
på land, fortsetter vi å. kaste
soppel over bord.

l-loldningene er uforandret.
G ., om har forandret seg er
mengden avfall, og avfallets
beskafïenhet. Mens det inntil for
noen tiar siden var trekasser,
ma trester og andre nedbrytbare
materialer, er det i dag plast,
plast og plast. Dette avfallet for
s inner nærmest ikke, det bare
hoper seg opp, sier Lars Drake
fra Naturs ardsverket.

Ikke det vanskeligste
problemet?
lorsøpling er et av de mest
unødvendige miljøproblemene
som rammer Nordsjoen, men
det er et problem det gar an å
løse, mener Sase The North Sea.
Prosjektet samarbeider med off
shoreindust riun, fiskere og fri
tidshatforeninger i samtlige a
Nordsjolandene tor at alt fra
brusbokser til oljefat skal kastes
på land.•

Søkerne tror på tide
nes grønneste OL i
Tromsø, mens lokale
aksjonister truer
med sivil ulydighet.

Av CYSTEIN BFRNTZEN

Blant i nitativtakerne til den
nvstartede aksjonen Ja til kpsteu!
.Vei til 01.! er klads Gilbert. Han
mener planen om et kompakt
OL innenfor en i —i8 kilorne
ters radius fra Tromsø er inkon
sekvent i forhold til den restrik
tive linjen som til n.i har vart
ført i forhold til inngrep i byenS
nære natur.

— Den nærliggende naturen
med dens rike plante og dyre]is
er en av de viktigste kvaliletene
ved Tromsø som le\ emiljø. Det
er s ært strenge reguleringer for
ferdsel i utmark, for eksempel
når det gjelder snoscooter, mer-
king av loyper, rede T-er og lig
nende. Ft OL vil, slik det er plan
lagt, bryte med den varsoin rne
linjen som har vart fort, slar Gil
bert fast.

Sivil ulydighet
Sy\ års byggevirksornhet il,

ifølge Gilbert, bet den visse død
for denne natur emstrategien.

— Et så stort arrangement
innenfor en så liten sirkel il
uansett medføre miljomessige
inngrep i et sarbart arktisk miljo.

Han har liten forstaelse for
argumentet om at OL er viktig
for a markedsfore Tromsø ute i
verden.

— Pa lang sikt er naturen
Tromsos viktigste salgs are.
Men det er det uherorte som er
selger, ikke det voldtatte! Hs is
søknaden skulle ga gjennom, vil
det bety et nytt Alta. Vi vil lenke
oss am men pa Tromsdalstind
og opptordre til sivil ulydighet
pa alle nivaer, arsler Gilbert.

Viktige naturområder
Natur\ cm forbundet i Troms gar
ikke like hardt ut, men \ il også
følge saken.

-- for oss er del, viktig a bevare
de unike naturomradene rundt
byen. Dette er viktige rekrea
sjonscmrader tor innb ggerne,
sier pressetalsk inne Åshild
Ønvik lkdersen.

— Det er klart at et slikt arran
gement vil føre til store natur
inngrep, og selx om mye av
utbyggingen skulle bli av mid

lertidig art, sä vil det like el fore
til sar i naturen. Vi vil vare
svart restriktive i forhold til hx a
\ i kan akseptere av utb gginger
i den nærliggende naturen, og
vil kaste oss pa enhver mulighet
til og hegne om denne, under
streker Ønvik Pedersen.

Hun legger til at forurensning
fra okt transport og soppelhand
tering under sels e arrangemen
tet ogsa representerer mulige
problemer.

Satser på grønne leker
Tromsø 2o14 undeNtreker pa sin
side barekrift og miljovern som
grunnleggende for et e entuelt
OL-arrangement. De har tro pa
historiens gronneste OL. l’resse
ansvarlig Kim Nordli, er ikke
umiddelbart enig i at et OLil fa
negative konsekvenser for mil
jøet i og omkring Tromsø.

— Vi her i nord har en sarbar
natur vi ma ta hensyn til, og
dette blir derf( ir en naturlig del
av et e entuelt. OL-prosjekt. Vi
ønsker at det oppfylles strenge
miljokrav pa a nleggsiden, for
eksempel gjennom å bruke mil
jøsertifiserte selskaper. Et mål
hør være a lage tidenes gron
neste 01,, sier han.•

Fugler fulle av plast
Hver eneste
stormfugl har en
liten håndfull plast
og fremmedlegemer
i magen. 20-40 000
tonn søppel havner i
Nordsjøen hvert år,
men ingen vet hvilke
plager det fører med
seg for fuglene og
hvilke økologiske
konsekvenser
forsøplingen har.

Aksjonsgruppen Ja til kysten! Nei til OL! Truer med sivil ulydighet mot en eventuell utbygging av
OL-anlegg på Tromsdalstind.

Grønn strid
om OL i Tromsø
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Rovviltmeldingen
Miljøbevegelsen og
Iandbruksnæringens interes
serorganisasjoner står steilt
imot hverandre i synet på
regjeringens Rovviltmelding.
Særlig er det forslaget til ny
erstatningsordning som
splitter partene.

Av ØYSTEIN BERNTZEN

Leder i Naturvernforbundet Erik Solheim
er positiv til Miljøverndepartementets
rovviltmelding, som han mener går langt
i å tilrettelegge for forebyggende samar
beid mellom miljø- og landhruksmyndig
heter.

— Den nye erstatningsordningen er vik
tig for bønder som lever under en stadig
ulempe fra rovdyr. På denne måten vil de
motta kompensasjon for paregnet tap, slik
at de kan forebygge tap av dyr, sier Sol
heim.

— Fremtidsrettet forslag
1-lan mener meldingen legger til rette for
at landbruk og heitenæring omstiller seg
for å finne løsninger på de konflikter som
eksisterer.

— Landbruket kritiserer meldingen for å
være ufulistendig og uklar. Enkelte døm
mer den nye erstatningsordningen nord
og ned. Slikt kan bare bidra til å videreføre
dagens situasjon, hvor noen saueholdere
rammes urimelig hardt av rovdyr. Jeg ser
den heller som en fremtidsrettet utfor
dring i forhold til å bidra med fornuftige
forebyggende tiltak, presiserer Solheim.

Solheim legger til at tilpasning krever
lokalkunnskap.

— Landbruket, bygdene og lokalpoliti
kerne har fått medhold i sine krav om
lokalforvaltning, i og med at fylkeskom
munene selv skal oppnevne medlemmer
til rovviltnemndene. Dermed kan de selv
bestemme hvor rovdyrene skal være, og
konsentrere tiltakene deretter.

Regjeringen ønsker å ivareta Norges

ansvar for å sikre levedyktige bestander av

gaupe, bjørn, ulv, jerv og kongeørn, hvilket

forutsettes i Bern-konvensjonen.

Gaupebestanden ønskes økt med 30

prosent, hvilket vil si at det nasjonale mål

vil bli minimum 65 ynglende gauper i året,

mot dagens 45 ynglinger. Målet for jerv er

minimum 42 årlige ynglinger, mens målet

er minst 20 årlige ynglinger for bjørn. I til

legg ønskes det en forekomst av kongeørn

på minimum 850-1200 hekkende par. For

ulv vil målsettingen om et begrenset antall

årlige ynglinger opprettholdes.

Det foreslås å opprette seks

forvaltningsregioner med nasjonale mål

for rovviltsforekomst innenfor hver region.

Med utgangspunkt i regionene skal det

Provoserte bønder
Norsk Bonde og Småbrukarlag tar derimot
i bruk langt hardere ord i sin dom over
Rovviltmeldingen. Assisterende general
sekretær John Petter Lovstad karakterise

opprettes rovviltnemnder med ansvar for

skadefelling, kvotejakt og lisensjakt på

gaupe, jerv og bjørn innenfor de enkelte

regionene.
Regjeringen vil, gjennom forebyggende

tiltak og endringer i erstatningssystemet,

stimulere til varige driftstilpasninger av

dyrehold i de områder der det skal være

faste bestander av rovvilt. Det vil fremde

les gis full erstatning for dokumentert tap

og skade, Utbetaling for skjønnsmessig tap

fjernes til fordel for erstatning for risikoen

ved å ha dyr i utsatte områder.

Hensikten er å belonne de som fører

best tilsyn med sine dyr og er flinkest til å

iverksette forebyggende tiltak.

Forslaget møter massiv motstand fra

bondeorganisasjonene.

rer den nye erstatningsordningen som en
provokasjon uten sidestykke, og hevder å
ha el samlet jordbruk bak seg.

— Man lager en todelt erstatningsord
ning. For det første skal man motta lov-

Knusende dom
Lovstad synes ordningen er virkelighets
fjern og teoretisk, og forstår heller ilcke
hvilke kriterier som skulle ligge til grunn
for å regne ut tap.

— Den bygger på en forestilling om at
bonden ikke vil lide tap bare han passer
på dyrene sine. I tillegg er det noe historie-
løst over dette. Bønder har drevet
utmarksbeite fordi dette er fornybare res
surser. Dette er et forslag for å få dem til a
gi opp slikt tradisjonelt beite. På versting
toppen har dette forslaget absolutt pall
plassering! avslutter Lovstad.

Av ØYSTEIN BERNTZEN

Professor i biologi ved NTNU
Reidar Andersen, har som pro
sjektleder for RoSa (Rovvilt og
samfunn — mot en fleksibel
forvaltning) arbeidet med â
evaluere dagens forvaltning
og utvikle scenarier for frem
tidig rovviltsforvalting.

— Jeg synes mange av de
prinsippene vi kom frem til i
RoSa er etterfulgt i meldingen
og at den bygger på mye av det
samme tankegodset. Når det
gjelder konflikter mellom mil

‘J jøbevegelsen og landbruksnæ
ringen, så tror jeg at en mel

. ding som får kritikk fra begge
hold er en god melding. Løs
ningen ligger aldri i ytterkan
tene, sier Andersen.

- Grunnleggende
god ordning
Også forskningssjef Agnar
1-legernes ved Norsk institutt
for landbruksøkonomisk
forskning er grunnleggende
positiv til den nye erstatnings
ordningen. Han tar imidlertid
visse forbehold.

— Prinsipielt burde en slik
ordning være god, da den på
samme tid gir erstatning og
kan gi mer intensiv forebyg
ging. Problemet er jo om dette
fungerer i praksis. Landbruks
næringen har som kjent ingen
tro på den, og det kan virke
som de oppfatter forslaget
som en kritikk av måten de
driver tilsyn med husdyrene
på, sier han.

Ilegernes presiserer at god
oversikt over rovdyrbestan
den, geografisk utbredelse og
estimerte tap er en forutset
ning for at ordningen skal fun
gere. 1-lan tror at dette kom-

mer til å bli det store stridste
maet i fremtiden.

Stimulerende system
Professor ved Norges Larfd
brukshøgskole Normann
Aanesland, er delvis positiv til
den erstatningsordingen som
er foreslått for husdyr i Rov
viltmeldingen.

— Dagens system blir feil, på
den måten at bøndene først får
støtte for dyrehold, og så mot
tar penger for tap. Et system
hvor det offentlige i forkant
betaler for ulempen ved å ha
dyr på beite i rovdyrbelastete
områder vil føre til mer ekspe
rimentering og mangfold i byg
dene. Bøndene må dermed selv
ta ansvaret for tap. Nå er situa
sjonen derimot slik at bøndene
ikke ønsker å ta dette ansvaret.
Vi må få et system hvor det er
tydelig at det lønner seg å ta
den risikoen, sier Aanesland.

- Uholdbart konfliktnivå
Han mener en betydelig
mangel ved meldingen er at
den ikke behandler erstatning
for tap av jaktinntekter. Men
han har liten tiltro til argu
mentet om at det skal være
vanskelig å anslå risiko ved å
ha husdyr i utsatte områder.

— Det eksisterer i dag god
geografisk statistikk over ska
der og tap som følge av rovdyr.
Dette registreres kontinuerlig
og gir en god antydning i for
hold til antall rovdyr i områ
det. Erstatningen må dermed
stå i forhold risikoen, det vil si
mengden rovdyr.

I-Jan understreker at vi ikke
kan leve med det konfliktni
vået som er i dag.

— Det er et kjent problem at
forvaltningssystemer beskyt
ter seg selv, sier Aanesland.

— Folk ønsker ikke å hytte ut
det kjente systemet, mens
politikerne er lite villige til å
gå mot strømmen og få opini
onen imot seg. L

Faglig støtte til
forebyggende
erstatning
Flere forskere er positive
til rovviltmeldingen og
har tro på den nye
erstatningsordningen for
h usdyr.

Rovvilt-meldingen ‘. v Bøndenes niare

:t: Forslaget til
erstatnings

ordning i Rovvilt
meldingen vekker

reaksjoner blandt
bøndene. (Bildet

er arrangert)

festet fullerstatning i de tilfellene hvor
tap av dyr kan dokumenteres. Men det
søkes i dag om erstatning for tap av
omlag o 000 dyr, og av disse er det bare
io prosent som det er mulig å finne kada
ver etter. For det andre skal man få
penger i forkant etter sannsynlighet for
tap, som en slags inspirasjon til deg som
bonde til å passe bedre på dyrene dine,
sier Lçtvstad.
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Av AUDUN GARBRG

Raul Estrada, mannen som banket gjen
nom Kyoto-a talen i i ), føler seg trygg
pa at avtalen vil tre i kraft.

Russland har alltid kommet sent til
miljøavtaler, papeker Fslrada. I lan tror
landet kan komme til å vente til etter det
amerikanske presidentvalget til høsten,
men føler seg trygg pa at de da vil ratifi
sere. Og med et russisk ja er alle formelle
krav oppfylt og avtalen trer i kraft.

- Elsker situasjonen
Parallelt med de offisielle forhandlingene
under FNs kl imakonvensjon i Milano i
desember, deltok Raul lhtrada sammen
med forske re, forhandlere og andre til
debatt om fremtidens kl imasarnarheid.
Der var ogsa briten Mic hael Grubb. Han
har fulgt klimaforhandlingene i en

arrekke og har blant annet art med i den
britiske forhandlirigsdelegasjonen.

— Russland elsker situasjonen de er i,
hvor de har hele \ erden pa sine knær.
Russland vil ratifisere avtalen fa maneder
etter at de andre landene har sagt at de vil
gå videre uansett, og landet ser at de kan
ga glipp av investeringer, hevder Gruhb.
I lan oppfordrer land til a ga foran og si at
de vil leve opp til Kyoto-avtalen uansett
om den trer i kraft eller ikke.

— Foregangslandene trenger ikke nød
s endigvis bare vare nasjonalstater: back
i USA og Russland finnes det flere delsta
ter sm ønsker a ga foran, sier Grubh.

— Vil noen sta utenfor denne
sa er det greit. De vil bli fremtidens tapere.

- Nærmere Kyoto-ja
Fra Kreml har det kommet ulike signaler
om hva landet vil. Sjefen for \VWIs kli

fremtidens klimaavtale skal se

I - 4)

maarheid i Russland, Aleksej Kokorin, reg
ner med at president Putin vil støtte avta
len, og at avtalen blir ratifisert til høsten.
Kokori n papeker at Russland ønsker et
sterkt IN. Landets mai om å bli medlem i
Verdens hamlelsorganisasj i n (WT()) kan
ogsa bli knyttet opp mot ratifisiering av
Kyoto-avtalen. I tillegg kan Russland tjene
gode penger pa å selge utslippskvoter.

Kokorin hevder at valget av ny nasjonal
forsamling 30. november i fjor svekket mot
standerne av Kyoto-a talen. Bare en cirøy
fjerdedel av representantene i l)umaen er
mot avtalen, ifølge Kokorin. Selv om mange
enda ikke har bestemt seg, burde det ikke
vare vanskelig å fa det nødvendige flertall
på o prosent av stemmene.

Usikkerhet om fremtidig avtale
Men selv om Kyoto-avtalen skulle tre i
kraft, er det høyst usikkert hvordan en

fremtidig klimaavtale for arene etter 2012

skal se ut. De to største utfordringene er a
få USA tdhake i det gode selskap, og a
finne ut hvordan u landene skal delta i en
slik avtale. Sistnevnte gruppe er langt fra
ensartet. lier finner man fattige øystater i
Stillehavet, oljeproduserende sjeikdømm
mer i Midt Østen og relativt høyt utvik
lede land som Sør Korea og Taiwan.

Sa langt har USA i allianse med u-lan
dene klart å blokkere enhver diskusjon
om dette i de formelle klirnaforhandling
ene.

Ulike land, ulike løsninger
Ashjørn Torvanger, forsker ved Cicero
Senter for klimaforskning i Oslo, ser for
seg en fremtidig avtale der deltagerlan
dene velger mellom ulike løsninger. Noen
kan binde seg til nasjonale utslippsmal,
mens andre for eksempel kan pata seg
maI for teknoh)gisk utvikling.

— Da kan man velge maI ut fra nasjo
nale forutsetninger. Dermed reduserer

an ogsa bekymringen for kostnadene,
sier Torvanger.

Ogsa Raul Estrada slar fast at faste
utslippsmai, slik man har i K oto-a\ talen,
ikke egner seg for utviklingsland.

— For det første baserer de seg pa <beste
fars-prinsippet» — de land som har sluppet

ut mye tidligere får også slippe ut mye i
fremtiden. For det andre legger de
hegrensninger pa landenes mulighet for

vekst, sier Estrada.

Mål for hver sektor
Enkelte har foreslatt at utslippsmal sees i
sammenheng med størrelsen pa et lands
økonomi (ltNP). Men ogsa dette prinsip
pet avviser Kyoto a talens far.

— I sa fall vil man «linke» utslippsrna
lene til mye som ikke har noe med driv
husgasser a gjøre. I mitt hjemland er en
stor del a BNP a hengig av prisene pa
landhruksprodukter, de bestemmes i Chi
cago og har m erhodet ingen sammenheng
med utslippene, f rklarer argent ineren.

Raul Estrada vil heller sette utslippsmal
for hver enkelt sektor, for eksempel mal
for utslippene ved produksjon av et tonn
sement.

Det er en nyttig mate a gjøre det på,
som ikke legger begrensninger på den
økonomiske veksten.

Teknologiske krav
Tidsskriftet Cicerone beskriver et annet
alternativ, fremmet av den amerikanske
økonomen Scott Ilarrett. I lan vil ha en
internasjonal avtale om tekniske standar
der som et supplement til Kyoto avtalen.

Avtalen kan for eksempel kreve at alle nye
biler om ti år skal ha motor som går på
bade bensin og hatten. Dermed vil private
selskaper bli mot ivert til å investere i ny
teL ru d gi.

Land som ikke slutter seg til en slik
avtale likevel vil tjene pa å tilpasse seg
standardene, ifølge Itarrett. Landene vil til
passe seg for at deres industri kan kon
kurrere pa lik linje med industrien i andre
land. Kyoto-avtalen er derimot apen for
gratispassasjerer, siden land sparer penger
pa å fa andre til å redusere utslippene.

En svakhet ved tekniske standarder er
at de ikke oppmuntrer land til å gjøre
mindre cw det omforurc’nsL’r, for eksempel
kjøre mindre bil.

Bare forsmak
De ovennex nte forslagene er imidlertid
bare starten pa en lang debatt og tautrek
ning om hvordan man skal takle klimaut
fordringene. Miljøvernmi nister Børge
lrende nøyer seg foreløpig med å si at
Norge ønsker a ga videre i forhandlingene,
og at land som har forpliktelser i dag ma
pata seg mer ambisiøse mai.

Utfordringen er å finne en løsning som
hade Kina og India, USA og Australia, FU
og Japan kan akseptere — og som bidrar til
å løse problemet.•

ii: r

Aleksej Kokorin i WWF

forteller at motstanden
mot Kyoto er svekket
etter valget av ny nasjo
nalforsamling i Russland.

I •I i
Michael Grubb oppfordrer
land til å gå foran og si at
de vil leve opp til Kyoto
avtalen uansett om den
trer i kraft eller ikke.

Forviklinger om klima

Politisk spill og kompliserte regler. Debatten raser om hvordan
ut, men først: Hva skjer med Kyoto-avtalen?

-J

Da forhandlingene om Kyoto-avtalen brøt sammen høsten 2000 viste demonstranter sin frustrasjon utenfor forliandlingslokalet.

Det kan bli enda vanskeligere å bli enige om en fremtidig klimaavtale. Foreløpig blokkerer USA og ti-landene temaet fra å komme

på forhandlingsbordet.
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NEW YORK: Norge har
verdens miljøvernminis
terpost i år, men kritise
res for å ikke ta kampen
med de multinasjonale
vannselskapene som
overtar mer og mer av
vannforsyningen i
verden.

Av HENRIK PRYSER LIBELL

— En milliard mennesker har et
drikkeproblem, sa Borge Brende
da han sist i januar la frem en
foreløpig rapport fra sitt arbeid
som «verdens miljomnster».
Brende har vart formann for
FNs kommisjon for hærekraftig
utvikling (CSD) siden mai ifjor.
CSD er «miljohøyeste rad» av 53
miljørninistre som arheider for å
følge opp løftene fra FN-topp
møtet i Johannesburg 2002.

CSD og Norge har satt vann,
bolig og slum øverst på priorite
ringslista i ar.

Kritikk
Norge får imidlertid kritikk fra
den nord-amerikanske forbru
ker- og miljoorganisasjonen
Puhlic Citizen for sin holdning
til vannprivatisering.

— Vi hadde hapet at Norge,
som ikke-Eli-medlem, var fri for
innflytelsen til de franske vann
gigantene, sier en skuffet Maj
Fil-Flynn, politisk analytiker i
Public Citizen. Hun håper noen
kan kvesse tennene pa FNs orga
ner, som hun mener skal være et
korreks til Verdenshankens ensi
dige vektlegging av privatise
ring som svaret på verdens
vannforsyning.

Fransk privatisering
Etter Johannesburg har mange
grasrotorganisasjoner følt at
Bærekraftkommisjonen har
sviktet fattigfolk i kampen for
vann, fordi den unnlater å kriti
sere at de store vannselskapene
tar styringen med den tredje ver
dens vannforsyning. Flere av

organisasjonene har trukket seg
fra kornmisjonsprosessen eller
stilt seg meget kritiske i protest
mot den «franske modellen»
med «offentlig-privat partner-
skap», der regjennger gir «kon
sesjoner» eller oppdrag til pri
vate firmaer.

Bistand til konsernene
—Delprivatiseringen er offentlig
bistand til multinasjonale vann-
konsern. Vi har få eksempler på
at privat sektor løser vannforsy
ningen i Sør, men mange eksem
pler pa at de mislykkes. Mange
steder har prisen på vann tredo
bles eller tidobles, slik at de fat
tige stenges av nettet. Begrun
nelsen for å privatisere er at det
mangler offentlige penger. Men
den private sektor putter ikke
mer penger inn i vannforsy
ningen, sier Fiil-Flynn, som har
forsket i offentlig sektor i
Mozambique, Sør-Afrika og
India, blant annet for FN.

— Den løsningen selskapene

leverer til en moderne storby er
ikke tilpasset fattigfolks nære og
enkle behov. Vi burde heller
reformere offentlig sektor, så
den kan levere vann til verdens
fattige, uten hensynet til profitt,
sier Fiil-Flynn.

Holde presset
fra Johannesburg
Norge mener på sin side at pri
vatiseringen er en frivillig sak,
som CSD ikke skal legge seg opp

—På ig8o-tallet skaffet verden
hver dag 350 ooo mennesker
rent vann, men mange mistet
tilgangen pa 90-tallet. For å nå
Tusenårsmalene verden har satt
seg må 270 ooo mennesker skaf
fes rent vann hver dag fra nå av,
frem til 2015. Vi har gjort det før
og kan gjøre det igjen, sa Brende.

— Vi skal holde presset oppe,
og vi skal gjøre det med partner
skapsmodellen, sa Brende til
arbeidsutvalget som var samlet i
FN-sekreteriatet.•
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Demonstranter i Porto Alegre under World Social Forum 2003 protesterer mot privatisering av vannressursene og krever tilgang

til rent vann til en rimelig pris.
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for vannprivatisering

Grunnstudier, bacbelorstudier og niasterstudier
i natur-, beLe- og milføvern

- studiene som kombinerer interesser og jobb

I

I-logskolen Telemark - Bø

TIf. 35 95 25 00 E-post: NV@hit.no

Soknadsfrist IS. april 2004

HVA VILLE DU GJORT
OM DU VANT?

Har du allerede begynt å drømme?
Om hva du skulle kjøpt, hvor du skulle
reist eller kanskje hva du skulle gitt bort...

Hvis du kaster en mynt i ønskebrønnen
til Norsk Tipping, gjør du ikke bare
drømmen levende for deg selv,
men du gir også andre muligheten
til å realisere sine drømmer.

Norsk Tipping fordeler sitt overskudd
mellom kultur, idrett og frivillige
organisasjoner.

NORSK TIPPING
WWW. NORSK-TIPPING. N 0

VI GIR DRØMMEN EN SJANSE
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Bomringen rundt London
sentrum er en knallsuk
sess. Nå vurderer andre
engelske byer å følge
hovedstadens eksempel.

Av AUDUN GARBERO

I februar i fjor trosset Londons
mektige ordforer Ken Livi ng
stone alle advarsler og inn
førte en avgift på pund —

over 6o norske kroner-- daiten
for å kjøre i de indre delene av

den britiske hovedstaden.
;\vgiften mange spadde skulle

paføre Livingstone politiske
hanesår, har tvert imot blitt en
knallsuksess. Ja, faktisk har
den virket bedre enn ordfore
ren selv antok pa forhand.
vtiflen får støtte fra et flertall
blant innbyggerne.

16 prosent nedgang
Molorisert ferdsel i sonen er
redusert med i6 prosent etter
at avgiften ble innfort, viser en
rapport fra det offenthge sel
skapet Transport for London
som evaluerer de første seks
manedene med «eongest on

eharge». Dermed kommer
gjen\ a’rende trafikanter i buss
og bil seg raskere frem i sen
lrum. Mindre trafikk har dess
uten redusert antall ulykker i

nen med en femtedel.

Virker for godt?
Eneste store problem med
Londons «congestion charge>
er at den har redusert hiltra
fikken mer enn forventet. l)er
med haver ogsa hykassa inn
mindre hompenger enn ven
tet. Det er darlig n tt for de
kollektivreisende, siden peng

ene skal ga til å ruste opp buss
og bane.

Nc’ttoinntekten for 200 og

201)4 anslas til 68 millioner
pund — om lag 8o millioner
norske kroner. Deretter anlas
nettoinntekten til mellom So og
ioo millioner pund arlig.

\vgiftcn for å kjøre i indre
deler av London gjelder fra klok
ken sju om morgenen til klok
len i S.o, mandag til fredag.
Nu minerplatene til alle biler
som kjorer inn i sonen blir foto
grafert. Dersom avgiften ikke er
betalt innen klokken ti samme
dag, får bilforerun en bot pa $0

pund.

Suksessen smitter
Suksessen i london har fatt en
rekke andre hver med trafikk
problr’m’r til å vurdere bom

penger, deriblant Edinhurgh
hvor bystyret planlegger å inn
føre en avgift pa to pund fra
2006.

NORSK IOLARINSTITUTT
Pol drm Iji Isinleret, ‘1290 Tromsn
1(1. 777505 00, Lix 77 7505 01

i__

Suksess for

Miljøoppgaver i fokus:
opprenskning av sjøbunn støy avfall
utslipp til sjø utslipp til luft

bompenger
London

Oslo havnevesen
Tif.: 23492600 Faks: 23492601
http://www.ohv.oslo.no

Epost: postmottak@havnevesenet.oslo.kommune.no

/

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

Ny bok om helse- og miljøfarlige stoffer!
Hva kan vi gjøre for å redusere virkningen av helsefarlige kjemikalierpå arbeidsplassen
og miljøfarlige kjemikalier i naturen?

Boka tar sikte på å øke forståelsen for hva som er farlig, hvorfor det er farlig og ikke minst hvor
dan man skal utvikle en god, forebyggende praksis på området.

REDUSER! retter seg mot HMS-ansvarlige, verneombud, lærere og andre som arbeider med
HMS-spørsmål. Boka samspiller med Internett-portalen www.reduce.no. Pris hft. kr 379,-

Arild Langemyr

REDUSER! Om helse- og miljøfarlige kjemikalier

Bestill boka pa tel 23 32 76 61, faks 23 32 76 98, kundeservice@tiden.no, www.tidenno/arbeidsliv
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Av JENS P. TOLDNÆS

Et lite «pshhhh» fra boksen med en av
orklagruppens maltbaserte bestselgere.
En stille skål nede på setra klokken to om
natta. En skål for Hogvagltind og en lang,
lang dag i regn, sludd og take. En skål for
at turen gikk fint til tross for en del utfor
dringer underveis. En skal for utsikten
som uteble, men som sannsynligvis, — ja
helt sikkert nesten — titter fram neste
gang.

En skål for den lille røde ringen på det
barnslige «erobringskartet». En strek
betyr at vi har vært der en gang — den før
ste. Sa jeg erobring? Her gjelder det å være
ydmyk — en skål for fjellet som slapp oss
opp — og ned igjen.

Er det forresten ikke soveposen sori
ligger der borte? Den så litt artig ut, du. L )
skål for soveposen, for muskler og melke
syre. I morgen er det atter en dag. Jerv
fonni kanskje? Flott navn. 200 r meter. Jo
det kunne være noe

God bit for Freud
Hvorfor driver voksne og tildels opplyste
mennesker og samler på fjelltopper? l{er
ligger det muligens gjemt en godhit for
Freud eller psykiater Finn Skårderud. Nar
det gjelder menn er jo «fortiårskrise» et
ord som triller litt lett inn på tungen nar
vi endrer adferd i nærmest hvilken som
helst retning. For mitt eget vedkommende
holder ikke dette vann — jeg besteg min
første topp i tenara og har vært mer eller

. mindre hekta siden. Dessuten har fjell
basillen bitt samhoeren vel så hardt, og
hun har flere topper enn meg.

Bratt opp mot Ryqqehøi.

Det finnes dem som fnyser av det å
samle pa topper. Det må de selvfølgelig
bare gjøre — fnysing er jo tillatt her i lan
det. Det er gjerne de samme som alltid
papeker at et fotografi bare er en forflat
ning av virkeligheten og at det ikke er
bare-bare ellers heller.

For mitt eget vedkommende har fjell
manien har gitt meg ufattelig mange timer
trening og anseelige mengder frisk luft jeg
ikke hadde fatt ellers. Den har bidratt med
store naturopplevelser, villrein, fjellrev og
kongeørn. Det er dg en hobby som gir utro
lig god tid til det å tenke.

Det å ha et mål
Fjelltoppsamling er også hobbyen for alle
dem som liker å være ute, men som sliter
litt med det «å bare gå en tur» uten synlig

mai og mening. Selv har jeg ofte litt pro
blemer med akkurat det. Er det derimot
en konveks terrengform i nærheten stiller
saken seg helt annerledes. Da kan jeg
bestemme meg for å ga dit. Da ska/ jeg noe,
og da er det greit. Dette til tross for en høy
deskrekk som gjor meg gelé fra anklene
og opp bare jeg ser en hcitte beis og en
stige.

Akkurat dette med høydeskrekken gjør
at det finnes en del topper jeg sannsynlig
vis aldri vil komme opp pa. De som er
svært luftige og som krever klatring. Dette
er likevel en forsvinnende liten del — den
norske geologien har vært grei med oss.
Eksempelvis finnes det i8o 2000-meters

topper i Norge — litt avhengig av hvordan
man regner — og man kan gå opp på de
aller fleste av dem.

tagwa
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Galdhøpiggen rager 2469 meter over havet og er manges første stortopp.
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Utsikt mot Steinbukampen (1997 moh). Glittertiridmassivet i bakgrunnen.

Lykken over å komme opp.

a

• Naturen er kilde til rekreasjon og et

rikere liv for svært mange nordmenn. Vi

fisker, fotograferer, går med bikkja,

plukker bær, jakter, padler, kjører snow

board pluss en rekke andre aktiviteter

på den fantastiske tumleplassen som

naturen vår stiller til rådighet året

rundt. I en serie artikler framover vil

Natur & miljø presentere norsk natur-

glede gjennom bruk, ikke forbruk av

naturen. Forhåpentligvis til glede og

inspirasjon for leserne.
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) Myten om 2000-meterne
Det er en imidlertid en myte at det bare er
toppene over 2000 meter som er verdt
noe. Skulle man holde seg til det ville man
for eksempel aldri sette sine stovler, eller
ski, i det flotte fjellfylket Møre- og Roms
dal, der Pyttegga med sine I 999,6 meter er
høyeste topp. Og man ville definitivt aldri
kunne hedrive sin hobby i Nordmarka der
6—700 meters toppene dominerer. I grun
nen ville du pent mttte holde deg i Opp
land, Hedmark og Sogn og Fjordane. Ikke
darlig det, men det finnes flotte topper
andre steder ogsa.

«Been there — done that» er heller ikke
min måte og samle topper pa. En topp er
aldri lik fra dag til dag eller fra arstid til
arstid. I)et finnes nesten alltid forskjellige
ruter som kan gås, på ski eller pa beina,
noe som har ført til at de fleste av favoritt-
fjellene er besøkt mange ganger.

Hva er primærfaktor?
Primærfaktor er et begrep som fort duk
ker opp nar man begynner å hefatte seg
med fjelitopper, spesielt 2000-meterene.
Primærfakto ren er det antall meter du må
gå ned før du starter oppstigningen til
neste topp. De i8o 2000-meters toppene i
Norge er regnet ut fra primærfaktor 30.

Med primærfaktor ro får vi plutselig 300

topper over 2000 meter.

Sikkerhet og litteratur
Nordmenn er et fjellvant folk og Natur

miljøs lesere er garantert over gjennom
snittet. Likevel er det nødvendig å presi
sere at man alltid bør ta de nødvendige
sikkerhetsforanstaltninger før man hesti
ger noe som helst som er mer enn et høy
dedrag. Darlig utstyr, vær, breer, elver og
manglende kunnskap er alle faktorer som

gjør at folk setter livet til i den norske fjell
heimen. Men ikke la det skremme — skaff
den nødvendige kunnskapen, og husk at
det farligste er hilturen.

Det finnes etter hvert svært gode turk
art for de fleste av Norges fjellomrader og
litteraturen — ikke minst om topper — har
blitt betydelig styrket de senere arene.
Skulle man kjøpe alle bøker som er gitt ut
om dette emnet ville man neppe verken fa
tid eller råd til a dra pa tur. Personlig har
jeg hatt stor glede og nytte av Erik W.
Thommesens forskjellige turguider som
er gitt ut pa Valdres Forlag.

Fjellet krever
sitt av to- oq
firbeinte.

Tåler en støyt
Mitt lavlandsliv har jeg levet ut. lier oppe
pa vidden er frihet og Gud. Dernede fam
ler de andre, skrev en litt alpint inspirert
Henrik Ibsen. Men noen utpreget topp-

mann var han nok ikke. Da ville han ha
()mformulert «evig eies kun det tapte».

For mens frimerkesamleren lever i for
gjengelighetens frykt for det minste vind
pust, og hilsamleren aldri spiller «Rust
never sleeps», vet jeg at toppsamlingen
min tåler en støyt. Det er godt å vite, I lelt
topp! •

Kirgisistan
• I den nordlige delen av sentral-Asia, grenser mot

Kina, Kasakhstan, Usbekistan og Tadsjikistan.

• 95 prosent av arealet er fjellandskap, der man

blant annet finner den 200 kilometer lange innsjøen

Issyk-Kul delvis omkranset av sandstrender.

• Høyeste fjelitopp: Jengish Chokusu (Pik Pobedy),

7439 m.

• Svært variert dyre- og planteliv.

• Nærmere 5 millioner innbyggere.

• Jordbruk viktigste næring.

• Selvstendig etter Sovjetunionens oppløsning i 1991.

Vertskap i Kirgisistan er Naturvernforhundets lokale
partner, en miljoorganisasjon ved navn 1310M. Vi vil fa
et uvanlig og rikholdig program, der malet er å komme

sa tett på det lokale samfunnet
som mulig.

Prisen er ikke fastsatt, men vil
ligge et sted mellom io ooo og
15 000 kroner, med alle utgifter
inkludert. Kirgisistan er ellers et
billig land a oppholde seg i.
Naturvernforhundets medlem
mer vil få 500 kroner i avslag på
prisen. Teknisk arrangør er
l3oreas Reiser as.

Vil du være med? For mer
informasjon kan du kontakte
Yngvild Lorentzen, med e-post

yl(anaturvern.no, eller Dag I løystad, med e-post
dag(ahoystad.no. Postadressen er: NNV, P.h. 342 Sen
trum, o i oi Oslo

Utsikt fra Tverbotntindcine. c
Opplevelsesreise med Naturvernforbundet

Se en ukjent del av verden
— bli med til Kirgisistan!
Na har du mulighet til a bli med pa reise til Sentral-Asia,
og det vak re fjellandet Kirgisistan. Naturvernforhundets
internasjonale skoleprosjekt SPARE inviterer til en reise
pa ca. ro dager rundt uke S.
Vi skal oppleve natur, miljø og
kultur, og vil komme tett pa
Kirgisistans og Sentral Asias
historie. Deltagerne vil ogsa fli
se deler av Silkeveien som ble
brukt som handelsrute pa
Marco Polos tid.

Reisen vil gå med fly fra
Oslo via Moskva til Kirgisis
tans hovedstad Bishkek. Etter
et opphold i Bishkek reiser vi
noen dager rundt innsjcien
Issyk-Kul, som ligger på Ioo
meters høyde. Vi har et lett program, med god mulighet
til å tilbringe tid pa egen hancl. Vi skal ogsa ut i naturen,
men det blir ingen ekstreme ekspedisjoner.

Skoleprosjektet SPARE i Kirgisistan
• Skoleprosjektet SPARE drives ter og landsbyer der mange lever i en lav kostnad kan bedre energi. gen mellom energi og miljø, utvikle
nå aktivt i alle fem land i Sentral- områder uten sentral energiforsy- forsyningen til hjem og skoler. gode energivaner og bidra til kon
Asia, og Kirgisistan ble med i pro- ning. I tillegg til å fokusere på Store deler av regionen har opp krete besparelser. En viktig del av
sjektet på begynnelsen av 2003. energisparetiltak har vi derfor mot 300 soldager i året, slik at en prosjektet handler også om å bygge
SPARE handler om bærekraftig sammen med vår samarbeidspart- families varmtvannsbehov enkelt kompetanse i miljøorganisasjo
energibruk og er utviklet av Nor- ner i Kirgisistan startet arbeidet kan dekkes av solenergi. Erfaringer nene, både innenfor utdanning og i
ges Naturvernforbund. Vår part- med å vise hvordan fornybare og kompetanse fra dette arbeidet deres energifaglige arbeid. SPARE
ner i Kirgisistan er miljoorganisa- energikilder som sol kan utnyttes skal også spres til de andre landene drives nå i i 3 land i det tidligere
sjonen BIOM. til lokal oppvarming av varmt- i Sentral-Asia og til Kaukasus. Sovjetunionen og øst.Europa.

I Kirgisistan som i de andre lan- vann. Sammen jobber vi nå for å SPARE retter seg inn mot skolens For mer informasjon se:
dene Sentral-Asia er energiforsy- spre kunnskap om hvordan bebo- mellomtrinn, og målsetningen www.naturvern.no/spare/SPARE
ningen ustabil, og særlig i distrik- erne selv kan bygge anlegg som til med SPARE er å vise sammenhen- brosjyre.PDF
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I KAMARAØYET

Lofoten - reddet inntil videre
Rett fer jul sa regjeringen nei til oljeboring i Lofoten.

Men et varig nei kan olje- og energiminister Einar Steens

næs ikke love

Svolværgeita i

vinterlys, Svolvær,

Lofoten Foto:

Trym Ivar

Bergsmo/Sam

foto

‘7

,.%

Tang skaper form på sandstrand i Flakstadey. Foto: Bård Leken

Der kor berg og båre brytes

vil det alltid tære

på den skjøre, smale stripa

mella flo og fjære

Men det går å leve her

vi kan ha i minne

at uendelige slag vil ingen kunne

vinne

Der kor berg og båre brytes

kommer også sangen

langveis fra men seil av selv

helst av solnedgangen

Der den gamle kampen står

åpne sæ det nye

skapt av sjø og stein og sår

og lys fra morgengryet

Tekst: Ola og Kan Bremnes

‘i

Vintervær vel Vikten mot Selfjorden. I bakgrunnen ser vi fjell på Moskenesøya. Asle Hjellbrekke/NN/Samfoto

Lofotskreien henges på hjellene i Henningsvær. Foto: Trym lvar Bergsmo/Samfoto

Berg og båre

‘-: -:
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NORDLAND:

• FreInrn(jsarhcid i qrus. Natur
vernforbundet N )rdland reage
nr terkt pa at Miljo ernelepar
turnentel. har opohevut fred
nm ‘en Fonndahn øard tor a
fa tilganø pa de store grusmas
sene den star pa.

Naturen i Fonndalen i Meloy
kommune i Nordland blir kalt
Svartisens fasade. Garden ligger
øverst pa en endemorene som
kommer ned fra Svart isen. Det
er allerede tatt ut en dl grus i
omradet, men nå vil firmaet

Nordland Betongindustri ha
hele endemorenen for å få til
gang pa flere millioner lubikk
meter hovkvalitetsørus.

For Natur ernorbundet i
Nordland er raseringen a natu
ren del beste argumentet for å
droppe grustaket.

• Vind pa mø/lo. N rel Norsk
Vindkraft har planer om å gjøre

indmolleparken pä Sleneset i

I lelgeland dobbelt så tor. Det
betyr hele 72 5 flclmøller. l’arken
vil da bli blant de største i

FINNMARK:

• Idyie’r iovm’ii igjen mi,j iJJn.
Nators ernforbondet i Fl nnmark
har nå anmeldt Kautokeino
kommune for brudd pa motor
ferdsellos en og grov uforstand i
tjenesten.

— Stort sett alle fra kommu
nen som søker om dispensasjon
får innvilget søknaden sin, og de
kan dermed kjøre med terreng
traktor i utmark utenfor de god
kjente løypene, sier Dag Ligs in,
fvlkeleder i Natur\ erniorbun
det i Ei nnmark.

Llgvin papeker at kommu
nens dispensasjonspraksis helt
k]art er lovstridig, og derfor vel
ger Naturvernforbundet i Finn
mark å gå drastisk tils erks for å
få stoppet denne praksisen.

• Ioidøsc ii/sto nde’i i lbdsg.
— Vadsø kommune har en
omtrent like slepphendt dispen
sasjonspraksis pa harmarkskjø
ring som Kautokeino kom
mune, sier Dag Elgvin i Natur
vern orbundet i Fl nnrnark.

I 2003 tillot Vadsø hele 850

kjoreturer til hytter. Derfor har

Naturs ernforbundet na sendt
bres til Vadsø kommune hvor
de peker på at de gang pa gang
bryter loven om motorferdsel i
utmark, sier Elgvin.

Antallet dispensasjoner i
Vadsø eksploderte for to ar siden,
fra 63 2001 til j 2002. Det vil
si nesten en tredobling, og med
videre økning til 200 dispensa
joner i 2003. i 5e) Os disse dis
pensasjonene, med til sammen
850 kjoreturer, gjaldt frakt av
utstyr til hytte. Det aller meste 2
av dette kunne vart fraktet °PP
pa vintert øre, mener ldgs in.

HORDALAND:

• (D)jt’rvt utspi/1. Naturvern:or
bundet i I lorelalanel vil ha rov
dyr til fylket. Naturs ernerne
kommer med dette utspillet i
forbindelse med at regjeringen
har lagt frem en stortingsmel
ding om mvs ilt i norsk natur.
Meldingen skal ivareta Norges
ansvar for a sikre luveelvktige
bes.taneler av gaupe, jerv, hjorn,
cdv og kongeorn.

— Vi er opptatt av at jerv og
gaupe skal få rom til å etablere
seg i I lordalanel, sier leder i
Naturvernforhundet I lorelalanel,
Ton Sverre Tomren. til Bergens
Tide ide.

— Det er naturlig at jon en får

yogle og etablere seg i samspill
mccl sillro i nen il larelangervielela
nasjonalpark. I dag er det ikke
registrert vnglende jervpar i I Tor
dalanel. Nylig avga vi en uttalelse
til forslaget om Folgefonna
nasjonalpark. I den forbindelse
har vi fått opplysninger (ull at
gaupen har etablert seg med en
les edvktig gacupehestand i omra
det. Mccl regjeringens forslag til
ny rovviltmeldi g gis det ikke
rom for at gaupa skal få etablere
seg i nasjonalparken pa lolge

fonna, sier Tomren.

• Juli gass igjen. Statoil vil bygge
eget gasskraftverk pa dongstad.
Natun ernforbunelet foris Her og
sier det vil forurense like mye
sOfll 200 000 biler.

• Kraflfullt nei. Norges Natur
vernforbund er kraftig provosert
os er at fylkesutvalget i I lorda
land vil ha kraftutbygging i lol
gefonna nasjonalpark. l’lanene
Diii a oPPrette en nasjonilpark
0 l:olgefonnhalvøya er na Ute

til høring. Gjennom a verne
dette enestaenele omradet som

• nasjonalpark, kan man fa sikret
at den vakre og dramatiske
naturen pa lolgelonna blir tatt
vare pa for framtidige generasjo
ner.

SOGN OG FJORDANE:

• B 1/yr høyt. IDet planlegge’s res

taurant på toppen as Jostedals
breun og dit skal turister frakte’s
ved hjelp av helikopter. En ny

4 rapport viser at stOve’n fra heli
s kopter ville bli mindre hørhar

pa grunn av fosser og vind.
Leder i Naturvernforbundet,
Erik Solheim, papeker imidler
tid at motorstøy ikke er avgjø
rende for hvorvidt de liker for
Slaget.

— Opplevelse av nasjonalpar
ken skal være knyttet til natur
lige lyder, sier han.

ROGALAND:

• Det var en gang en øy ... I
mange ar var Store Maro en
glemt og gjengrodd naturperle,
bare noen hundre meter fra
storbyen Stavanger. Siden i ggg

har organisasjoner, enlseltperso
ner, myndigheter og næringsliv
gatt sammen for å fa I ilbake noe
av det gamle natur- og kultur
landskapet. Na er målet nadcl —

Store \laroy er blitt et godt til-

rettelagt natcironlrade for
laring og opplevelse. Natur
vernforbunelet i Rogaland har
gitt ut et hefie om oya som du
kan laste ned gratis pa
www.naturs ern.no/rogaland.

OPPLAND: OSTFOLD,

BUSKERUD, OSLO OG

AKERSHUS:

• Redd qaupn!Naturs ernforbun
dets tylkoslag i Ostfold, Buske
rud, Oslo og Akershus og Opp

la neI fra raeler gaupojakt i år
i sine fylker Dette fordi
bestanelen av gaUpe er
ss art las. 1 )agens bestanel i
hele landet er anslått til
bare a vare 200—250 dyr.

BUSKERUD:

• lSm 1mai- ioikkc. Antall bar
markskjoretover i Buske
rud har okt fra ii 3 i 200

til i 200 . — Det er en
ss art uros ekko nele utvik
ling. Dette medfører ogsa
en sterk økning i barmark
skjøringen, sier Stein
Andersen, leder i Natur
vernforbundet i Buskerud.

Den økte barmarkskjo
ringen gir mye skade pa
vegetasjon og jordsmonn,
forstyrrelse for fugl og vilt
og redusert naturopple

else gjennom sto5s Mange
reagerer negativt pa utvik

lingen. Naturvernforbundet
arbeider derfor for at det blir inn
lort konsesjon for kjøp as bar
markskjoretøi (4-hj ull n ger).
NN\ mener ogsa det ma skje en
kraftig innstramming i praksis
knyttet til behandling as duspen
sasjonssøknader for a fa tillatelse
til å kjøre.

NYTT FRA NATURVERNFORBUNDET NYTT FRA NATURVERNFORBUNDET

OVER: Slik liker vi å tenke at utsikten mot Svartisen ser ut.

UNDER: Dette er synet som besøkende møter. Naturen i Fonn

dalen i Meløy kommune i Nordland blir ofret for uttak av høy

kvalitetsgrus.

(

Europa. Naturvernforhunelet i
Nordland frykter visuell foru
rensning og negative konse
kvenser for fuglelis et.

Neste gang Silje Refsdal Aase besøker Folgefonna vil den kan

ske ha fått en ny kraftsstasjon.

r’e i
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To vcerer av rasen svartfjes og en geit eid av Stavanger kommune og er satt ut på Marøy for å

holde landskapet åpent.
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•Etter den nye rovviltmeldinga
skal Noreg fa meir hjørn og litt meir
gaupe, men mindre jerv. Talet pa
ulvar skal vere om lag som i dag.
Størst oppgang blir det for hjørn, med
eit langsiktig mal om 20 ynglingar i
året frå Austlandet til Finnmark.

Dette inneher at Noreg får T 7—18

prosent av gaupene og bjørnen i
Skandinavia, vel 30 prosent av jerven

«Kvart land må ta ansvar for dei
dyra og plantene som naturleg
høyrer heime der, og deira
leveom råde. Det er oppdraget.»

og io prosent av ulven, dersom Sve
rige oppfyller sine mål. Meldinga
legg ikkje opp til at Noreg skal ha
eigne, levedyktige stammar, men at
vi skal ta vårt ansvar for dci meir
eller mindre felles norsk-svenske
dvra.

Reaksjonane har likevel vore harde
frå landbruket og ein dcl andre. Fol
keaksjonen for ein ny rovviltpolitikk
stiller med krav som i realiteten inne-
ber at Noreg bryt dci internasjonale
konvensjonane som Noreg har slutta
seg iii, og som Stortinget la til grunn
da dci bad om ei ny rovviltmclding.

Nokre spør om det er
viktig å ha rovdyr i eit land
som vårt. Spørsmålet er av
ein viktig grunn forelda.
Etter mange ars innsats
har vi fatt nokre interna
sjonale avtalar -- folkeretts
leg hindane — som er reglar
i ein internasjonal dugnad for a ta
vare på plante- og dyrelivet på jorda.
Mange sag at livets bibliotek har
brunne for lenge. Kvart land ma ta
ansvar for dci dyra og plantene som
naturleg høyrer heime der, og deira
leveomrade. Det er oppdraget.

Difor handlar rovdyrdehatten om
noko meir enn konflikten mellom
jerv og sau i norske fjell. Kravet om a
skyte ned dei norske rovdyra til eit
minimum, er i realiteten eit krav om
at Noreg skal skulke vare plikter i ein
felles og internasjonal innsats for a
berge rikdommen av liv pa jorda.
Konsekvensen av å setje norsk ulv i
fare, er å setje det skropelege artsver
net pa jorda i fare. Ogsa andre stader i

verda kan dci seie som våre rovvilt
motstandarar: Kost nadene og ulem
pene er for store. Men dersom vi
skulle fjerne ulven fra vårt land, kor
leis kan vi da vente at andre tek vare
pa vinteromrada for dei
flyttfuglane som alle ser
fram til om varen

Sporsmalet er ikkje
herre om vi skal ha ulv

og bjørn innan
for vare grenser,
men om artsver
net i det heile
skal ha ci inter
nasjonal framtid.
Skal vi ha rett til
a skyte vekk

ulven, må andre ha rett
til å rydde ut dyr som dci
har problem med. Vi kan
neppe vente at andre
land, som nesten alle er fattigare, skal
finne seg i at rike Noreg vil vere ein
adel utanfor lova. Ein sivilisert
nasjon kan ikkje gå til llernkonven
sjonen mcd prokuratorauge.

Fleire konfliktdempande tiltak dci
seinare ara har verka. Veksten i saue
tapa har stagnert, og rapportane for-
tel om mindre redsel for ulv og bjørn.
Der det finst vilje, finst det ogsa utve
gar. Mcd rovvilt som eit råmevilkår

er situasjonen endra for delar av
norsk sauehald. Det er 14 prosent av
saucbruka som søkjer erstatning for
tap til rovvilt. Ein del av dci har store
problem som treng betre løysingar
enn i dag. Dei er likevel ikkje så
mange at det er ei stor økonomisk
hør for samfunnet å hindre at sau og
rovdyr kolliderer så blodet renn.

NYTT FRA NATURVERNFORBUNDET

Norsk ulv er
globalt artsvern

I.*2YJ NORGES
NATURVERNFORBUND

Norges Naturvernforbund
Boks 342 Sentr,.,m
0101 Oslo, Norge
Boseksadr.: Skippergata 33, Oslo

Bankgro: 787405 56028

136: 22 40 2400
Faks: 22 40 24 IS
6-post: naturvero@naturvern.no
Internett: littp:llwww.naturvern.no
Medlen,skontingent:

Hovedmedlern: (inkl. Natur & m.ljo) kr 350,-
Pensjonster og studenter: kr 175.-

Fam.liemedlern: kr 420,-
Famrliemedlemskap pensjonster(studenter: kr 200,-

L:vsvarg medlemskap (inkl. Natur & miljø): kr 7000,-

Medlemmer av Norges Naturvernforbund er automatisk medlem

av det lokal- og fylkeslag vedkommende sokner til.
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Klipp ut dette
bildet hvis
du vil ramme
inn denne
naturperlen.
Klipp ut
kupongen
hvis du vil
verne om
originalen.
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• HORDALAND: Postudr.: Boks
1201 Sentrum. 5811 Bergen,
Besøksadr: Jacobsijorden,

Bryggen, Bergen, lit:

55 300660. 6065: 55 3006 60.

6-post:
hordalandginaturvern cv, Web:
http:/!www.naturvern.no!horda

land!. Doql,g leder: John Martin

Jacobsen. Leder: Tom Sverre
Tomren, Dalensarken 132,

5918 Frekhaug, lit: 56178887.

• SOGN OG FJORDANE:
Postudr.: Boks 470,

6853 Sogndal. Leder: Tltorleif

Jakobsen. Skuleuegen 92,
6770 Eid, lit: 5786 08 30,

9953 7372, 6-post:

osjakobs@netcom.no
• MORE OG ROMSDAL, Post

/Besoksadresse: Storgata 50,
4 etg.. 6401 Molde, lIt:
71 21 8700, E-posl:
moreromsdalAnaturvern.no.
Leder: Øystein Foldev,

6630 Tingvoll, lit il 533331.

91 81 2542, 6-post:
foldungpy13tart nu

• SOR-TRONDELAG: Po,tudr.:

Boka 706, 7407 Trundlsnsro,

Besaksodr.: Munkegt. 07,
Trondhnsn,, li)’: 73 51 52 24.

Fuks: 73 51 27 27. E-posl:

sortrondelagnaturvern.nv,
Web:
http://wwnaturvern.no/sortro
ndelag/. Fylkessekreterr: Pål

1-lellesnes. Lede,, Mads
Lekeland. lit: 7248 1498

• NORD-TRØNDELAG:
Postadr,: Boka 132,

7702 Steinkjer. Leder: Per
Flatberg. Øvergata Il,

7670 Inderøy, lIt: 74153801.

90 SI 5046, 6-post
pnr.llatberg8start.nu.
• NORDLAND: Leder: Gaute

DahI, lnnhertedsvu,en 63.

7043 Trondhe,,n. lit.:
73 52 35 76. 95 90 72 89. 6-post:

ga uteda@fr,surf vn

• TROMS: Poslodr.’ 8065 924.

9251 Tromsø. 6-post:
trorns@naiurvem.no.
Fylkessekreterr: Guro Saurdal.

rIf,: 97164232. Leder: Odd

Aasheim, li)’.: 906799 61

• FINNMARK: Postudresse:

Boka 1176, 9504 Alta. 6-post:
hnnmark@naturvern.no.
Kontoktperson: Bj.rn H. Hansen,

lit.: 78446018

• BARENTSNAVKONTORET:
Povtudr.: Boks 10, 8082 Lelne5.

kontoktperson: Gunr.ar Albun,.

lit: 7577 84 10, 601,5:

75 7784 74, 6-post:
albunv@online.ne
• NATUR OG UNGDOM,

liontor- og pustadr.: l’orggt. 34.

0183 Oslo, 6-post: nrognsu.nØ.
lit: 23 32 7450, Fubs:
23 32 74 10. Leder: Ane
Hansdatter Kismul

• OSTFOLD: Post- og
bes.ksodr.: Kaserngata 47,

1632 Gamle Fredrikstad.
Fylkessekretorr: Helena Østlund.

lIt: 69 32 2400, 6-post:

n,onaturvern-ostfo(d.no,
Web: http:Hwww.naturvern
ostfold.00/. Lede,, Hersnlng Aøll.

lit’ 90 89 8978
• OSLO OG AKERSHUS:
Post- og bnsoksodr.: Mandalsun.
120, 0461 Oslo. lit: 22383520,
Fako 2271 6348.6-post:

noagnoa.no. Web:
kttp:I/www.noa.no.
Daglig leder: Gjermund
Andersen. 6-post:
gjermund@noa.no. Leder: Hanne

Hernsansen, lit: 93030649

• HEOMARK: Postodr.:
Postboks 139, 2301 Hamar, Weh:
http://www.naturvern
hedmark.no/. Leder: Arne
Tronstad. Tlt: 62 4603 35 (p1
91 68 SI 03 (mi, [-p00t:

a tronstadon0ne.nO
• OPPLAND: postadr,:
Postboks 368,
2601 L,l(elsan,nser, Bese.kv,adr.:

Storgata 89, Lillehammer,
Fylke,sekretrer: Charlotte Wr,st

K,rk. lif: 61 2689 11,

6-post na-i-o&onhine.no. Leder:

John Stetne, 2676 Heidal, Tlf:

6l2357l2(p), 91 781308(m)

• BUSKERUD, Postødr.:
3322 Darbu, lit: 32750504.

6065:32708491. Fylkessekr:
Per Øystein Klunderud, [-post:

pedroklu@onl,ne.nO. Lede,, Stab
Andersen, Stevning 2,
3320 Vestfossen. lit: 32 75 7395

(p1. 22 48 0601(a),
9304 76 16(m), 6-post:

stein.andersen@dnb.no
• VESTFOLD: Postodr.: Øvre

Langgt. 27. 3110 Tønsberg,

lit/foks: 3331 5670, [-post:

vestfold@naturvern.no.
Icootoktperson: Beret Bakkevik.
6-post: berntbakkenk8yahoo.no
• TELEMARK: Post- og
besalcsadr.: Vesle Malesv. 16.

3944 Porsgrunn, lit: 35 55

79 54, 6-post
naturvernforbundet.telemarbypc
2i.net. Leder: Tore 80(50, Søndre

Skogenv 4, 3679 Notodden, lit:
48079670, 6-post:
torebolso@hotrnail.torn
• AUST-AGDER, Postodr.: v/

Lars Verket, Kongsgård alle

tO A. 4631 Kristiansund.

Fylkessekretær: Lars Verket, lif:
SI 131103,6-post: agdee@fnf
nett.no
• VEST-AGDER, Postad,.: Boks
718. 4666 Kristiansand, lititan:
3802 52 04, 380246 33, 6-post:

vestagde.’tnaturvern.no.
Fylkesnekretnsr: Gunnar Eru,k.
Leder: Torbjeers Fred,iksan.
Grenjelvn. 33, 4314 Mandal, lit:

3026l349(p),3O267l56(a).

• ROGALAND: Postud,,:
Postboks 441,
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1. sort beekre elve av ee tale( ccii

Av leie (res er i’n tjeneste is er keneele’ie (b ds’n gir sen bank ((ee’lalers bank) I eeppeti ,eg a betale reg—
finger cvii å belaste keenetens konto i over teeting til en be’t.elrngsnsnltake’rs kenstee (et ldst he’taleesgs—

eag). Bare betalengskrae (regningen ter leeir eieep-nieett.e Le re som betaler har be’krv’tte’t tel banken

(last t,ee’talrngseeppdrag) ennfattes av tje’eseste’n I )e’t v se’s til 1eeteekt 2 nedenfor, I )e’ betal ingssnretsake’re’

som betaler bar opprettet faste hetalengsrrppet rag lAv talek i res i for, v il sende betalrisgskr av et til

banken, I )et v ites til punkt 3. Senest syv dager før e’giringe er skal betale’s vil det bli ‘-endt arsel til

betaler nee’et eeleee ne,rejren ein isv rike’ regnieegerseens skal betales og lese re’gnresge re gjelder, I )t’t vise’s

til punkt 4. lte’talt’r kan inntil et_egen tier (ee’trlersg chat st_te’, starese be’l,rlirre;e’is. I )e I vises til errrrkt 5.

\a’neese ccciii liv ecretan tee’talers re’geieeige’r leire betalt eeg 1,1kv ilket tretejeririkt lre’nigar av prerekt ti.

2, Faste betal i nr4rrtieel raej (Avtale( ‘I reier)

tier (‘ser (eie..,, ‘i, ‘i,. ‘er seens ernilatte, ess \v t,riv’(,rr,’, skal brIller eite:ene’iiv’ e’ii \v t,:le’( rei’ (‘t
‘:1 .,—iu’’,i ‘ ,e,’( nsrd ei’’ rkere. For samme hrleiieiegseieesttake’r Lars eie’! r et’pre’!!et hen’ \e i ‘e i rein’

dersom Oi I’ Le e’.’—k,’’ efe’t elg betalingsoppdragene er av’ tesrskje’liig art it,eeikeri ‘tat gi betaler ierirer

ns,rsre’es rene les rike be’tai eregemerttakere som er tilsluttet tie’neste’n I en ‘\vtaleker ro (v’s fast het,,’ reegt—

eeppe(r.e,zl ‘4,,rh ett’s bl,a, være eseee:e,! ‘el:; (‘etalingsmollakers nav fl, adresse elg ‘e.eeesteereeeerieeee

rep’gre’es%e’ pr, trekkneaneef, \ ‘et ‘ene kan opprettes samt tiileake’k,rlie,, :‘reee’erg e’esefrr’ av

le’’ ie’el personlig fremmole i banken eller ga annen mate i ter Ir,e’rmr’re’ ens ;‘reeee’g, Et ;b,ikek,ei i.

en spe’rning e’Le’r en endreng skal sort’ gie’ereseerri:ee rt fra og se ei (e,lelie:e re_le v erki’el,rg ille r at br’’t’e’et

tra betaler er ineetlate i banken, ltaeiki’rr Len ikke e’eidre’ en Av jur re, ute’n eririv kke le,: luther, nseet

eerieet,ek av (eeteirngsmeuttake’rs keveheernunersic’r Etter rppse’tie’l’e el .15 ter .\v t,ele’( ,rrr, vel (se’taie’r midt,,

irenlearee(’v mel ccciii nevnt i punkt 4, for keeeetese’re ‘kai tre’i,nsies, (tanke’n skal ei’n rettet ‘ccciii’ lot ler

rlsteermas(een om reppre’tte’efe’ Av Ille’— Li neee’r elg ei e’eeiue lii’ tiiluake’kallrrege’r, epeirrrtgr’r’ ille ee’ree(e lege’!.

3.tnnlevering av hetatingskrav
lte’taier rente Lke’r at rep(ulvennrrerrerri Lv I,: eL,r,re kase gis lei lee’t,rlrregsenrett,ekee (ippiveeeerrge’ne’ vei

gjøre’ ete’t rmieeirg trer i’i’t.rleesgerrerelt Le er å tre resse’tte’ teet,eiresgekn,ev rein tee’t,ele’r g(e’rsneesee eie lit ,err,

tje’ne’ste’i’r.

4,1 rieteandsvarsei til betaler
lte’ivelteleserndtvaree’ieer’’t ,‘‘e’’’ eeneleneeri leier ‘‘eree’t» velger ler eei:’,’rerr,’ re kre’nirrskallerseie’

sted (se punkt tel \,ei,n’ii’t sL,ei vare’ skriftlig elg leire’s reeiie’iee’iele’,i’,ere(v ‘‘‘, 0cr err’,e iee’l.rlieu’geserelt,eLr’r.

Lei eupeI ‘torrelse, les,: regningene gjelder elg trer,1eeeeskte: I eiree,’’,:’rei,’ re eeel,ei,’’ kienet rrineet,ri r sp,’

dag). lte’t,eler skal ga gru rieelag av’ tilsendt is r’e kee’,strrel mm at egg1v’’eeris ge’ne er Lii: rekte. lie’:,eiee neI

ta keeeet,ekt med h,ieeken’ så treart som enerl;g leir å rette ee1e;e ‘e,’:’lnelie’ urevi’es’ess’te”eer’ie’iser, I tel ing

til et slikt iesrhsanel’,v arte’i vii betater tier rnteee iri,r,ieers eie cr1 niere,:Le, s v ‘ei isi’,e mdccli’ I’n lit le,srnke’es.

ttelalers mulighet tel å velge bort skriftlig varsel lee’l,r,e’e k,sn , serie iii) sies berit, at ‘trrti i i,g v,iree’i

ikke skal sendes. lnteernee,sieen eem betalers v elg, vil v etc ee’e’nefe—_ ee’i,ei,ngrureuIt,eke’i ,ee’,eS cli clii ,ev 15(3’’

lvsninger eiere ‘‘egiee kunseie’rs terste’ betalinsgseeppetreg”

5,Stansing av enkeltstående betalinger
1)e’s treees betaler ikke’ ønsker at banken skal piv’reereeneel ille’ e’re e’rekr’il i eiere le’ (ee’i,elirig eruen i re’sseg,ir ,ev’

tilse’ndt varsel, kan hetater til og mccl et_nge’er for ,rrt,n tI ier’t,elreeeicei,rg stoppe’ tee’t,rl iere’e’es, is’s e er re et’

enheermas;een edle bel,elers tre’nig,engsnv,ite’ v’e’et st.rreerene; sL,el gis cv le,:eeke’ee

6. iei.s’ riesere tinn gjeeenecereefnerinegene av lertalhtegeit
leureentor raneesem er re dets e,ree’ Lv lurt ‘eiere el, e I l,,ierke i ,ie’esrreenhl ciii, e iee’t,rieiee’ v ‘et i tee’l,ect,’ he’i,ei—
n’rs kesnto på ,srsgett ler I reee’’,eI,ee’, Sr (v reise [le I eier \s I elm’( i riee’r,engett lei t,rirere’skr usr’is nI s’ei le,seuke’ee

ikke krrestreeile’re’ I’s,, I’e I,r(i”uue” 3i lett’ iltl,sieug.eeuestt,rkeis k,rrrtre veltet r’gicet’.kee’e et e,r lue’t.eiieigeet,eg

eller første ser Liet,e’e’tte’i ur i,elrrr ei vel eLke lei ieir’eueroeeeteeet elt reieenr ccl ehie ;‘I,e.es I li,,’g’r ett

fastsatte r,rnenie’e i \rl,elc’t, ii,ie’i,i lit — mdli’ g lei ‘[le i—line lete’ her ‘tre),;, r i ‘et’ i eec re reI i er,

kei:itreteerleeeid e le,ieike’rs er r’e’t’ieeee’t’ts’’se’t e’lle’u l’,rii’e,eee .rv ,eei’’t’ee sek1,,’ ei’ erern ‘ti’ Lier g jr

teet,siengeee. Banken vii rster:esalt kinnt mreiir’re om det er etekreteeg ga helalem, Lneetii tier det t’e’liep’eim sL,rh
belastet, l)erstiuei det ikke v’n ehe’Leeiuig p.e keintruen ga lei’taieergsei,ng kan hannken e ‘ull I lere’1eareelgeuvete’

rrLe’t,rgen utføre eie’keeiesg’keeiet miii I ei cii l’etalengskrin v nei) sennme hetalicegselag, har banken eestvt

eie’s .sr cm i Irs ilLe’n nekke’teelge lei’t,tl eeieneiie ‘I in he’I,rstet kieeelrev’ee, v’s e’ntueit sv ei Le heeI,iienege’rr:’.n ikke

blir eileicneeun,Iiert Betaler er ,eue,e .erleg leir cv eietieelle’ clv ens rekk pa keenticen, ei ed erverimekk hr,,r le,erekcnn

rett tel å belaste hei,rler nei’et ris cr1 nekksreente’, Hvis betaling leke glelcuselrsibeere cv ,, rs,uker som ses il

ris erstier, sel h:e’I,ule’r hele nieddelt dcliv’ av b,ieeke’ee seg ta tilberd lese ,rltenrt,ites’ trct,sleisgseu,.ete. Informasjon
om ,rlte’net,etrs Iee’I.,leeeyseee,ele’ res ,ee banken, tt,rerke’re vei også inteemnnere helaler derseens tee I,slteigs.
n’eeettaker ,nesestriierer h’e’l,eleergsk ris ei

7.Konsekvenser for betaler nar het,etingen ikke blir gjennomfort
Derseens eec het talieig stanses etter andre (eec ler lei som nevnt uesete’n 1ereeekt le euee’etteerer al keeisteeees ikke
heIastes (el slegitt tret,,l cngset,eg vil lee’t,sl ieegsnseetl,iker keeeesee kreve ris se iLd si’sse’rlte ge’leendre’,i lv’

betaler, Il,inke’ut er ikke ,srssv ,urleg ren liii hee’stentte lrur’rrske’lse’sne’ests’, scene skyldes leiilreelel (i! her’i,eli’rs

S.tt.e rikere, ansVar vei1 fnrei n kr1 leetal ingsoverfeeri og mv,
tt,sieke’ese’e ,ee’sv mi ‘g for eteee’khe’ teje Ikr,ev om Ieeese’eke’(.e ,‘e’iete’, ;eik.ec’eige’bv se’n el,) ,eeeee bel,sieer er
p.ifeert serirt I,. :1’ av’ I r’nse’,eLe’t eee’e,ilne.:se,ve’eieen ,Cl li l’nre st — ene’s, lette gld’lebe e ,eke’ev’l ikke eier,e,ns
tier,inke’tsn’ee ski di’s leieherileb rili’,el,cr te,i’rke’ie” t,r,ecl’iell seeemu t’,e,,ke’ss ikke’ euee’eh nieiei’leghee’t keiceeee’ vente’’

å ha tatt e ‘cii LIesr’set g ,isr.mlet cliii eller eliriega eller ccv ens eeeuee’ beeIgesrete iv tier levde nekti’ tap stliee

betaler har lidt ((eks, elg ,i5 knist r,nkt( er hasekeie aiess’ariig eie r,[eere l.upe’’. t’n s’telet I v ccl eutei er,ekt’,eenhev’l
eller lemrse’tt Inn he,eirke’n, .;chi’, llankens eies nr ette’ reglene ens serIen ,te’LLen rig,e e ,eieln er ‘iei’,g,elI av

n,nre e,i’rts en ei) IiIe’l js’ ni’,

q, ,J re’tlieiessig Lret,nstneinng av krentre, Rett i eng sv feil.
eie e Leisitie i stred linet le’ ni,’ mv I [mcm eeg ripprelte’ehi’ faste tee’t.ihengsre)ejietr,ig, sL,ri lcankcre

uten eige’hmneiev’t rc1ejeiirclet rette ieeh esse, etreetskrev i’ keeeetree’,e mccl ‘ett tre’leep elg v’s e’ntine’lI re’lstet,ep Har
lee’I,sle’r I ren’e’hlleg e’lle’e gress I ei,iktsrieemi eeme’etm erke I til .11 Leseitree’ei unettene’sseg ‘i Ice l,rsme’t, Lier teaeekc’ivs
dcvi ,ie le’:ee1ee’s e’lle’t hiertt,,t)e hull,

lIt, Priser
t’rrse’r leir r’t,elcti’i iesg eIe: le eL iv Lv Idet ende tne’eesg.en cv te,enike’nss 1es ishstc’ elg e’ile’n keentesertsknilt,
l’eesiree’ k,eee e’eietne s en (‘,eeeks’er hen eeki’r r’Itr’s at sknettlsg s,snse’( cc se
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Se, så mye energi regjeringen lekker
Her kan du se hvordan regjeringskvartalet lekker energi til omgivelsene, I Olje-
og energiministerens lokaler ser det ut til at noen har slurvet med isolasjonen.
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Gammelt og nytt departe
mentsbygg. - Bildet viser
tydelig at bygget til venstre
er mye bedre isolert enn det
til høyre, sier sivilingeniør
Morten Lian i Bygg forsk.

Energi lekker fra inn gangsparti og tak. - På taket mangler varmeveks

ler for å håndtere energien. Her renner skattepengene ut, sier general
sekretær Tore Killingland i Naturvern forbundet.

Energilekkasje over to av
vinduene i Olje- og energi-
departementet. Har hånd
verkerne slurvet?

Termofotograferingen av regjeringskvar
talet er gjennomfort av Norges byggfors
kningsinstitutt (Byggforsk) på oppdrag av
Norges Naturvernforbund (NNV). Foto
grafiene avslører store forskjeller i regje
ringskvartalet, hvor savel gamle som nye
bygg lekker energi. Desto lysere farger i
bildene, desto mer energi forsvinner ut til
omgivelsene.

— Ett nytt Altakraftverk kan spares
hvert år ved enok-tiltak i norske nærings
bygg, sier generalsekretær Tore Kuling
land i Naturvernforhundet.

Picasso lekker
Midt i regjeringskvartalet ligger høy-

blokka der statsministeren holder hus.
Den er flankert av et litt mindre bygg fra
samme tidsperiode, hvor endeveggen er
utsmykket av Fablo Picasso. Den kjente
kunstnerens verk skjuler en typisk klas
sisk konstruksjon i litt eldre bygg hvor
varmen lekker ut.

— Etasjeskillene er som en kuldebro
som slipper ut varme, forklarer sivil inge
niør Morten Lian i Byggforsk.

- Skattepengene renner ut
I Akersgata ligger to regjeringsbygg som
blant annet huser Victor Normans
Arbeids- og administrasjonsdepartement.
De to byggene — ett nytt og ett eldre — er
slått sammen.

— Bildet viser tydelig at bygget til ven

stre er mye bedre isolert enn det til høyre,
sier Lian.

Men også i det nye bygget fyrer man for
kråkene.

— Få taket mangler varmeveksler for å
handtere energien. Her renner skatte
pengene ut, sier Tore Killingland.

- lndrefilet til hundemat
For Naturvernforbundet er termo-fotogra
feringen del av en nasjonal enøk-kam
panje.

— Vi har nok strøm, men bruker den feil.
Derfor vil Naturvernforhundet starte en
kampanje for å endre energibruken slik at
vi ikke trenger å bygge gasskraftverk og
vannkraft, forteller ‘Ibre Killingland. 1Jan
karakteriserer det å bruke strøm til opp
varming som å bruke indrefilet til hunde
mat.

— Energiforbruket i næringshygg er det
som øker mest. I regjeringskvartalet er det
et stort mangfold av næringshygg fra
ulike epoker. Slik sett er regjeringskvarta
let representativt for norske næringshygg
fra ulike epoker.

Krav til regjeringen
NNV krever at hyggeforskriftene endres
slik at man sikrer skikkelig isolasjon av
bygninger. Dessuten må alle tegninger for
nye bygg energiklareres av hygningsin
speksj on en.

- Bygningskontrollen ma i sterkere grad
følge opp intensjonene i hyggeforskriften.

Flere av bildene vare viser at den ikke er
forstatt. Vi må også få energimerking av
bygg, slik at de med lavt forbruk får et
konkurransefortrinn i det vanskelige
utleiemarkedet, sier IKillingland. I lan
papeker at de som bygger næringshygg

For privatboliger er det ofte slurv som fører

til varmelekkasjer.

- Hvis man har store varmelekkasjer, stiger

energiutgiftene raskt. Byggeforskriftene kre

ver en viss tetthet, men vi har vært borti

mange hus som ikke er godt nok isolert. Vi

har for eksempel fotografert en enebolig på

120 kvadratmeter som brukte 40 000 kWh i
året, mens de burde brukt 20-25 000, sier

sivilingeniør Morten Lian i Byggforsk.

Vanlig slurv er at man ikke har plast på inn-

siden av huset eller papp på utsiden. Da går

ofte ikke skal drive lokalene.
— Derfor bygger de så billig som mulig.

Noen ekstra enøk-investeringer gir ikke
bare lavere utgifter til oppvarming, men
ogsa lavere vedlikeholdskostnader og
bedre inneklima.•

varmen ut og vinden blåser rett inn på isola

sjonen. Lian anbefaler huskjøpere å spørre

selger om huset tilfredsstiller tetthetskravene

i forskriftene.

- Hvis to like hus står ved siden av hveran

dre og det ene har sne på taket, da vet man

at det andre har varmetap, sier Lian.

- Hus har ofte overtrykk, noe som forer til

at varmen går ut. Når den treffer yttervegger

eller takflate dannes kondens. Dermed fryser

man ikke bare på beina, men kan også få pro

blemer med frostskader.
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Pablo Picassos kunstverk skjuler en kraftig energilekkasje. Etasjeskillene er som en kul

debro som slipper ut varme.

Av AUDUN GARBERO

Slurv gir energitap i eneboliger
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Moderne kontorlokaler bru
ker 36 prosent mer energi
enn de som ble bygd før
1931.

Av AUDUN GARBERG

l)et viser tall fra Enova — stiftelsen med
ansvar for omlegging av energibruk og -

produksjon Enova har nylig publisurt
llyggstudien 2003, der de serpa energifor
bruk og muligheter for energireduksjon
og bruk av fornybar energi i hyggenæ
ringen.

Høyere forbruk
Energiforbruket i kontorlokaler bygd
etter 1957 er høyere enn alle tidligere ars
klasser. Forbruket pr kvadratmeter er fak
tisk lavest i lokaler bygd for I 9 3

— lfuorfor er det ikke omueodt, ncir nye
byqq burde viz’rL’ bedre isolert enn de qcimle?

Av KRISTIAN 5. AAS

Rundt 6o prosent av norske husstander
har elektrisitet som hovecloppvarmings
kilde. Itlange har vedovn i tillegg, men den
brukes oftere som kos enn som varme

Strømforbruk i 2004

— Antagelig bruker vi mye energi pa
andre ting, for eksempel a kjole ned byg
gene. Nye bygg har ogsa flere vinduer, mye
glass gir ogsa mye solvarme, som er uon
sket store deler av aret, sier Jens Petter
Burud i Enova, som presiserer at de ikke har
noe fullstendig svar pa hvorfor det er slik.

— \i synes dette er interessant og vil
jobbe videre for å se pa hva som er forkla
ringen.

Enova har studert energiforbruket i
I 34€) bygg som brukes til kontorer, skoler
og sykehjem. Blant skolebyggene er det
liten variasjon mellom arsklassene i ener
giforbruk, mens det blant sykehjem varie
rer noe mer. Det er ‘ erd å merke seg at nye
bygg er oppført i henhold til strengere
regler om isolering i bygningsloven.

Stort sparepotensial
Årlig blir det oppført omlag to millioner
kvadratmeter nye naringsbygg i Norge. I
tillegg vil mange eldre bygg bli rehabili

kilde. Ifølge Olje- og energi departementet
er Norge elektrisitetslandet fremfor noe.

Nesten 77 prosent av all energibruk i
husholdningene i Norge er elektrisitet. I
Danmark er under 20 prosent av energi
forbruket elektrisitet, mens i Sverige er
andelen rundt 40 prosent. Den materielle
levestandarden er ikke særlig forskjellig.
Ulikhetene skyldes lavere totalforbruk og
valg av oppvarmingskilde. Sverige og
Danmark har bygd ut langt mer fjern
varme enn Norge, og her ligger en stor
mulighet til stromsparing.

tert, noe som utgjør om lag Soo 000 kva
dratmeter arlig. Fotensialet for a spare
energi ved nybygg og rehahilitering er pa
800 (J\Vh for arene frem til 2010 sett
under ett. For boliger er potensialet 6oo
GWh, ifolge Enova. Beregningene baserer
seg pa at andelen lax energibygg øker med
10 prosent arlig.

— Danmark er mye mer tetth gd enn
Norge, men a sammenligne seg med Sve
rige er ikke sa dumt. I byene og tettste
dene der er det ofte utbygd fjernvarme
nett, mens man satser pa strøm og \ ed ti]

oppvarmi og i distriktene, I ladde vi by
ut større fjernvarmenett i byene, ogsa i
Norge, kunne vi ha spart store mengder
elektrisitet, sier Tore Brand, energiradgi
ver i Ni )rges Naturvernforbund.

Energiforbruk i husholdninger
Tallene er i prosent

G) G)
G)
0

Z 0

76,7 40,5 19,5Elektrisitet

Ved og

annen fornybar 15,1 9,5 11,4

Olje og parafin 6,9 12,2 17,7

Kull og koks 0,1 12,5 0,0

Naturgass 0,1 1,3 15,6

Fjernvarme 0,7 24,0 35,5

Kilde: Statistisk Sentralbyra. Tall fra 2001

(Sverige) og 2002 (Danmark og Norge)

Vedfyring bedre
enn sitt rykte
• Rentbrennende

vedovner er blant de

beste oppvarmings

kildene for folk med

astma- og lungepla

ger.

- Mens de gamle

vedovnene slapp ut

mye forurensende

stoffer, er de nye

rentbrennende

ovnene langt bedre

pa dette omradet,

sier Viggo Nilsen ved

inneklimakontoret

til Norges Astma

og Allergiforbund.

Mange fyrer
( ved

11,9 millioner

nordmenn har til

gang pa gratis ved,

og 600 000 av oss

har vedfyring som

viktigste opp

varmingskilde viser

en undersøkelse

som er gjort av

Norsk Statistikk pa

oppdrag for Varme

produsentenes

Landsforening.

Det har lenge vært
opplest og vedtatt at
rognved har høyest
brennverdi av norske
treslag. Det stemmer
ikke lenger.

Av JENS P. TOLDNÆS

Dersom du skulle ha lurt pa det:
Oppfatningen om at rogn er det
treslaget som har den høyeste
brennverdien, er ikke korrekt. For
skere ved Skogforsk har foretatt
malinger av tetthet i trevirket,
sakalte densitetsmalinger, hos
rogn fra forskjellige steder i Norge.

Resultatene viser at rogn har en
tetthet som i gjennomsnitt ligger
pa ca 2O kg m. Det vil si at rogn
er noe tyngre enn hjork og nesten
like tung som lønn, men en del
lettere enn alm, ask, eik og vart
tyngste treslag, bok.

Gran grei - bøk best
Det er en klar sammenheng mel
lom treslagets tetthet og brenn
verdi. Følgelig er knusktørr bok
det beste du kan putte i ovnen
rent energimessig. Problemet er at

bok har liten utbredelse i Norge.
Den finnes bare i et begrenset
belte langs kysten pa Sor-østlan
det.

ltrennverdien for de ulike tre
slagene er nesten den samme malt
i vekt. Men fordi treslagene har
ulik tetthet, blir brennverdiene
forskjellige per volum, slik at en
kubikkmeter bøkeved gir om lag
3000 kilowatt, mens en kubikk

meter gran bare gir om lag 2000

kilowatt.

Ble bløffet av svenskerogn
Nar det tidligere har vart sagt at
rogn har den høyeste brennver
dien, har man referert til svensk
asal (Sorbus intermedia). Disse to
treslagene er nære slektninger,
men med forskjellig tetthet som
liguren viser.

£

Nye bygg bruker mest

I

Bøk brenner best

Forbruk av energi i kontorbygninger
(kWh/m2 ar)

Bygd før 1931: 194

Bygd 1931-54: 2341

Bygd 1954-71:

Bygd 1971-87:

Bygd etter 1987:

262 -

264

Forbruket i skolebygninger varierer mel

lom 18909 204, mens sykehjem bruker

mellom 276 og 342.
Kilde: Enova

Norge fyrer mest med strøm
Vi er den klart mest el
avhengige nasjonen i
Norden, når det kommer til
oppvarming. Det vises på
forbruket.

Bøk gir mest varme av de norske treslagene.

Brennverdier for godt sommertørket ved

Snittforbruk i en uke, fra og med 29. januar til og med 4. februar 2004. (kWh/pers.)

Norge: 624,63

Sverige:

Finland:

Danmark: 142,46

Kilde: Nordpool, Eurostat

364,03

Bøk

Eik

Ask

Alm

Lønn

Rog n

Bjørk

Svartor

Furu

Selje

Li nd

Osp

Gran

Svensk asal

-

i iFjIj

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 (KWh/fm3)
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Dette spør familien
Enøksen om
Når media skriver om økende strømpriser og lav vannstand i
magasinene er telefonlinjene rødglødende hos Enova.

Av TONE MIKALSEN

Pa grønt, gratis telefonnummer 8oo 49003

far publikum gode energirad og tips. Eno
vas grønne linje mottok 000 telefoner i
fjor.

—Vi hadde hudsjettert med 32 000 tele
foner, men høye strømpriser og støtteord
ningen til varmepumper bidrog nok til
det høye antall henvendelser, sier pro
sjektleder i Enova, Halvor Tuv.

De fleste spor hva de kan gjøre i sin
bolig eller i sin bedrift.

— Med dagens strømpriser er mange
alternative oppvarmrngsmetoder kon
kurransedyktige. I tillegg er det stadig
flere som ønsker å bli mer uavhengig av
strøm til oppvarming, forteller seniorrad
giver Anne (Jun Selnes i Enova.

lier er de vanligste spørsmålene:

• Er det forurensende å fyre med ved?
Svar: Vedfyring er den viktigste bioenergi
kilden til holigoppvarming i Norge.
Anslagsvis 25 prosent av norske boliger
benytter ved til oppvarming. Det meste av
vedfyringen foregar som punktoppvar
ming i tradisjonelle vedovner.

I noen sammenhenger har vedfyring
blitt trukket fram som eksempel pa en
lokal forurensningskilde. Riktig vedfyring
med god forbrenning gir imidlertid mmi-
male utslipp, I de siste arene har vedovns
produsentene utviklet nye vedovner med
forbrenningsteknologi som reduserer
utslippene ytterligere. Moderne ovner og
riktig fyringsteknikk gir økt varmeøko
nomi samtidig som vedfyring er en miljø-
vennlig oppvarrningsmetode.

Hvilke etterisoleringer er enklest og
mest energiokonomisk a gjennomføre?

Det er mulig å etterisolere alle byg
ningsdeler mot det fri — vegger, gulv og
tak. Men før du vurderer isoleringsmåte
og isolasjonstykkelse, er det viktig å kart
legge veggenes eller takets opphygning og
ta hensyn til klima, behov for utskiftning
av kledning, boligens utseende, verne-
verdi og omliggende bygningsmiljø. Etter-

isolering som er enkel a gjennomføre er
isolering av kalde loft, stuhbeloftsgulv og
betonggulv over kjeller eller kryprom. I
bolig uten oppvarmet kjeller vil god iso
lasjon av gulvet være nødvendig for a fa
en tilfredsstillende gulvtemperatur.

• Vil det komme noen ny støtteord

ning for varmepumper?
Svar: Den støtteordningen som var tidli
gere, og som gikk på varmepumper, pel
letskaminer og styningssystemer var i’n
engangsordning. Vi har ikke mottatt noen
signaler som tyder pa at det kommer noen
ny tilsvarende ordning. Prisene pa varme
pumper har da også gatt svært mye ned.

I Hvilke typer varmepumper finnes?
Svar: En varmepumpe betegnes utfra hvor
den henter varmen fra. Henter den fra ute-
luften kalles den en luftvarmepumpe.
1 lenter den varme fra berggrunnen kalles
den en bergvarmepumpe. I dag finnes
luft-, berg-, sjø jord- og avtrekksvarme
pumper.

Teknikken i en varmepumpe er den
samme som i et kjøleskap. En varme-
pumpe utnytter den varmen som ligger
lagret i naturen, forsterker den og avgir
den til boligen gjennom et vannbarent
eller luftbirent varmeanlegg. En varme-
pumpe kan levere varme til omtrent en
tredjedel av prisen sammenliknet med
direkte elektrisk oppvarming. Det du spa
rer pa lavere stromutgifter, dekker inves
te ringskostnadene knyttet til varmepum
pen.

I Hva er en trepelletskamin?
Svar: Pelletskaminer er ovner som fvres
med pellets. Det er tørr flis som er presset
sammen til sylindere med diameter 6—8
millimeter. Brennverdien i pellets er svært
god, og du får mye varme ut av hver liter
med pellets. En pelletskamin er enklere å
bruke enn en vedovn, siden du slipper å
lJas’ ilden hele tiden. Automatisk mate
funksjon og termostat med nattsenking
gjør det lett å holde ønsket temperatur i
boligen.

• Hva er et varmestyringsanlegg?
Svar: Med et styringsanlegg kan man fra
en sentralenhet styre temperaturen indi
viduelt i ulike rom i bestemte tidsrom.
Ved å senke temperaturen i rommene nak
de ikke er i bruk, vil man spare energi.
annen fordel med varmestyringsanlegge C
er at man far god kontroll over romtem
peraturen og kan unngå overtemperatu
rer.

• Hvorfor velge et balansert ventila

sj o nssystem?
Svar: Med balansert ventilasjon skjer både
avtrekk og frisklufttilforsel ved hjelp a
elektriske vifter, og luftmengden i de
enkelte rom kan bestemmes. Friskiuft var
mes opp og tilføres boligen i samme
mengde som luften som trekkes ut, og luf
ten skiftes ut kontinuerlig. I balansert
ventilasjonsanlegg kan luften renses med
filter slik at luftkvaliteten blir bedre. liii
teret ma være ordentlig festet slik at all
luft filtreres, og det ma skiftes med jevne
mellomrom. Balansert ‘ entilasjon bor
spesielt benyttes i omrader med foruren
set uteluft. Balansert ventilasjon med
megjenvinner kan gjenvinne 60—90 pro
sent av varmen fra avtrekksluften. Det
anbefales at varmegjenvinner alltid mon
teres.

• Fins det enkle tiltak for å oppnå et

godt inneklima?
Svar: Ved at man selv en litt be ist kan
dette enkelt oppnas:
• I lold temperaturen pa 20—22 grader i

oppholdsnom, litt lavere pa soverom-
mene, i rom som sjelden benyttes, om
natten og nar du er bonireist.

• Innendørs fuktighet anbefales a være
2o--40 prosent.

• Godt renhold og gode lufterutiner er
viktig for å opprettholde god luftkvali
tet.

• Begrens tobakksnøyking innendørs.
• Kontroller hva som kjopes inn av

maling, tekstiler og materialer med
hensyn til gassavdunst ing. I
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Verv en venn.. ...eller kjøp noe til deg selv!

1tiislig oç solid skipost’.
l3t’kiitti’r skit’iit’ ti ,uh’r
titiiis1torf lat,’ri,it,’ 1.Olfl—

iio’r to tar ski og sIazL’r.
Ordinær pris: 450,-
Modk’mspris: 350,-

FORXAVN: E1TERNAVN

ADRESSE:

POSTNUMMER: POSTSTED.

TELEFON: F0DSELSDATO:

FORNAVN: ETrERNAVN:

E ADRESSE:

‘((SI \( 50115

TELEFON:

v,
Iicricdlcnskap, opp5i i iIdatssg i,,vn forytterligere familiemedlemmer

[ODSF-LSt)A1O NAVN:

FØDSELSDAT NAVN:

FØDSELSDAT NAVN:

FØDSELSDATLS NAVN:

St’kk (ca .30 liter) I il budt’
ilzk’rdaO,sl’i’Iik oi /o’5’sturt’/’.
,St’kkt’ii (tar t’t t’iilt’t ‘II, lOt—

r 1[t’t/ ‘I/I I) ‘IS ‘—‘7/:’ tt’iii iiit’cl
skuldcrn’i,ii’r 10/ Ilt)_fti’ll(’lI(’,

Ordinær pris: 550,-
Medk’mspris: 450,—

Start T—s1/orte aud
I\Jatu rz til tfarltti init ‘ts

Io’/o ifilit’ j(1I,/l’l’. i ((5 i

XXL/XL/L sIirrt’lst’.
Ordinær pris: 130,-
Medk’mspris: 100,-

Eugli’uiitter i metall .-‘eui enkelt liionh’n’s (7(1

to stor plllSl fl//ski’. Mo ten’ii [ti/les nu’d[ro

_fra_flaskt’n etter /m’rt 5OII/fi0/lL’lh’ sp/sir.

Ordinær pris: 100,-
Medli’mspns: t(5,-

Skibag
D <v’”-,

I<ttu
fl 5kv d,’ o i—kv
fl Kniv
fl r(fl(OS
fl T-sk(orte: Lurnli’tui<l

fl ( oss i’rvin. (an’n si’iidt’,, til 5 rrvr’r)

fl I li vshnvdlutnkip (350 kr / ar)
fl Studio? (I1SjOIiI’_t rn(’(lluTll (175 kr ar)
fl a1nuIii’nhr’dI(-InSk,Ip (420 kr! ar)
fl Studio? P’ns1nflst t,ITOiIi(’ (200 kr, 1r)

fl ( ,as ss vrviilg (iru ‘a’ndss til s srvi’i)

fl Hovvdmi’dk’inskap (30 kr/ )r)
fl Studcrtt i p(’rlS(( iii’-? ns’d Ii-ni ( 75 kr1 ir)
fl lami lir’ni,’d]i’iii’,k,i p (420 kr, i r)

fl 5/ur/i-ni psn’—ji li0?t,llilili(’ (2(l kr i r)

O Ss art t-skjorts
fl tok: Jostsit,il”I’ri-i’n
o Itok: ‘vlotkr,tt /
fl I/uk: K,iii psii iiiii ( ,,iu li
fl I LI(dt’,1113—Cl
fl I LIflh’fl,l ur
fl Ss/i miii 4 irt:lip1iktti’r
fl 2 rtvrr’plakiisr

I [efter fra Mo ta rvernan’t I 9%, shtdit,’ akt nei! o’ inspir—
(5(l lii?’ les /7110/: «A van’ eller ikkt’ vare - om mai0/’fold,
iiiilji / ts,’ in irakler>’, « Tan’skoe,’i i», <i T)et godt’ liv i elve—
lo,uli’t», «I’ii l’nrstroiide sta’r>, «l)et 1fl//Il’J(ll/li’/’fj/’lli’t’,

«St/lll/lli(’l? Slt’O?l’ifl/St? — 071? l?llt/Il’/ll’Zli’lls /N’i?/(lllil?l,’f(lt’

itorsk kultur i/g t’genart’, «Natur i mt’niteskt’Is [altfor»
0/ »‘MS’ll(Illi lattd /1/ 110/’»’.

Ordinær pris: 30,-
Medk’rnspris: 20,-
Klassesett (20 stk): 200,-

(104: Med litt til i ilri’n’
Ordinær pris: 40,-
ML’dlemspris:30,-

KlassL’sett (20 stk): 200,-

Ordinær pris: 200,—
Medlemspris: 150,-

fire .tIOtt/’j1t,S’lI’plok/7t(’r
Z’i?lS’ Z’illlliÇslS’tIiS’lel’.

llokaten’ iiiller 45x05 ett?,
/

‘

Ordinær pris: 00,- ,.( .‘

Medlr’rnspris: 45- L ‘

_______

St ‘li miii 1/i/i’ (us’1ilnkoti ‘r:

1i=

E)ol’Iiel (l) tni’d 1.97 nordiski fn—
,‘/ll’orh’r. J1ll1)?Old:’j(rli’,’/?u’lsl’ 5011?

det enkelt ti ti/nu’ ti/i/fl,

Ordinær pris: 205,-
MedlL’mspris: 220,-

‘fri tt’di’ arter» (pakke ni/6 stk, iiikl. koii—
z’olt i tOr) og Natti riiiltl ‘r» (pakki’ ut/i 0
stk, iii kl. kotivalutti’r)

Ordinær pris: 30,-
Medlr’rnspris: 20,-

i\”i/ilO/ — kniv av I,oi kvalitet

tiii’il 7 /11? lam,,s.,’t kti iz’l’lad.
13i’iiiu’ kniz’emt iitil’ Jii z1,i’ls’

nii’d deç ut i tiat titt’n!

Ordinær pris:.5(),-
Mr’dk’rnspris: 300,-

Ved salg kommer porto i tillegg. Alle varer kan ogsa bestilles pa wwv.naturvern.no/salg

Praktisk rii,n1it’ttmskt’
llii’ii ittli h’i’ Jor ilrikki’—
jiimski’ 0,’,’ l’1 til [eks.
tuatpakki’, skis nu lrins’

og lommebok.
Ordinær pris: 0-iO,—
Medlemspris: 150,—

Stolh’rinos sol/i rommer
0,5 1, med Not ti

fo,’lntitth’ts lOf’O.
Ordinær pris: 200,-
Medlemspris: 100,—

T—skjorli’ titt i ikitlot,’isk
ili’ki’I bomn tdl med

niotiz’ ut’ lululef’u/l. las
i L sti n’i’lsi’.

Ordinær pris: 100,-
Medlemspris: bO,

«Piiltetlvr i skog og mark»», siorn’lse

dS i 98 ein. »‘Livet i I utvei v, slo-reIst’
OS i 95 ein.

Ord/nær pris: 70,-
Medlen’ispris: 55,—

Boki’r 11/1 1/001? av ‘.100/i’s iiaItirii’rler og om kinnpeii for 0 ta

vn re id dem: «Jimstt’dalsliri’i’ti: Vandringar i nas]oalparki’n»
0/ «,7i,4 otkraf I: Spor Sall[t’i’ll’I fimm’ ‘‘l/’’ l?atu?-i??ni/r(’p»»

Ordinær pris: 150,-
Medlt’mspris: 100,-

«Kaiiijii’,t 0/fl Gotila»’
Ordinær pris: 220,-
Medlemspris: 150,—

\ IN I lEI GI ER

W 1

),. ‘.-4,II:

_% il ‘-‘• -

Kti11, ut Klipp ut

FORNAVN: ETTERNAVN: ETTERNAVN:

ADRESSE

POSTNUMMER:.- POSTSTED.

EVT MEDLEMSNUMMER,

POSTSTED:

FØDSELSDATO,

ADRESSE:

I’OSTNUMMER

Evr. MEDLEMSNUMMER:

ANTALL:

ANTALL:

ANTALL’

ANTALL:

ANTALL:

ANTALL:

ANTALL’

ANTALL:

ANTALL:

ANTALL:

ANTALL:

[‘OSTSTED:

ARTIKKEL’

ARTIKKEL.

ARTIKKEL

ARTIKKEL:

ARTIKKEL:

ARTIKKEL:

ARTIKKEL:

ARTIKKEL:

ARTIKKEL:

ARTIKKEL’

ARTIKKEL:

Avtale nr. 140212/146 Ph

Norges Naturvernforbund
Sentrum
0109 Oslo

Avtale nr. 140212/146 Ph

Norges Naturvernforbund
Sentrum
0109 Oslo

Ved salg kommer porto i lillegg. Alle varer kan ogsd bestilles p www,naturvern.no/ salg



Av JENS P. TOLDNÆS

For tiden etableres et nytt norsk selskap,
Wave Energy AS. Aksjekapitalen er pa 5
millioner kroner og en av eierne er opp
finneren Egil Andersen. Andersen fikk
Statens nærings- og distriktsutviklings
fonds Reodor-pris 2002 for et nytt bølge
kraftkonsept, det sakalte SSG-konseptet,
og det er dette patentet som na skal settes
i produksjon.

Vi skal bygge en skala-modell av
anlegget slik at vi kan få demonstrert det i
sjøen og ikke bare i demonstrasjonstan
ker. Modellen vil være klar i løpet av seks
maneder, sier Andersen.

Har vært for dyrt
I århundrer har det vært kjent at der er
enorme energirnengder i havhølger. Men

til tross for utallige konstruksjoner og
oppfinnelser har det hittil ikke lykkes å
lage et holgekraftverk som kan ta ut all
denne rene og fornyhare energien med en
tilfredstillende virkningsgrad og kostnad.
De mange forskjellige konstruksjonene
har kun en virkningsgrad fra omlag 2 pro
sent til i8 prosent, og en produksjonspris
på fra omlag i,8o til 4,50 per kWh, ifølge
Andersen.

I internasjonal sammenheng ansees en
produksjonspris på r,o per kWh som en
øvre akseptahel grense for fornyhar
energi. Verden venter derfor fremdeles pa
at den endelige hølgekraft-løsningen skal
dukke OPP.

Store krefter
— Norge var verdensledende på denne tek
nologien på. attitallet, men etter at de to

bølgekraftverkene til henholdsvis Kvær
ner og Norwave ble ødelagt av stormer i
øygarden, dabbet interessen av, sir-
Andersen.

— hvorfor har det vært sa vanskelig ti

utvikle bølgekraft iforhold til andre alti’rna
tive energfbrmer

— Bølger genererer enorme energi-
mengder, om lag atte ganger mer enn
vind, og de kan ga over store avstander. De
store kreftene, kombinert med konstruk
sjoner som ikke har vært enkle nok, har
vært den store utfordringen. Stempler,
stag og ventiler brytes i stykker — det mâ
være enkelt, forklarer Andersen.

SSG-konseptet til Wave Energy er
enkelt, og Andersen har tro på at det
nystartede firmaet skal kunne «ta bøl
gen», ikke bare i Norge, men ogsä i Europa
og andre deler av verden.

— Vi ser eksportmuligheter en rekke ste
der. Bade i Europa og ellers i verden.
Under en holgekraft-messe i Irland nylig
ble jeg oppsøkt av en politiker fra llawaii
som ønsket å bli løpende oppdatert på det
vi holder pa med, forteller en optimistisk
Andersen.

\ iergiske norske oppfinnere bren
ner for sol, vind og bølger. Gass er
derimot ikke like interessant.

AV JENS P. TOLDNÆS

Norske oppfinnere assosieres gjerne med
hindersen og ostehøvelen. Det er historie.
Na er det energiløsninger som ligger på
tegnebordene.

— Det er betydelig økt engasjement og
aktivitet innen energiområdet. Spesielt
gjelder dette alternativ energi . Eksempel
vis har oppfinnelser knyttet til vind og
holgekraft fatt flest patenter de siste fem
årene, forteller leder Anny Godfrey i
Norsk Oppfinnerforening (NOF).

Bølgekraft-bølge
Opplysningene bekreftes av Per Ole
l)ahlsrud i Patentstyret.

— Etter en rask gjennomgang ser det ut
til at det har blitt gitt anslagsvis 6o paten
ter innenfor vindkraftverk og drøyt 8o
innenfor bølge- og tidevannskraftverlc i

Norge, forteller han.
Patentene ligger der som en informa

sjonskilde for hvem som helst som ønsker
å vite mer om hva som har blitt patentert
innenfor vind-, bølge- og tidevannstekno
logi.

— Patentstyret prøver alltid å få fram at
det kan være mye tid og penger å spare
ved å gå gjennom eksisterende materiale
før man starter arbeidet med å utvikle ny
teknologi, rett og slett for å unngå å finne
opp hjulet på nytt, sier han.

Likevel finnes «deler av hjulet» opp
igjen og igjen.

— Av og til må teknologien «finnes
opp» om igjen. Det gir ofte utslag i
nytenkning og nye patenter, sier Anny
Godfrey.

Få satser på gass
Nar det gjelder gassteknologi er ikke nor
ske oppfinnere like aktive, forteller opp-
finner John Andre Wilhelmsen som er
ekspert på gasskraftverk og motorer. Ver

ken innenfor det gasstekniske eller den
nye brenselscelleteknikken, er det særlig
aktivitet hva patenter angår.

Det er heller ikke noe nytt innen dører,
vinduer eller isolasjon. Løsninger som har
med alternativ oppvarming å gjøre, dreier
seg fortsatt om solceller og solvarme.
Ellers er det varmepumper som det stadig
kommer flere av inn i de norske hjem,
ifølge Wilhelmsen.

økonomi - drivkraft og problem
Ifølge Godfrey er det de økende strompri
sene som fører til interessen for alle de
alternative løsningene. Og når det gjelder
energi er det ikke patentene som er opp
finnernes største hodebry, men økono
mien.

— Den største utfordringen er å få de nye
alternative kraftverkene regningssva
rende i forhold til vannkraften vi er så
vant til her i Norge, men det jobbes med
saken over det ganske land, sier hun.

I forhold til bølgekraft blir vindkraft bare et
vindpust. Men de enorme kreftene er et tveegget
sverd for dem som ønsker å utnytte energien. En
norsk «Reodor» har funnet løsningen.

Energi på patenttoppen
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Varmtvann
og velvære

Norske industrieiere lager ikke informasjons
hefter om Feng Shui, serverer gratis urtete til
de ansatte, gir ekstra lønn til de som sykler til
jobb og spiller valser utenfor inngangen til
fabrikken. Unntatt Reidar Braathen. >

Støtt Folkeaksjonen Stopp Regionfelt Østlandet ved å gi et bidrag
eller bli medlem! Vårt arbeid baserer seg på frivillig innsats og gaver
fra enkeltpersoner og organisasjoner.
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»Penger må til for å få
bedriften til å gå, ok, men
jeg skjønner ikke kulturen
med at man stadig må ha
mer og mer.»

En stor, høyreist, andelig inspirert sta
tue. Wienervalser spilles over det uten
dørs høyttaleranlegget. Egen miljøstif
telse. Hvor? På et industrianlegg like uten
for Hokksund.

Kombinasjonen varmtvannstanker,
miljøperspektiv og Østens filosofi er ikke
vanlig innen norsk industri. Reidar Braat
hen (6y) arvet bedriften Oslo Sveisehedrift
fra sin far, og har utviklet den som en
miljø— og livsstilsbedrift. 050 l-lotwater,
som bedriften heter i dag, omsetter for
rundt 300 millioner kroner årlig, og er den
største, private arbeidsplass i Øvre Eiker
kommune. Utenfor fabrikken står det en
meterhøy statue, og fra huskene rundt
stien opp til inngangen strømmer det
musikk.

Wienervals og wok
Hva synes du om musikken utenfor?

Det gar i wienervalser nå, Reidar har plut
selig blitt så glad i det, sier den blide sen
tralborddamen Brit 1-læg. hun får tak i
kvalitetssjef Wilfred Nygaard, som skal
vise hvordan produksjonen foregar. 050
har flere ganger fått miljøpriser for sine
produksjonsrutiner.

— Vi sveiser helt uten bruk av tilsatsma
terialer. Vi pafører lakk på en måte som
gir minimalt spill og ren luft i fabrikken.
Du kjenner ingen malingslukt i det hele
tatt, forteller Nygaard. Og det stemmer.
Lufta er merkverdig ren i produksjonsan
legget.

— Her er kildesorteringsanlegget. Alt
stalavfall gar i de containerne der, og blir
smeltet til nye produkter. Jeg har hørt det
er populært til woker. Og pallene setter vi
i ei bod som vi har på utsiden. Så kan de
ansatte gå og kappe seg ved, smiler
Nygaard.

Homøopat som frynsegode
Men det er ikke det eneste særegne fryn
segodet de 135 ansatte har. I kantina får de
gratis urtete. Homøopat og kiropraktor
står til radighet, og pa sommeren kan de
låne kajakk.

— Da ligger de nede i elva og tar eskimo
rulle, med Reidar i spissen, forteller
fabrikksjefFinn Grønli. Han forteller også
at bedriften gir bort sykler til de som ikke
røyker, og betaler de ansatte to kroner for
hver kilometer de sykler til og fra jobb.

— Jeg tror han som bor
lengst unna sykler 44 kilo
meter hver dag, smiler
Grønli, som har administrert
Braathens miljøideer gjen
nom mer enn 25 år. 1Jan er
entusiastisk selv, men har til
tider vært skeptisk.

— Vi hoppet i stolen da Rei
dar foreslo at vi skulle resir
kulere alle gamle varmt
vannsberedere, selv om det
ikke var en OSO—bereder, og
uansett om kunden kjøpte
en ny fra oss. Det har vært en
ren utgift for oss, men det er
jo en flott miljøgest, sier
Grønli, som også forteller at
fabrikkens nyeste tilvekst,
«Storstua» med utstillingslo
kaler, kompetansesenter og
auditorium, er bygd med
miljøvennlige materialer og
malt med maling som ikke
avgir gifter. Flere hedrifts
eiere burde tenke sånn, kon
staterer Grønli.

Vegetarianer i 45 år
Bedriftseier Braathen kom
mer inn på sjefskontoret.
Snart 70 år, men med idealis
men i behold.

— Resirkuleringen av bere
dere kostet oss mange
penger, men vi gjennomførte
det. Tenk deg, avfall som kan
dekke ti fotballbaner i året
gikk rett til skrap. Vi løste
mange problemer både for
kunder og myndigheter, forteller bedrifts
eier Braathen ivrig.

Han har også tatt initiativ til utadret
tede tiltak. Bedriften har både et miljø-
fond som deler ut penger til gode formål,

og en miljøstiftelse som sprer informasjon
om miljø, livsstil og Østens filosofi. I til
legg er Braathen matbevisst.

— Jeg har vært vegetarianer i 4 år. Jeg
tror at vegetarianere er mye mer følsom
overfor miljøet og det som skjer rundt oss.
Penger må til for å fa bedriften til a ga, ok,
men jeg skjønner ikke kulturen med at
man stadig må ha mer og mer. Hovedpro
blemet er det enorme forbruket, sier
Braathen pa en så overbevisende måte at
man skjønner at han mener det, selv om
han lever av å produsere og selge materi
elle ting.

- Kvinner i hjemmet
— Jeg kommer opprinnelig fra Eggedal, og
var mye alene når jeg var mindre. Skogen

og naturen var mine beste venner. Miljø
engasjementet kom sådan av seg selv, for
teller han.

Han er sterkt inspirert av østlig filosofi
og tenkning, og er ikke redd for å innta
kontroversielle standpunkter i forbin
delse med det.

— En av de viktigste sakene er at vii Ves
ten må forstå at kvinnens egentlige plass
er i hjemmet. Kvinnene burde hatt minst
like god lønn for å være hjemme, som
menn får for å lage varmtvannstanker og
andre mer uviktige ting. Dermed sikres
oppdragelsen og familien, som er grunn
stenen i samfunnet. 1-lusmorforhundet
har kjempet for det i mange år, men det
virker ikke som om andre skjønner. Dette
er det viktig at du får med, for dette er en

av de aller viktigste sakene i dagens sam
funn, sier Bråthen engasjert.

Han nekter plent på at dette er et kvm
nefiendtlig synspunkt.

— Det løpet vi har i samfunnet med at
kvinnen skal ut i arbeidslivet, er et for
kastelig, amerikansk løp. lier er Vesten
inne på galt spor, konstaterer Braathen.

Tjener ikke penger på miljø
Fra 1972 har 050 hatt «Vern vår vakre
verden» som motto. Braathen følger opp
mottoet med inspirasjon fra øst.

— Tenker du vondt om noen, eller gjør
noen vondt, gjør du også deg selv vondt.
Det vi gjør mot mennesker eller natur må
vi bøte for senere. Kunne vi bare ha fått det
innprentet i menneskeheten, ville verden

ha vært et lykkeligere sted, sier Braatben.
Han mener det ikke finnes økonomiske

argumenter for den miljøsatsingen bedrif
ten har gjennomført.

— Nei, vi har ikke tjent penger på det.
Det har heller vært utlegg. Men det har
gitt oss tilfredsstillelse, og et rykte som et
miljøengasjert firma. Det kan jo hende at
vi har fått noen kunder på grunn av det,
sier Braathen fornøyd. Med miljø og
varmtvann i tankene.•

Av KRISTIAN 5. AAS

«Kvinnene burde hatt minst
like god lønn for å være
hjemme, som menn får for å
lage varmtvannstanker og
andre mer uviktige ting.»

Reidar Braathens kjærlighet til naturen
preger også kunsten på direktørkonto
ret.

52 NATUR & MIUØ 1.04
NATUR & MIUØ 1.0453



M
ed bakgrunn i NRKs program gar bade

media, Naturvernforbundet o manpe
politikarar i rette med samane fordi Fmn

marksvidda blir oppkjort av barmarkskjoretoy.
For (len som har drive forskino i til

irensande delar av vidda, er dette ei
skeiv problemstilling. Det er ikkje

først og fremst reindrifta som star
ansvarleg for dci verste skadane -—

sjolv om det ogsa der finst folk som
etteraper NRKs ufyselege rakjori ngs
entusiast. Nei, det er ein altfor 1cm-
feldig dispensasjonspraksis og altfor
slapp kontroll med rein «forlystelses
kjøring» som ligg bak. Saksbehandla
ren i (uovdageaidnu, som brukte
lL() 69 for å forsvare denne praksi
sen, brukte i realiteten konvensp men
i strid med reindriftas interesser. Det er også viktig a
understreke at mange ikkje-samar kjører i desse
om rada med harmarksfarkostar.

Men den viktigaste arsaka til at situasjonen kjem ut
av kontroll pa Vidda, er at saniane ikkje blir funne
verdige av det norske samfunnet til a eige sine kjer

neomracle. Dette trass i at Norge har ratifisert 110-
konvensjon I(g, og heile var juridiske ekspertise
understrekar alvoret i (lette.

Kan ein vente at samane il ta vare pa omradet, nar
dci ikkje blir funne verdige til a eige
det? Er ikkje el eigarforhold — privat,
eller som i dette tilfellet: kollektivt —

ein foresetnad for ansvarleg forvalt
ning? Dette blir i andre saman
hengar hevda med stor styrke av
hogresida — nettopp dci som star har
dast på for å nekte sarnane kollektiv
eigendomsrett.

At Itallo (SV) og Naturvernforbun
det henger seg på denne vogna, gjer
meg skamfull som medlem i Natur
vernforbundet og tidlegare SV-med-
1cm.

La Sarnetinget overta forvalininga av Simieatnam.
Det vil heilt klart fore til cm strengare kontroll enn i
dagens situasjon, der norske styresmakter «elg»
x idda, men er handlingslamma.

HARTVIG SÆTRA

Naturvernforbundet og spilleautomater

J
eg har vart passiv medlem i forbundet i lang tid.

Jeg er vokst opp med natur og friluftsliv som fast
ingrediens hele året. I høst lot jeg meg friste til et

arrangement i regi av naturvernfo irbundet lokalt. 1 )et
var cmi hyggelig sosial opplevelse og det ble informert
om forbundet både lokalt
og sentralt. En liten bit av
informasjonen omhandlet
forbundets inntekter fra
spilleautoiuater. For meg
var dette informasjon jeg
ikke v.mr kjent med og som
jeg umiddelbart reagerte

«Jeg støtter ikke
organisasjoner
som livnærer seg
på andre
menneskers
spilleproblemer.»

Jeg melder meg ut
\!j har ulike erfaringer i livet og vi ser nok ulikt pa

sammenheriger mellom li ets ulike aspekter. Jeg stot
ter ikke organisasjoner som livnarer seg på andre
menneskers spilleproblemer. For meg er naturvern
ogsa å ta hensyn til mennesket. Jeg har behov for å
markere dette både med dette lille i nnleggel og med
min utmeldelse. Jeg har allikevel sagt at jeg er rede til
å melde meg inn igjen—og jeg er klar over endringene
i lovverket for spilleautomater fra og med 01.01.04.

Flere har sagt at en må kjempe i organisasjonen og

ikke utenfor. I mitt tilfelle føles det riktig å markere
mitt standpunkt med en utmeldelse,

«Natur og Miljø» er medlemmenes organ.
Da jeg skulle skrive dette lille innlegget fant jeg slett

ingen spalte med plass til medlemmenes ytrmger. Ved
forespørsel fikk jeg til svar at det kom så få henven
clelser at de ble samlet opp til en side av og til. Men om
det ikke gis et fast ROM for det — sa er det vel ikke rart
om vi medlemmer hade blir og forblir passive.

Det er sikkert mye bra med Naturvernforbundet —

men det er helt sikkert at det er mye som kan bli
bedre. ( odt Nytt Ar.

Hilsen SIRI MATHISEN

tidl. medl. nr. 550357

Kjære Sin Mathisen og andre lesere
• Natur & miljø er helt riktig medlemmenes organ. Alle

seriøse innlegg skrevet til Natur & miljø blir trykket i påføl

gende utgave av bladet. Dersom vi ikke har innlegg i bla—

det, skyldes det ganske enkelt at vi ikke har mottatt noen.

Innlegg kan sendes til: redaksjonen@naturvern.no, eller i

posten til: Natur & miljø, Postboks 342 Sentrum, 0101

Oslo.

Red.

På begynnelsen av 1980-tallet rotet Ver
densbanken seg inn i et kontroversielt
uthyggingsprosjekt i Rondonia, sørvest i
Amazonas. Militærregimet i Brasil ville

bygge vei gjennom regnskogen for å
bosette landets egne innbyggere i om rå
det. Slik ville man unngå at nabostatene
«spiste» seg inn i området. En av lederne
for Verdensbankens avdeling i landet falt
for Polonoreste-prosjektet. Programsjef

DEBATT

Vil DU stelle pent med det du
ikkje er funnen verdig til å eige?

Spillet om
Verdensbankens
miljøpolitikk
En erkekonservativ amerikansk senator, tre ivrige miljø
vernere og et katastrofeprosjekt i regnskogen Amazonas.
Slik ble Verdensbankens miljøpolitikk endret.

«Men den viktigaste
årsaka til at situasjo
nen kjem ut av kon
troll på Vidda, er at
samane ikkje blir
funne verdige av det
norske samfunnet til
å eige sine
kjerneområde.»

1

Av AUDIJN GARBERG Robert F. Skillings sà muligheten til å
skrive historie. Her kunne banken bidra
til en massiv folkeflytting. Nye områder
skulle hugges ned og dyrkes opp. Skillings
hadde så stor tro på prosjektet at innven
dinger og forslag om blant annet å >
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> avvente prøver av jordsmonnet, ble
skjøvet til side. At Skillings var en gam
mel kjenning av bankens toppsjef, Robert
McNamara, ga han en mektig rolle internt
i banken. Med McNamaras støtte ble pro
sjektet godkjent og fra 198r til -83 spyttet
banken inn 34 millioner dollar i form av
lån til prosjektet.

Bakers plan
‘985, Washington D. C.: President Ronald
Reagan utnevner James Baker til finans
minister i USA. Baker har nære bånd til
finansnæringen, og er bekymret over
Latin-Amerikas enorme gjeld til USAs
banker. Por å unngå at de private bankene
blir rammet av manglende betalingsevne
i sør, legger Baker opp en plan. Planen
innebærer at Verdensbanken låner penger
til Latin-Amerika, som i neste omgang
bruker pengene til å betale tilbake gjelden
til private banker.

Ett problem gjenstår imidlertid: Banken
trenger en kapitalinnsproytning fra giver
landene, og USAs andel må godkjennes av
Senatet. Komiteen som skal behandle
saken ledes av den konservative republi
kaneren Rohert W. Kasten jr. fra jord
bruks- og industristaten Wisconsin. Kas
ten er fiendtlig innstilt til så vel miljøvern
som bistand, og i særdeleshet til Verdens-

banken. Likevel kommer han til å spille
en helt avgjørende rolle i arbeidet med å
gjøre banken grønn.

Miljøbevegelsen våkner
I mellomtiden hadde miljøbevegelsen også
i USA blitt oppmerksomme på bankens
medvirkning i Polonoreste-prosjektet. De
hadde allerede fattet interesse for de multi
nasjonale bankene og så på dem som en
mulighet til å spre miljøhensyn til utvik
lingslandene. Verdensbanken var imidler
tid lite interessert i debatt med amerikan
ske organisasjoner. Organisasjonene
bestemte seg derfor for å samordne seg i
arbeidet mot banken. Bruce Rich fra Natu
ral Resources Defense Fund, Brent Black
welder fra Environment Policy Institute
(senere del av Priends of the Earth) og Bar
bara Bramble fra National Wildlife Pedera
tion rettet innsatsen mot den amerikanske
kongressen — ikke minst Senatet. De ville få
Senatet til å stille krav ovenfor banken.

Senator Robert Kasten så Polonoreste
som nok en mulighet til å kritisere Ver
densbanken. På denne måten kunne han
også fremstå som sterk på miljø, uten at
det kostet verken hjemstaten Wisconsin
eller USA et rødt øre. Pra 1983 frem til —87
arrangerte organisasjonene og Kasten en
rekke høringer i Senatet. Bevilgninger fra

der de slår fast at internasjonale utvik
lingshanker ikke følger opp sine miljø
standarder. Flere av hankenes prosjekter
skaper alvorlige problemer for miljøet og
urinnbyggerne, hevder rapporten.

Skal blidgjøre
Finansminister James Baker blir nødt til å
hlidgjøre Kasten for å få de nødvendige
bevilgninger fra Senatet til Verdenshan
ken. 11986 gir han beskjed om at USAs
representant i bankens styre vil stemme
mot et nytt lån til Brasil. Selv om lånet ble
godkjent var dette første gang et medlem
av bankens styre stemte nei til et lån ut fra
miljøhensyn. (Sett i ettertid kan man spe
kulere i om stemmegivningen også var et
svar på l3rasils trusler om mislighold av
utenlandsgjeld.)

Samme år får Verdenshanken en ny
president. Barher Conable har ingen erfa
ring fra å lede store organisasjoner eller
finansiering av utvikling, men et sterkt

‘ske om å bygge opp bankens tillit i
arlandene. Dessuten anser han seg selv

som miljøverner.

Endringer
Også internt i banken øker presset: Styre
medlemmer fra en rekke giverland, slik
som Canada, Nederland og de nordiske
landene ønsker å reformere Verdenshan
kens miljøpolitikk. Banken svarer med å
endre strategi. Man åpner for dialog med
miljoorganisasjonene, og større innsyn i
sine dokumenter og aktiviteter.

I 1987 gjennomfører Conahie en omfat
tende reorganisering hvor ett av målene
er å gjøre miljø mer sentralt. Antall perso
ner som arheider med miljø skvetter opp
fra fire—fem til opp mot 300— hvert fall
på papiret. Et program for utlån til miljø-
prosjekter ble lansert. De fattigste utvik
lingslandene blir pålagt å lage nasjonale

:ljøhandlingsplaneL som en betingelse
å motta penger fra banken.

Etter kraftig amerikansk press blir også
reglene for utredning av miljøkonsekven
ser strammet opp tidlig på 90-tallet. Utred
ningene blir dessuten offentliggjort i god
tid før styret skal avgjøre sakene.

N arm ad a
Samtidig var det tegn som tydet på at ikke
alle i banken tok miljø alvorlig. Engasje
mentet i den nmstridte Narmada-utbyg
gingen i India fortsatte. Utbyggingen
innehar både kraftprøduksjon og vann
ingsanlegg. Men miljokonsekvenser og
tvangsflytting av flere hundre tusen hehn
ere i området skapte en kraftig nasjonal og
senere internasjonal bevegelse mot utbyg
gingen. Kritikken førte til at banken opp
rettet sitt eget uavhengige inspeksjonspa
nel, som senere ble en permanent ord
ning. Rapporten fra panelet førte til at
banken til slutt trakk seg ut av prosjektet
(formelt sett varslet India at de ikke
ønsket mer støtte da de innsa nederlaget).

Resultatene
Verdenshanken har fått mye kritikk for
sine utlån, og heller ikke satsingen på
miljø har vært noen udelt suksess. Tidlig

1990-tallet økte Verdensbankens utlån
til miljøprosjekter, frem til trenden
snudde i Etter flere magre år har
imidlertid utlånene tatt seg opp igjen og i
2004 ligger banken an til å sette ny rekord
for utlan til miljøprosjekter (se egen sak).

Bankens egen evalueringsavdeling gjen

Av AUDUN GARBERO

Verdenshanken anslår at utlån til miljø-
prosjekter vil komme opp 2,1 milliarder
dollar i inneværende år — tilsvarende om
lag 14 milliarder norske kroner. Det er
nær en fordobling fra 2003 da banken
lånte ut r,i milliarder dollar til slike for
mål, forteller visepresident lan Johnson til
N&-M Bulletin. Johnson leder Verdens-
bankens avdeling for sosial og miljomes
sig hærekraftig utvikling.

Skeptiske låntakere
På 90-tallet varierte utlånene til miljøprn
sjekter mellom om lag 300 millioner og
1,07 milliarder dollaL

— Mange n-land har vært skeptiske til å
låne penger til miljøformål. Er denne trenden i
ferd med å endre seg?

— Det er blandet. Landene er ikke interes
sert i å laoe penger til å løse glohale miljø-
problemer, fordi de mener at disse bor finan -

sieres gjennom CEF 10FF gir økonomisk til
prosjekter i u-land som skal løse glohale mil
jøproble mer, red. anm.1. På den andre siden
har vi områder som ferskvann og sprøyte
midler der vi har en god portefølje.

Ifølge Jvhnson går størstedelen av
denne typen lån til øst-Asia, en region
som har vært hardt rammet av miljøpro
blemer. I lan forteller at det har vært
økende interesse fra land som India og
Kina for å lane penger til slike prosjekter.

— En undersøkelse vi har gjennomført
viser at prosent av harnedodeligheten i
veldig fattige land ikke skyldes mangel på
helsevesen, men forurensning både
innendørs og utendørs. Undersøkelsen
har hjulpet oss både ovenfor giverlandene
og internt i banken til å se på miljø som
vitalt, også for å redusere fattigdom.

En annen årsak til økt utlån kan være at
mange miljoprosjekter faktisk er svært
lønnsomme.

— Energieffektivitet og avfall kan være

nomgikk miljøsatsingen i 2002. De peker
på en rekke problemer, deriblant bankens
interne organisering, men også motstand
fra u-land. De mener miljøproblemene er
skapt av de rike landene som nå forsøker å
velte ansvaret over på de fattige. Konklu
sjonen for bankens samlede miljøinnsats
ble at tross fremskritt er det fortsatt behov
for forbedringer. Ikke minst må banken bli
flinkere til å ta miljohensyn inn i alle sine
programmer og prosjekter.

noen av våre mest lønnsomme prnsjekten
Og redusert energiforbruk gir reduserte
utslipp både lokalt og glohalt, påpeker
Johnson.

14 prosent fornybar energi
I tillegg til miljøprosjektene finansierer
Verdenshanken prosjekter for utbygging

av fnrnybar energi i 36 land. Bankens
investeringer på dette området er på 1,7

milliarder dollar og utgjør 14 prosent av
lånene til ulike energiprosjekten Andelen
har steget fra 4 prosent i 990.

— Vi må også tenke på hva som skjer på
den kommersielle siden. Hvis vi får regje
ringen til å prise energi riktig, gjør det

også fornyhar energi mer lonnsom, påpe
ker Johnson.

Stru kturti I pasn ing
Foruten konkrete prosjekter låner Ver
densbanken også ut penger til såkalt
«strukturtilpasning». Dette er større lån
knyttet til reformer i for eksempel stats-
administrasjon og subsidier til industri.

— Har programmenefor st ru kturtilpasning
økt landenes evne til å takle miljøproblemer?

—



De bor på Sli L
ber for rent vann.

Tekst Daniel Sellevoll

Nar det er natt i Norge, er det lyse dagen pa Sri Lanka. Nar

du legger deg under, dyna vakner miljødetektivene pa Sri

Lanka. Da starter arbeidet for flere tusen miljødetektiver i

andre land. Det er godt å vite at det finnes miljødetektiver

over hele verden, ikke sant?

Planter trær
Kapila og Sajeeva er medlemmer i en klubb som like gjerne

kunne hete Blekkulfs Miljødetektiver. De jobber nemlig for

ren luft, ren natur og rent vann. Sammen med de andre bar

na i klubben, er de spesielt opptatt av trær. De har lært at

trær og skog er viktig for å ta vare pa drikkevannet i natu

ren.Trærne gjør nemlig at vannet holder seg rent. Og rent

vann ma vi mennesker ha for at vi ikke skal bli syke. Klubben

til Kapila og Sajeeva har ofte møter hvor de planter trær ved i

vannkildene. Slik tar de vare på miljøet der de bor.

I natt kan du drømme om Kapila og Sajeeva som er ute og

planter trær i det lyse landet.Vil du vite hva som er favoritt

fargen deres? Eller hva de liker aller best å gjøre pa fritiden?

Da leser du videre pa denne siden.
—i

Har du hørt om Norge?
Nei

, ...,.

0
t;’’

Hva vil du bli nar du blir stor?
jeg vil jobbe for miljøet

Favorittdyr?
Elefant

Har du hørt om FN?

Sri Lanka kalles

ofte for “Indias
târe” og er like
stor som Finnmark
og Hordaland til-

i job
I denne organisasjonen møtes land fra
hele verden. Her jobber de blant annet
for et bedre miljø på kloden vår. FN
ønsker at mange flere mennesker skal fà
rent drikkevann innen år 2015. Dette
ønsket kalles “Tusenårsmål nr. 7”.
Miljødetektivene i Norge og på
Sri Lanka skal hjelpe FN med å gi flere
mennesker rent vann.

\ (.

ln9en kan 9jore alt,
men alle kan jore litt?

—I
.,

Hva er det viktigste du gjør som
miljodetektiv?
Hindrer at mennesker øde
legger skogen

i

I

Favoritthobby?
Lese bøker

Hva gjør deg trist?
Nar mennesker kutter ned

Miljofond

Hvorfor er miljøvern viktig? trær
Det gir oss liv

Hva gjør deg glad?

Hva tenker du på nar du hører Når trærne far leve

ordet “vann”?
Luft, skygge. elektrisitet Hva vil du bli nar du blir stor?

Lærer
Har du hørt om Norge?
Nei Favorittdyr? Hund

Har du noen gang sett snø Hilsen til norske miljø

ja, jeg har sett snø pa TV cietektiver?
Vi planter trær.Ta vare pa deres

Favoritt farge? Rosa trær ogsa

sammen. I 2003 samlet miljødetektiver i Oslo,
Flekkefjord og Trondheim inn penger til ,

Miljødetektivenes Mil jøfond. Også Bø
Sommarland ga penger til dette fondet.
Pengene skal hjelpe FN med deres

. Tusenårsmal nr. 7.
Vår første samarbeidspartner heter

. Future in Our Hands, som betyr
Fremtiden i våre hender. Organisasjonen
kommer fra Sri Lanka. I fjor ga norske

. miljødetektiver I 64.00 kroner til deres
arbeid blant for rent vann.

- Innsamlingsaksjonen fortsetter gjennom

% dette âret.

Har du noen gang sett snø?
ja, pa TV

Fakta om Hor9e o Sri Lanka
Norge Sri Lanka

Hva er det viktigste du gjør som
miljødetektiv?
Tar vare pa miljøet

Hvorfor er miljovern viktig?
Da far vi rent vann, ren luft og
ren mat

Favorittfarge? Grønn

Nar naturen har det bra

Hva tenker du pa nar du hører or- Favoritthobby? Plante trær

det “vann”?
Fosser, elver og sjø Hva gjør deg trist?

Forurensing og hvis noen øde
legger naturen

Hva gjør deg glad?

Hilsen til norske miljø
detektiver?
Ta vare pa miljøet, og fortell
andre at det er viktig

Hvor? Norge ligger i
Nord-Europa

Hvor mange 4,5 millioner
mennesker?

Hvor stort? 385 I 55 kvadrat
kilometer

Hovedstad? Oslo

Nasjonaldag? I 7. mai

Hva heter penge- Kroner
ne?

Bilkjennetegn? N

Natur?

Rik eller fattig? Mange rike
mennesker

Sri Lanka er en øy
utenfor India i

Asia. 19,4 millioner

65610 kvadrat
kilometer
Colombo

4. februar

Rupi

CL

Dette ei- et utdrag fra det nye bladet
Miljødetektiven. Bladet kommer sammen med
aksjonspakken «Rent vann», som alle medlemmer i
Blekkulfs Miljødetektiver får. Bli medlem du også,

så far du fem kampanjepakker i løpet av året.
Pakkene har miljøstoff, oppgaver og oppdrag.
Kanskje noen overraskelser også?
Besøk www.blekkulf.no og meld deg inn og bli
Miljødetektiv na!

Masse fin natur Masse fin natur

Mange fattige
mennesker



I I Endelig en god nyhet om klimaet: Glo
bal oppvarming har bidratt til å heve kvali
teten pa vin, hevder klimaforskeren Gre
gory Jones ved Southem Oregon University.

F{an har sammen med forskere fra to
andre amerikanske universiteter analy
sert vinkvaliteten 27 regioner der gjen
nomsnittstemperaturen siden i950 har
økt med 2 grader i dyrkingssesongen.

Målinger av årgangenes kvalitet, gjen
nomført av Sotherhy’s, viser bedring i
vinkvaliteten i samme periode. Noe av
dette kan tilskrives forbedrede produk
sjonsmetoder, men klimaet er likevel en
viktig faktor.

— Hvis du snakker med folk i vin-bran
sjen vil de fortelle deg at vinen blir laget i
felten. Hvis klimaet er godt, er vinen god,
sier Jones til New Scientist. Effekten har
vært størst i kaldere regioner slik som
Mosel og Rhine i Tyskland.

tJtsiktene for de kommende o år er
imidlertid ikke like lystige. Temperaturen
antas å øke med ytterligere 2 grader, noe
som kan medføre at druene modnes for

Klipp ut og lim på nærmeste politiker

raskt, og produserer mer sukker, men
mindre smak. Særlig vingårder i varmere
strøk er utsatt, slik som for eksempel Chi
anti-regnen i Italia. Champagne i Frank
rike kan derimot bli den store vinneren
med forhedret druekvalitet og færre år
uten noe vinproduksjon.

• I Alle levende organismer er utstyrt
med et latinsk navn. Slik har forskerne sitte
eget lille esperanto som gjør at de forstår
hverandre på tross av språkharrierer. Ofte
kan det latinske navnet ha en viss logikk
som vi som ikke hefatter oss med forskning
også kan kjenne igjen. Hvor mange av de
latinske navnene kjenner du igjen? Et lite
stikkord kan kanskje hjelpe litt.

i. Alces alces— dette dyret preget tidligere
en norsk mynt.

2. Finus siluest ris— dette treet har befun
nei, seg på en norsk eske i mange år

3. Poppulus tremula — mens dette er
råstoff for produktene inne i esken i
spørsmål 2.

4. Castorfiher — dette dyret har et kost-
hold som avspeiles litt i navnet

0
Rekorder i dyreriket
• I Dyreriket har en rekke fascinerende
rekorder for oss mennesker som jo liker å
måle alt mulig. Nedenfor finner du io
svært varierte rekorder som alle tilhører en
bestemt art. Artene er oppgitt, men blandet
sammen. Oppgaven blir å plassere alle rett.

i. Høyeste dyrelyd (i88 desibel)
2. Minste pattedyr (i ,7 g)
3. Støste gnager kg)
4. Lengste fjær (io,øm)
.

Største reir (2,9 m i diameter)
6. Raskeste fisk (iog km/t)
.

Flest fiskeegg (30 millioner)
8. Langsomste fisk (o,oi6 km/t)
9. I,engste flytur (26 000 km)

io. Største flyvende pattedyr (1,6kg)

i5Se artene hører til rekordene ovenfor,
men vilken art hører til vilken rekord?
Finnhval, flyvende hund, havhest, rød
ungelhøne, flodsvin, sverdfisk, hvitbodet

havørn, månefisk, flatneset Kitti-flagger
mus, vanlig terne.
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s. Sprattus sprattus — morsomt navn som

igjen beskriver en bitte liten art som
ofte er i en eske — eller hoks.

6. Tussilagofa,fara— fantastisk navn som
alle unger kan — husker du din latin
fra harneskolen?

7. Panthera leo — Finnes i Norge, men da
bare i en steinhard variant.

8. Grus grus— en fugl som kan gi assosi
asjoner til både bær og en type olje.

g. Ficea ahies— et treslag som deler navn
med en kommune.

io. Lagopus lagopus— tøff fugl med hår på
— beina!
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Klipp ut og lim på nærmeste oljeplattform.

Hvem har gått her?

• • Vinteren er tid for dyrespor. Nedenfor
ser du fotefaret til fem norske dyr. Kan du
plassere rett navn til rett dyr?

0
0

0
0

• Vi anbefaler Regnskogs
fondets nettsider for alle som er
interessert i å følge med på hva
som skjer miljøpolitisk og øko
logisk i verdens kanskje viktig
ste og mest truede naturtype.
Regnskogsfon dets sider blir sta
dig oppdatert og følger
utviklingen i Sør-Amerika,
Afrika og Asia.

www.rainforest.no

fliv...

Kan du din latin?
4 ‘. .__ fl

‘åji’i

Vindruene har nytt godt av varmere sesonger, men ytterligere oppvarming kan føre til at de modnes for raskt.

Vin(n)er på varmen

NETTSTEDET

Oljeboring
dreper

Den som
slutter

å øde legge
naturen

kommer raskt
i bedre formVil du ha

hjelp til å
slutte a kiøre
bil — kontakt
Naturvern-
forbundet

Klipp ut og lim på nærmeste bil
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Unødvendig
bilkjøring
ødelegger

klimaet
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Klipp ut og lim på nærmeste bensinstasjon
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Harald Sohlberg ga oss bildet

Vinternatt i Rondane i 1914. 90 år

senere har vi fått en ny. En Solberg

uten «h» som inspirerer til

vinternatt et varmere sted. Et sted

med «h». Vi snakker om årets

forbilde, selvsagt.

JANUAR 2004. 1km mennesker og noen
hikkjer på måneskinnstur helt nord i
Nordmarka. Pølser og kaffehål. Tåkedot
lene drev over vannet på vei tilbake til
parkeringspiassen og ga oss glirntvise
smakehiter av fullmanen. Vi kjente på
stemningen og nOt den litt fiffige for
nøydheten som dukker opp når man

orker å dra seg ut av sofaen for å gjøre
«noe annet» en kald kveld.

På vei mot parkeringsplassen passerte
vi stikkveien opp til Bislingen Fjellstue.

Det sto en bil ved inngangen til veien og
en kar stod og snakket i mohiltelefonen
sin. — Jasså, så det er flere som er ute. —

I lyggelig, tenkte vi—og tok feil.
For — i neste øyeblikk var Dantes andre,

muligens tredje, inferno løs. Bilen som
stod der i mørket var nemlig ikke Corol
laen til familien I lansen, det var en rally
bil. Og mannen med mobultelefonen var

følgelig heller ikke herr Hansen som
ringte hjem for å be noen lunke litt på
hetasuppen. Nei dette var en av Norges
ukronede rallykonger som hadde klar

gjort at veien oppover til Bislingen var
klar-— op det var den.

Den våre kveldsstemningen inne i sko
gen ble med ett flerret opp i ugjenkjenne
lige biter. Til tross for en smule motorin
teresse hadde jeg ingen forestilling om
verken lydnivået eller farten på en slik
innretning. Gjennom motorhylet så vi
lysene som speeda ildfluer oppover i sko
gen og konkluderte med at en eventuell
skiloper på vei ned ville være like død
som en amerikansk miljøavtale. Det
samme ville for så vidt gjelde hilføreren
dersom det kom en dov elg.

Mens vi pakket pulker og ski korn bilen
tilbake for så å kjøre opp igjen til samme
åndssvake akkompagnernent. ‘l’uren var
på ingen måte ødelagt, men den fikk en

npc i lakken — for å holde oss til hulter
minologien.

JEG I-TAR ALLEREDE ROPET en viss motorin
teresse — ikke bare for halansens skyld.

Det er noe med bil og motorsykkel som
fascirierer langt inn i sjelen— innrømmer
det. En rød Mustang cabriolet gjennom
USAs sørstater. Solbriller, vind i haret og
rett musikk (Blackfoot).

En firehjulstrekker over Drevsjø en
feb ruarnatt med kuling og snø. Kaffe og
Nottøoskct. En sort Ford ;\nglia med tak
grind pa ferietur nedover Sørlandet i 1966

(hilsyk). Bil er stemning, assosiasjoner og
kultur vi er vokst opp med og tilvendt til.

Men i tillegg til hoyrefot har vi jo fått
hjerne. Ikke all verden, men nok til å fatte
at vår firehjulte lille venn av stål utgjør
spydspissen i den ultimate trusselen mot.
naturen, klimaet og kloden. Spydspissen,
fordi vi elsker jo bilen. Vi elsker til sarn
menligmng, ikke et kullkraftverk — eller
forurensende industri. Her liker vi bare
energien, varmen og komforten disse
fem)menene fører med seg. Men med

bilen er det verre — dette er kjærlighet til
selve kilden, og da spiller hjernen annen-
fiolin

Er det tilfeldig at det er i det landet som
ligger dårligst an i verden nr det gjelder å
oppfylle kravene til Kyoto-protokollen —

det rikeste og beste landet i verden — at i
nettopp dette landet — i aret 2004 -— velges
det en som kjører bil for moro skyld til
aretsfrn’biltlc. Det er selvsagt ikke tilfeldig i
det hele talt og det kan bli moro skogen i
arene som kommer. Andre steder åg. I lei
digvis vant ikke Ullevalseter Paris-Dakar.

Det er altså ikke denne Spydeherg
karen vi er ute etter her. Det ville være å
legge hodet p rnotorhlokken. Dessuten
virker han jo som en hyggelig kar. Over-
skrifter av typen «Naturvernere raser mot
Petter Solberg» bes derfor byttet ut med
«Naturvernere hyller skatteflyktning —

mindre penger til vei i Norge». •

Rallymodeller

i

Vi tar produsentan svaret på alvor
Tilnærmet alle miljøskadelige batterier kommer til resirkulering.

L - - - -

AS BATTERIRETUR
START OG INDUSTRIBATTERIER

www. batteriretur. no
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Returc1resse:

Natur & miljø

Boks 342 Søntrum, 0101 Oslo, Norway
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Et lokalt energiselskap

I tillegg til energiproduksjon har NTE lang erfaring

med installasjon og oppbygging av elektriske anlegg.

NTE har butikker hele Nord-Trøndelag, som kan

tilby det meste av elektriske produkter til

konkurransedyktige priser.

Kommunikasjon
NTE kan også tilby komplette løsninger innen

tele/data og automasjon. Våre fagfolk
prosjekterer slik at du får riktig utstyr og

programvare tilpasset ditt behov.

NTE - på parti med naturen!

4F E
Nord -Tre ktrisitetsverk

. Telefoi


