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Når du
begynner å
miste dine kjæ
gjennom isen,
da skjønner du
a noe skjer
lnuittenes ublide møte
med nytt klima
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Nye nasjonalparker



I det ‘,ernet, ikke minst tak
ket vare iherdig innsats fra
lokale ildsjeler i Sogn og
Fjordane.

En rekke andre vassdrag blir
ogsa \ ernet for fremtiden, der
iblant Bjerkreims assdraget i
Pogaland, \erdalsvassdraizet i

.rd-Trçindelag og hele To dals
vassdraget i Agder.
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Fin plan, men Vefsna drar ned

skrivende stund legger stortingispolitikerne .iste hand pa
arbeidet med erneplanen for ‘ asedrag. Vi har akkurat fatt
vite at Nausta assclraget kommer med i verneplanen. Vass
dragets skjebne har helt til det siste vart uviss, men na blir

På apotelwt fårduwiiriiig

millioner av kroner til naringsutvikling i omradet dersom de f,ir
iljen sin. Og hvilken tros erdighet har eIe sentrale politikerne i

regjeringen og Arbeiderpartiet nar eie sier at tiden for de store
vannkraftutbygginger er o’ er, men ukes el ikke s il verne det stor
ste av alle vasedragene?

I tillegg til naturverdiene \ ed vassdraget og politikernes løfter,
kommer sptsrsrnalet om fortsatt \ annkraftutbygging er nødvendig
og lurt. Det er en m ti at vi produserer for lite strøm her ti] lands.
Tvert imot har si i gjennomsnitt eksportert mer energi enn vi har
importert de siste arene. Skulle man likes el velge i se bort fra
detie, og fra mulighetene for energieffektivisering og sparing,
fremstar det likevel som lite lurt a bygge ut x annkraft. Nesten all
strøm her til lands produseres av vannkraft. noe som gjør produk
sjonen sarbar for ar med lite nedbør. Skal det bygges mer fornybar
energi tilsier all fornuft satsing ga alternatis er som bioenergi og
s indkraft.

fl
Audun Garberg

q
. .
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I denne serien finnes Sportsdrilck med limesmcik, Recovery med sjokolade- og
jordbærsmok og Protein med sjokoladc’ ep /ordbærsmak. I tillegg finnes drikkeflaske.

Varm øko-kaffe i
regnværsby.

imidlertid at giganten blant de gjenværende assdragene, Vefsna i
Nordland, ikke kom med i vernep]anen. Vefsna er vernet pa
ss ensk side av grensen. Far den samme status pâ norsk side, blir
den del av et sammenhengende \ erneomOde tvers gjennon]
Norge og Sverige fra I-löga Kusten i Bottens iken til Vegao ene.

Kreftene mot cm av s assdraget har fatt et solid fotfeste. Ulbyg
gingskate Statkraft har bidratt ved stro om seg med løfter om
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Hytter mot rein

På tynn is

Serien med Asport-produkter er beregnet p ciklive mennesker fra idrettsutøvere til de
som trener på helsestudio.Ved kondisjoiiskRvende trening på sykkel, ski eller til fots kan
Asport-produktergi nødvendig tilførsel civ kcirbohydrater, elektrolytterog proteiner.

Apotekproduksjon

Gifter og bedrifter

Ulike reaksjoner da
liste over miljøgift
bedrifter ble offent
liggjort.

Fortsatt strid
om Vefsna

Asport -serien produseres i Nor etter re sk nærings- og legemiddellovgivning. Spør nærmeste opotek for ytterligere informasjon. www.asport.com
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fagpressen

Jeg blir opprørt over hva vi driver med, og

jeg blir skremt når jeg leser om klimaend ringer

og hvor dramatiske konsekvensene kan bli. 24
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Ulveaksjonsgeneral
Ener Borg møtte jeger
Stein Mellemstuen på
post under ulveaksjo
nene i Østerdalen.

— Kan ei møtes på Koppa;ig,for en kopp kaffe?
— Ja, det kan v, men vi forsøker å kjøpe

minst mulig i Østerdalen. Vi vil ikke støtte
jegerne, skjønner du, svarer aksjonsgeneral
Ener Borg.

— Mcli (‘I? kopp kaffi’ mii vel ji?

— Ja, jo, det gjør nok det, svarer Borg.
En times tid senere kommer

aksjonistene inn på Koppangstunet. De for
frosne ulvevennene har tapt dagens slag.
Tre treff til jegerne, to ulver igjen til aksjo
nistene, men fortsatt lenge igjen av jakta.
Na har de skutt tre ulv i de nordlige delene
av Østerdalen. Jakta fortsetter lenger sør.

Sinnene i kok

Ideen ar a følge ulveaksjonistene i skogen.
De skulle egentlig ha leir ikke langt unna
Atna stasjon i Østerdalen, men i løpet av
natta flyttet både jegere og aksjonister seg
til nabodalføret Rendalen. Ulven og jakta
har satt sinnene i kok i grensetraktene mot
Sverige, og frontine mellom aksjonister og
jegen er harde.

— Beklager at du ikke fikk beskjed om at
vi dro fra Atna, men alt skjedde sa fort i
natt. Motaksjonister laget leir tvers over
veien for oss, spilte høy musikk og laget
brak, forteller brg.

Enkelte jegere hadde til og med kommet
inn i lavvoen til aksjonistene, synlig beru
set, forteller han. Da følte aksjonistene at
det var på tide å pakke sammen.

— Det korn taxier, mopeder og scootere
med motaksjonister. Til slutt var de flere
enn oss, forteller Thomas Arnestad, en av

de andre aksjonistene som var med denne
dagen.

— For bygda sin skyld

Myndighetene mener at fem ulver ikke har
pugget kommunegrensene og kartene godt
nok, og dermed befinner seg utenfor kjer
neområdet for ulv som Stortinget har
anvist dem å holde seg i. Om den norske
ulvestammen tåler å miste fem dyr er
uvisst. Borg mener det kan sette bestanden
i fare, og har mobilisert Fellesaksjonen for
ulv til kamp mot jakta. Flere av
lisensjegerne, som det er rundt 150 av,
mener de gjør lokalsamfunnet en tjeneste.

— Nar myndighetene forst har åpnet for å
ta ut noen fa ulver, så synes jeg det er viktig
at vi samarbeider, for bygda sin skyld. Det a
drive gard er mye hardt arbeid, og da er det
trist at man hvert eneste år finner dyr opp
spist eller hardt skadet av ulv, sa den i 8 ar
gamle ulvejegeren Stine Iversen til Aften
posten idet jakta tok til.

Andre jegere har andre moti er for a delta:

— Beklager at du ikke
fikk beskjed om at vi
dro fra Atna, men alt
skjedde så fort i natt.
Motaksjonister laget leir
tvers over veien for oss,
spilte høy musikk og
laget bråk

I

\ I
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Det apnes for ulvejakt i Hedmark.

Protestene er massive, og

daværende miljøvernmimster Sin

Bjerke mottar tusenvis av protest-

skriv fra hele verden. Likevel gis det

fellingstillatelse for ni ulver fra

Direktoratet for naturforvaltning.

Etter lang tids resultatlos jakt gis

det tillatelse til jakt fra helikopter.

På en helg i begynnelsen av mars

skytes fire ulver. Pa sommeren gis

det nye tillatelser til felling av ulv,

slik at den norske bestanden halve-

res.

Det gis

enkeltstaende

fellingsvedtak pa ulv

som har voldet

skade. Likevel øker

ikke den norske ulve

bestanden nevnever

dig. Flere ulver kjøres

ned av bil og tog, og

atter andre forsvin

ner uten at man vet

hvor de tar vegen.

Mistanker om ulovlig

jakt spres. svensk side.

[0051
Det gis fellingstillatelse

for fem ulver, og rovdyr

venner aksjonerer.

Naturvernforbundet,

WWF-Norge og

Foreningen Vare Rev-

dyr gar til namsretten

for a stoppe jakten,

men ulvene er felt før

begjæringen kommer

opp. To av tre ynglende

ulvepar i Norge er split

tet eller skutt som følge

av jakten.

— Jakta na vil faktisk øke problemene for
de lokale bøndene. Ulvene ønsker heller
samarbeide om å ta elg, enn å felle sau, for
da far de mer mat med mindre bruk av
energi. Grafjelltispa, som ble skutt ved en
feil i går, har ikke tatt sau på flere år. 1-lun
var derimot verdensmester i å ta elg. At
hun ble skutt, vil føre til at resten av flok
ken må begynne å ta sau, forklarer florg.

Hindret jakten

Aksjonistene drikker kaffe, og noen spiser

en matbit. l)e forbereder seg allerede til

neste dags vandring i skogen, for a hindre
ulve jakt en.

— Vi drar vel ned til områdene mellom
Rena og Åsla. Det er der vi tror de andre
ulvene er, og i siirdelen av dalen har de
enda ikke skott ooen ulver. De har fått lov
til å skyte to, lorklarer Borg.

Selv om jakta har gatt etter planen, og
tre u I \ er har blitt skutt pa kort tid, synes
ikke aksjonistene at deres innsats har va.’rt
ta oyt les.

— \Jj har oppnadd at folk ser at noen bryr
seg om ulven. Ulven er en naturlig del av
norsk natur, og bør fa vare her, sier Borg.

Mens journalisten kjører tilbake til stor
byen, rigger aksjonistene til lavvoen lenger
sør i Østerdalen. Dagen etter kommer det
hele 25 aksjonister, og de klarer å hindre
jakten. legeme kommer pa kuddhold,
men bommer.

— Demonstrantene var rundt oss hele
tiden og prøvde å hindre jakten. Det var
svært plagsomt og jegerne fikk ikke holdt
posisjonene sine. Det hele skapte en meget
darlig stemning, sa jaktleder Tore Enok
Skramstad til Dagbladet.

Tiden vil vise om den dårlige
stemningen fortsetter. Det brede rovdyrfor
liket i Stortinget førte i hvert fall ikke til
fred i Østerdalen. • Kristian 5. Aas
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Et forlik i Stortinget innebæ

rer at det defineres soner der
ulven skal fa være. Ulvesonen
strekker seg i omradet øst for

Glomma med unntak av kom

munene Rendalen, Engerdal

og Stor-EIvdal, hele Oslo og

Østfold, hele Hedmark vest

for Glomma, store deler av

Akershus og Jevnaker i Øst

fold. NRK Brennpunkt doku

menterer organisert, ulovlig

ulvejakt på både norsk og

— Personlig har jeg ikke noe spesi
elt imot ulven, jeg. Men jeg synes det er en
spennende jakt, sa drosjesjafttr Per Arild Âs
fra Atna i den samme artikkelen.

Drapstruet

Både Borg og Âs har blitt drapstruet og
oppringt. Karakteristikkene har haglet, og
mange har forsøkt å gjøre ulvestriden til en
konflikt mellom by og land.

— Flokken kan flyttes til Nordmarka. Der
vil de jo ha ulv, i hvert fall inntil den første
kongepuddelen ma bøte med livet, sa ulve
motstander Ola Myrberget fra Koppang til
avisa østlendingen før jakta startet.

Ulveaksjonist Ener Borg er naturlig nok
ikke enig i at ulven er i’n negativ faktor for
bygdene. Han mener bygdefolket ikke kla
rer a se mulighetene som byr seg med en
levedvktig ulvestamme i skogene.

— All fokus pa sauehold hindrer annen
spennende næringsutvikling. Europa er
full av mennesker som ønsker å besøke
livskraftig natur. I Montana nord i USA sat
set man på. dette, turister kom for å kunne

se ulv. Verdiskapningen ekte, fortalte Borg
til Saltenposten under ulvejakta.

-- tålvejakta er ikke bra for noen. Ikke for
naturen, ikke for lokalbefolkningen og
ikke for oss, som vil bevare kraften i natu
ren, forklarer ltorg.

— Vi kan ikke akseptere jakten. Det fin
nes andre løsninger for drift, slik at bade
sauen og ulven kan overleve i dette omra
det, sier den svensk-norske aksjonisten
Peter Dahlmann. Sverige har en
ulvestamme som langt overstiger den nor
ske, og svenske miljømyndigheter raser
mot jakten på norsk side.

— Jegerne er ikke menn. De velger å ta i
bruk vapen for å. fjerne kraften i naturen,
isteden for å løse problemene som ligger
der. 1-Ivis vi lærer av ulven isteden for å.
drepe den, blir vi sterkere, sier Borg.

— Del blir litt som i Irak dette, vet du. I [er
prøver man å. utrydde, isteden for å løse
problemet med forhandlinger og tiltak,
smiler Arnestad. Resten smiler litt av sarn
menligningen, som om de synes den var
litt droy.

AIIer[ -

Ulveaksjonister samlet på Koppang en lørdag formiddag i januar.
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Bedriftene p miljogiitlbten befatter
seg ikke mccl miljogitter som er forhucite
etter hva Miljøjoiwoalt’o erfarer. På tross av
at kjemikaliene er lovlige kan de likevel
ha svart alvorlige effekter pa menneskers
helse og miljøet, viser informasjon fra
myndighetene og forskning.

— Vi fikk mye respons på miljogifilisten.
Det var gledelig, for den har stor offentlig
interesse, sier l’er-Erik Sehulze, miljogift
rackgver i Norges Naturvernforbund.

Listen som ble offentliggjort inneholdt
15 bedrifter. 14 er igjen etter at Gulvex slut
tet a importere tepper impregnert med
l’FOS/llAS-forbindelser.

I — Miljogifter er ut

J Schulze legger ikke skjul pa at arbeidet

j med listen har tatt lang tid fra tanken om a
oftentliggjore de som befatter seg

MilJøgiftlisten:

Kall-Nor, Gjettum: Importerer mellom

kjedete klorerte parafiner

Wilhelm Wlllumsen, Asker: I m porte

rer varer med bromert epoksy og bro

mert trifenillindan.

BASF, Asker: Importerer den bromerte

flammehemmeren HBCD.

Teppeabo, Oslo: Importerer tepper

impregnert med PFOS/PFAS

Norosol, Skarnes: Importerer et meka

nisk smoremiddel med mellomkjedete

klorerte parafiner.

Capinor, Gjøvik: Bruker den bromerte

flammehemmeren TBBPA i kretskort

til datamaskiner. De ønsker å fase ut,

men ser ikke hvordan.

Isolitt, Spydeberg og Stjørdal: Bruker

den bromerte flammehemmeren

HBCD i noen av sine produkter med

selsvlukkende egenskaper.

Jackon, Kristiansand: Bruker den bro

merte flammehemmeren HBCD i en

thermomur. Dette skal bedriften

slutte med i mars 2005. Har faset ut

bruken av HBCD i andre industripro

dukter.

Reichhold, Fredrikstad: Bruker

mellomkjedete klorparafiner i forskjel

lige former for brannhemmende poly

estere.

Hempel, Bergen: Bruker

mellomkjedete og langkjedete klorpa

rafiner i tre av sine malingprodukter.

Eiprint, Bergen: Bruker den bromerte

flammehemmeren HBCD i kretskort.

Vartdal Plast, ørsta: Bruker den bro

merte flammehemmeren i noen av

sine produkter. Vil nå fase helt ut.

Brødrene Sunde, Ålesund: Bruker den

bromerte flammhemmeren HBCD i

tre produkter. Vil nå sammen med SFT

ta initiativ til at bransjen skal fase ut

bruken av HBCD i EPS-produkter.

Solberg Scandinavian, Bergen: Bruker

en type perfluorinert forbindelse. For

sker på å finne erstatninger uten

fluor.

Listen over Norges

GIFTIGE I
Første utgave av det nye rnanedsbladet MiljøjowvnilL’o preseI
terte vi Norges Naturvernforbunds liste over noen av de
ni )rske hed i ftene som i mporterer, bruker eller produserer
produkler med miljogifter. Miljogiftene fordeler se g ga tre

grupper: itromerte flammehemmere, klorerte piraf mer og
perfluorinerte forbi idelser.

BEDRIFTER
k

w
Miljøgiftlisten kom som jule

kvelden på kjerringa: Flere

bedrifter som importere

bruker eller framstiller

produkter med miljøifter

ble for første gang navngitt

offentlig av Norges Natur

vernforbund. Nå varsler

enkelte av bedriftene at de

vil slutte med miljøgifter.

I

- Mange av bedriftene som er offent
liggjort på miljøgiftlisten vil ikke
vedkjenne seg at de bruker miljøgifter
på tross av at det er et faktum, sierer
Erik Schulze, miljøgiftrådgiver i Norges
Naturvernforbund.
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produksjon av produkter som

inneholder HBCD, er en kjempe-

nyhet og nytt for oss. Men de

kommer ikke unna at de har

brukt dette i stor skala. Nå gjelder

det i tillegg åta hånd om de

gamle produktene og det må sjek

kes hvorvidt det har vært lokale

utslipp. Vi setter vår lit til at de

ordner opp i dette, sier Per-Erik

Schulze i Norges Naturvern

forbund.

den ikkje. Det kan sjå

ut som om bedriftene

gjer noko ulovleg. Det

kan vi ikkje umiddel

bart seie, sier

avdelingsdirektør Anne

Marie Opheim i

næringslivsavdelinga i

Statens forurensnings

tilsyn.

Bergens Tidende

28.1 2005).

Vi har ingenting å

skjule. De siste årene har vi

redusert og faset ut miljøgif

ten HBCD. Vi har tall på det.

Det er bare småtteri igjen.

Mens resten av verden tilla

ter bruk, vil norske myndig

heter være best ved blant

annet å ha strenge regler,

sier daglig leder i Jackon AS,

Øystein Akselsen.

20.1 2005 Fredrikstads Blad 17.1 2005

Elektronikkin

dustrien over heile

verda brukar dei

same stoffa. Det er

mindre flammehem

mande stoff i våre

produkt enn det er i

gardiner, sier daglig

leder Helge Nilsen i

Elprint.

Bergens Tidende

28.1 2005

W Den bromerte flamme

hemmeren HBCD er funnet i

avløpsvann og slam på Åse

renseanlegg i Ålesund, og i

sedimenter (bunnslam) og

blåskjell i Åsefjorden utenfor

en bedrift. Nivåene er høyere

enn andre steder i Norge.

SFT har tatt initiativ til å

stoppe utslippskildene.

Statens forurensniogstilsyn

17.1 2005

Fredrikstads Blad 17.1 2005

med miljøgifter kom, til listen ble en
realitet. Rundt et titalls medier trykte listen
i sin helhet og skrev om de bedriftene som
befinner seg i deres næromrade. Responsen
fra næringslivet lot heller ikke vente pa
seg.

— Mange av bedriftene som er offentlig
gjort i denne listen vil ikke vedkjenne seg
at de bruker miljøgifter på tross av at det er
et faktum, sier Schulze.

Det nytftr, det nytter

Unntakene er to av bedriftene som i kjøl
vannet av listen og sagt at de nå vil fase ut

Det sier Terje Sagvolden som er
professor i fysiologi ved Univer
sitetet i Oslo. Selv jobber han
med å finne ut av hvorfor barn
får ADHD. En av årsakene kan
være miljøgifter.

— Det er gjort svært lite forskning på hvor
dan miljøgifter påvirker hjernen. Selv har
jeg søkt i litteraturen særlig på
insektsprøytemidler og soppsprøytemidler,
og jeg fant svært lite, sier Sagvolden.

Det er alltid et unntak fra regelen og i
dette tilfellet er det rotenon, som både bru
kes som plantevernmiddel og mot laksepa
rasitten gyrodactalus salaris i Norge.

-- På rotenon finnes det en del undersø
kelser som viser sammenheng mellom Par
kinsons sykdom og stoffet, sier Sagvolden.
Han påpeker at selv på velkjente miljøgif
ter som PCBer er det gjort svært lite syste
matisk forskning.

Adferdsendringer

Sagvolden fant sammenhengen mellom

bruken av bromerte flammehemmerene i
sine produkter. Schulze roser særlig Vart-
dal Plast som har vært i kontakt med
Naturvernforbundet og informert om at de
na helt faser ut bruken av den bromerte
flammehemmeren HBCD (heksabromsy
klododekan).

Capinor på Gjøvik som lager kretskort
eller mønsterkort til datamaskiner, sier
også at de ønsker slutte med den bromerie
flammehemmeren T1-tBPA (tetrabrombisfe
nol A), men ser ikke helt hvordan dette
skal foregå da de er en liten bedrift uten
store ressurser. Jac’kon AS med fabrikker i

Professor Terje Sagvolden etterlyser syste

matisk forskning på miljøgifter.

ADHD og miljogifter ved en tilfeldighet da
han gjorde studier på rotter noen ar
tilbake.

— Vi så da at de rottene som ble utsatt for
enkelte typer PCBer hadde liknende
adferdsendringsmønstre som de vi ser hos
barn med ADHD, spesielt hyperaktivitet,
sier Sagvolden. Resultatene fra hans forsk

Fredrikstad og Kristiansand, er også i ferd
med å fase ut brukt’n av HBCD. Det skal
skje i løpet av mars 200S, sier de til
Fredriksstad Blad.

— Likevel er dette unntakene. Dessverre
har noksa mange av bedriftene inntatt en
særs defensiv holdning hvor de hedyrer sin
uskyld. Dette er overraskende så vel som
skuffende, sier Schulze.

«Vi bryter ikke loven»
Mange av bedriftene har stilt seg undrende
til at de figurerer pa miljøgifilisten til NNX’Ç
for stoffene de bruker, produserer eller

Barn mest utsatt
Sagvolden påpeker at miljøgifter kan
pavirl’ fosterutviklingen og barn i større
grad enn voksne.

— Det er helt klart at miljogifter har
større effekter på fosteret og barn. Dette er
fordi deres hjerne og nervesystem ikke er
ferdig utviklet enda. Selve oppkohlingspro
sessen er meget komplisert. For at nervetra
dene skal finne fram er de blant annet
avhengig av naturlige kjemiske signaler
som lett blir forstyrret av miljøgifier og
annen kjemisk stimulering, sier Sagvolden.

Myndighetene bør være bekymret

Sagvolden er helt klar pa at myndigheter,
forskere og bedriftsledere bor være bekym
ret og sette i g.ang med systematisk forsk
ning pa miljøgifter slik at vi kan få svar på
hvilke stoff og korisentrasjoner som utgjør
en helserisiko og hvilke som ikke gjør det.

• Elisabeth 1<. Andersen

importerer er jo ikke forbudt. «Vi bryter
ikke loven ved å bruke disse stoffene», har
‘urt gjennomgangstonen.

— Argumentet om at de ikke bruker for
budte stoffer holder ikke. Stoffer kan like
fullt være miljogifter selv om de ikke er
forbudt, sier Schulze.

l-Ian sier han bevisst tok for seg de tre
kjemiske stofftypene som norske myndig
heter ser pa som høyprioriterte i forhold til
uheldige skadevirkninger på helse- og
miljø.

— Selv om en bedrift bruker litt’ av en
miljøgift sa bruker de fremdeles miljøgif
ten. Miljøgil ter er skadelig nettopp i sma
mengder, sa da hjelper det ikke a si at en
bruker litt. En bedrift må kunne ta ansvar
for det bedriften bruker eller importerer,
sier Schulze.
En av bedriftene pa listen er Brødrene
Sunde i Spjelkavik, innerst i Asefjorden ved

Àlesund. De er pa listen fordi de bruker
den bromerte flammehemmeren I IBCD.
Like etter at miljogiftlisten kom ut ble det
kjent fra Statens forurensningstilsyn (SPT)
at Asefjorden har norgesrekord i l-IBCD-for
giftning.

Giftig i Ålesund

Mattils net slo deretter til med kost
holdsrad: Spis ikke bunnlcvt’nde fisk som
steinhit og skalldyr som krabbe og blaskjell
fra omradet i Borgundfjorden mellom
bedriften og det kommunale renseanlugget.

— Jeg hadde ingen anelse om at det var så
ille i Àlesund. Pa den andre siden er det
innlysende bare et par år etter Mjosa-saken
(store mengder bromerte Barn niehemmere
er funnet i Mjosa og i fisken der pa grunn
av utslipp fra bedrifter red.anm) at det
samme ville være tilfellet andre steder i
Norge. Jeg synes det er merkelig at ikke

Perfluorerte forbindelser

(PFAS/PFOS):

Flere hundre enkeltstoffer

av perfluorerte forbindelser

kalles PFAS eller perfluoral

kylstoffer. Alle inneholder

fluor. PFOS (perfluoraoktan

sulfonat) og PFOS-relaterte

forbindelser, det vil si stoffer

som brytes ned til PFOS, er

farligst.

PFOS kan være

evigvarende. Kan skade

reproduksjon. Hoper seg opp

i næringskjeden, lagres i

lever og galleblære. Kan

være kreftfremkallende.

Bromerte

flammehemmere:

70 ulike organiske stoffer

som inneholder grunnstoffet

brom. Brom er flammehem

mende.

Noen er akutt giftige for

vannlevende organismer.

Kan føre til leverskade, hor

monforstyrrelser, skader på

nervesystemet, skader ved

reproduksjon og på foster.

Penta- og okta-bromdife

nyleter er forbudt.

M iljøverndepartementet

vurderer å forby deka-BDE.
K,Ide Staten, for,,r,n,,flg,t,,yn

myndighetene nettopp har fulgt opp disse
andre stedene etter Mjøsa-saken, sier
Sch ulze.

1-lan har blitt kontaktet av
hovedvernombudet i Brødrene Sunde fordi
de ansatte i bedriften er bekymret os er
eventuelle skadevirkninger. Bedriftens
ansatte skal nå helsesjekkes, opplyser
hovedverneombud Kenneth Enstad til
Natur & miljø. l-lan legger ikke skjul på at
de



korthet

Vernet for fremtiden

Naturvern
via SMS
Nä har det blitt

svært enkelt a

melde seg inn i

Norges Naturvern

forbund. Send en

mobi melding

med teksten

Natur til nummer

26300, og du blir

medlem i NNV.

Selve regningen

kommer i posten.

Matttilsynet ber

EU forby det mil

jøskadelige stoffet

triklosan i kosme

tiske produkter.

Triklosan i blant

annet tannkrern

og munnvann har

en rekke uheldige

foretatt av Viten

skapskomiteen for

mattrygghet.

Mindre
tung
metallfor
urensning
Utslippene til luft

av tungmetaller og

organiske miljøgif

ter fra industrien

er kraftig redusert

siden 1995, mel

der Statistisk sen

tralbyra. Strengere

utslippskrav har

sammen med

lavere aktivitet i

enkelte næringer

bidratt til reduk

sjonen i utslipp av

blant annet dioksi

ner, krom, arsen

og bly.

I det Natur & miljø gikk i trykken
var ikke Stortinget ferdig med
behandlingen av verneplanen for
vassdrag. Flertallet av
representantene gikk i nidlert id
‘n for vern av blant annet Bjer
.eimvassdraget i Rota1and,

Nausta i Sogn og Fjordane, Ibra i
Oppland, Tovdalsvassdraget i
Agder og Verdalsvassdraget i
Nord-Trøndelag. Sistnevnte gleder
ikke minst 1kr Flatberg, leder i
Naiurvernforhundet i Nord-Trøn
delag.

— En kjempeseier, sier 1’latberg
entusiastisk. Flan har i en Srrekke
sl3ss for vemn av vassdraget, og
matte bivine at vassdraget med
minimal margin falt ut av Verne-
plan IV under Stortingets
behandling i 1993.

Fortsatt kamp for Vefsna

Terje Kronen, leder for Naturvern
forbundets \‘assdragsvernrad, er

( aderat fornøyd med kornpro
missel i Stortinget.

— Vi er litt fornøyd. Samtidig er
det flere vassdragsperler som for
tjener vern. Vefsna blir viktig for
oss \ idere, sier Kronen.

Vefsna er det eneste av landets
12 største assdrag som verken er
vernet eller utbygd. Nils Olav
Okstad og Iljørnar Hansen i Vern
Vefsna forsikrer at kampen for

assdraget fortsetter.
— Vi har ingen mate gitt opp.

Na skal vi prøve unnga at det
blir gitt konsesjon til kraftutbyg
ging i stor malestokk, sier
I lansen.

Vernegruppa kan akseptere
mikro- og minikraftverk i enkelte
av sidevassdragene, men mener
Sto tkrafts planer er totalt uaksep
table.

— 1-Ivis søknaden gir
gjennom etableres det
en ny praksis. Da er det
fritt frem for nye store
vannkraftutbyggi nger.

Vernekorridor fra
øst til vest

Vern Vefsna papeker at
vassdraget er del av en
korridor med verdifulle
naturomrader fra Bot
tenviken i øst til Vega
øyene i vest. Bade I {öga
Kusten i Bottenviken og
Vega star p verdensarv
listen til UNESCO. P5
svensk side av grensen
er Vefsna-vassdraget ver
net. P5 norsk side ligger
de to nasjonalparkene
Lornsdal-Visten og Bør
gefjell sør for vassdraget.

At Vefsna kan settes
i sammenheng med sa
store verneomrader gjør
saken spesiell, sier 1-lan-
sen og f5r ubetinget
støtte fra Nils Olav
Oks tad:

Dette vil være en
fantastisk korridor— ogsa i inter
nasjonal sammenheng.

Utredning

Regjeringen bebuder na en utred
ning om vassdragets fremtid. I
miljøvernkretser mener mange
det vil være en fordel om nava.’
rende regjering leverer

utredningen, og at Venstre vil
være garantisl mot en stor utbyg
ging. Likevel er det fa som tror at
olje- og energiminister l’horhild
Widvey vil sørge for à fa saken
unna før valget til høsten.

• Audun Garberg

Kina foran USA
Kina introduserer juli nye standarder for bilers bensinbruk. Kravene skal

strammes ytterligere inn i 2008. De fleste små biler antas å oppfylle årets krav,

mens tyngre kjøretøy kan møte problemer. Kinas krav er mildere enn standar

dene europeisk bilindustri har akseptert, men strengere enn standardene i USA,

skriver magasinet World Watch.

Vassdragsvernerne feirer at en rekke

elver nå er vernet, men kampen om

Vefs n a fortsetter.

I (

j Vilforby
triklosan

i
Etter år med motgang gikk passa

sjertallet til NSB opp i 2004. NSB

hadde da 2,8 prosent flere reisende

enn året før. I tillegg økte lengden

på en gjennomsnittsreise. Togene

har heller aldri vært så ofte i rute

som i 2004, viser tall fra

Statsbanene.

effekter, konklude

rer en vurdering

Årets spåmann 2004
I Natur & miljø nr. 4 2003 utlyste vi

en konkurranse om hva som kom til

å skje i 2004. Leserne ble invitert til

å svare ja eller nei på 20 miljøspørs

mål. Tre av innsenderne klarte 14

riktige og vi har trukket Bjørn Vik
fra Asker som vinner av et gavekort

hos bokhandleren.

De fleste innsendere svarte riktig

på spørsmålet om det kom til å bli

skutt ulv i 2004, at Stortinget ikke

vernet Vefsna, at VG ikke ble svane
merket og at NSB ikke la ned natto

get til Bergen. Alle svarte imidlertid

feil på spørsmålet om Børge Brende

fremdeles kom til å være miljøvern

minister ved årets utgang. De fleste

svarte dessuten «nei» og dermed

feil på spørsmålene om Russland

ville ratifisere Kyoto-avtalen og om

Oslo ville få tilbake Kjelsås-trikken.

__

-.

Høllandsfossen i Åbødalsvassdraget i Sciuda ble vernet.

NORSK POLARINSTITUTT
l’olJrrniljos(’nter(’i. ¶)200 Tromso
Tel. 77 75 05 00, l:ix 77 75 05 01

Norsk Polarinstitutt
utgir vitenskapelige og

4 populærvitenskapelige tidsskrifter,
.4 boker og kart fra polarområdene.

Be om salgshrosjyre.
sales@npolar.no, www.npolar.no
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Den lure
fjelireven

De to fjelirevene om kan være hybrider
kommer fra I lardangervidda. De oppforte
seg merkelig da de ble funnet og faller
gtnetisk sett verken i klassen fjellrev eller
oppdrettsrev.

I og med at det er en teoretisk sanns n
lighet for at 1-lardangervidda-fjelireven
genetisk sett er noe for seg selv, ma den
opprinnelige fjelireven herfra kartiegges
eksakt før man kan rope hybrid.

Klare i april

— Vi analyserer nä DNA fra
hjornetenner og kranier tatt
fra fjelirev som levde pa I lar
dangervidda pa slutten av

Soo- og begynnelsen av i 900-

tallet, det vil si før
pelsnæringen etablerte seg.
Analysene vil gi oss svaret p
hvordan fjellreven fra dette
omridet ser ut genetisk sett, sier forsker
Kirsti Kvaløy ved Norsk institutt for natur-
forskning (NINA).

Disse analysene er trolig klare i april i är,

og da kan forskerne fa visshet i om de har
med hybrider a gjøre eller ikke.

Flybridiseringen mellom romt
oppdrettsrev og vill fjellrev er ikke noe sa
norsk fenomen i sa fall. Den siste
mistenkte hybriden er funnet i Sverige.

— l’a Island hvor de ogsd har vill fjellrev,
samt fjeflrev i oppdrett, er det slitt fast at
del er funnet hybrider, sier Kvaløy.

Genetisk ganske like

— Vi mi gjøre genetiske tester pa fjellrev for
â være helt sikre pa om de er hvbridcr eller
ville. Logisk sett kan hybridene være mer
like de ville fjellrevene utseendemessig,
sier Kvaløy.

Ilovedforskjellen mellom den ville og den
oppdrettede reven er nasjonalitet. Den opp
drettede reven er hentet fra fjellrevstamrner
fra Alaska, Grønland, Jan Mayen og Svalbard.
Dernest er oppdrettsreven avlet pa for i fa en
optimal farge, pels og størrelse. Dessuten har
den vokst opp nær sagt i «blokk i byen», det
vil si i trange bur med naboer, i motsetning
til sin ville frende. Dette kan pavirke atfer

den, i tillegg til at oppdrettsreven har andre
sykdommer og par,lsitter som den kan spre
til den ville populasjonen.

C Disse egenskapene vil ikke være
gunstige for den ville fjellreven som art
dersom en rømt oppdrettsfjellrev skulle
finne det for godt a legge sin elsk pa en vill
en, mener Kvaløy.

- Ved hybridisering kan den ville fjellre
ven tape sin unike genetiske variasjon. Der-

Fakta om DNA-metoden:

• For å skille fjelirev fra oppdrettsrev tar for

skeren to ulike genetiske tester på fjellreven.

Det ene er en prøve av mitokondrie-DNA.

Mitokondrie-DNA finnes i en egen del av

cellen, mitokondriet som er cellens «kraftsta

sjon». Analyser av dette DNAet kan si noe

om gruppene av fjelirev i et land eller

område, og hvor de kommer fra.

Det andre er en test på mikrosattelittene i

DNA’et til reven. Dette er deler av DNAet

som ikke koder for noen gener og som inne-

med kan tilpasningsdyktigheten til avkom
met ogsi reduseres, sier Kvaløy.

DNA-profiler

NINA holder pa med i lage DNA-profiler av
alle de norske fjellrevene. Dette gjøres i stor
grad ved à hente ut DNA fra ekskrernenter
som blir funnet utenfor hi.

— Først bestemmer vi om ekskrementene
stammer fra fjellrev, rødrev eller jerv. Deret
ter lager vi DNA profiler pi fjellrevene, sier
Kvaløy. Resultatene vil samholdes med
resultater pi profiler fra fjellrever i resten
av Skandinavia, Sibir og pi Kola for a stu
dere genetiske suhstrukturer.

I Elisabeth Kirkeng Andersen

holder mange repetisjoner av noen korte

sekvenser av DNA. Størrelsen på de

repeterte DNA-sekvensene er forskjellig

mellom individer. Mikrosatelittene brukes til

å skille den ene reven fra den andre på mdi

vidnivå, og kan også brukes for å finne slekt

skap mellom enkeltrever eller populasjoner

av rever.

Sammen kan disse to testene på en rev si

noe om reven er vill fjellrev, oppdrettsrev

eller en hybrid.

I
vel 1600 meters høyde på ruten Finse

— Geiteryggen mot Aurland liggeF

hytten Klemsbu. Den er varmestue

om vinteren, om sommeren er den

stengt, men det er naturlig for fot

gjengere å raste i ly av hytten.

På en litt blåsende skyet dag i sommer

satte datteren min og jeg oss ned ved

hytten og åpnet matpakken. Plutselig sto

det et lite dyr tett ved og så på oss. En

fjellrev! Pelsen var brungrå med iys buk

og hale. Endel hvite hår fra vinterpelsen

satt igjen i det mørke. Reven tigget som

en hund med de brune øynene sine, den

fikk selvsagt mat, hvitost fra nisten vår,

og den spiste av hånden. Brødet ville den

ikke ha.

Etter en stund syntes vi reven hadde

fått nok, vi ville ha ost vi og, og da den

ikke fikk mer, gikk den. Men da vi pakket

ned resten av maten kom reven tilbake,

tydeligvis lokket av matpapirrasling. Den

hadde oppdaget at nistespisende fotturis

ter ved Klemsbu er en lett tilgjengelig

matkilde!

Det nydelige lille dyret sprang litt rundt

og lot seg fotografere, drakk vann av en

dam, og så forsvant den ut i fjellødemar

ken igjen.

Revemysteriet på Hardangervidda
Rømt oppdrettsrev kan ha

lagt sin elsk på vill fjellev.

Fra Hardangervidda er det

funnet rev som hverken

faller i klassen fjellrev eller

oppd retts rev.

Kirsti
Kvaløy

• Honoria Bjerknes
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Norges Naturvernforbund (NNV)
har lenge engasjert seg i kampen
for å bevare en sårbar pelskledt
sjarmør som altfor sjelden er å se i
den norske fjellheimen.
— Ikke alle tiltak vi har gjort for å
bevare fjellreven har vært like popu
lære, sier Kjell Derås, leder av fjell
revutvalget i NNV.— Fjelirevengasjementet til NNV var pa
plass allerede i 1995. Da kom heftet <Sår
bar sjarmør i peN» ut, men det tok liksom
ikke av den gangen, sier Derås på telefon
fra Levanger.— Det var rett og slett en litt vanskelig
sak å få fokus pa.

io år etter er dette nesten ikke til å tro.
Fjellreven som er utrydningstruet i Norge,
Sverige og Finland har blitt en symbolart
for faunavern i Norge. Stadig er det reporta
sjer og nyhetsartikler i media om hvordan
det gar med sjarmøren. Selv Dagsrevyen
lagde stor sak da et fjellrevpar skiftet
adresse fra Dahl forxøksgard i Asker til
Langedrag i januar 2004.

1-Iva hadde skjedd i mellomtiden for å
vekke denne interessen for en kropp pa
knappe fire kilo?— I 1999 fikk vi inn i arbeidsprogrammet
til NNV at det skulle satses pa fjellreven.
Samtidig ble det mer fokus pa saken, og

sjarmoren kom så pa den politiske dagsor
denen, sier Diras.

NNV gikk samme år inn for å få doblet
bevilgningene til arbeidet med å bevare
fjellreven, noe de fikk tilslag for da Børge
Brindi satt ved miljøvcrnroret i ooj.

Prosjekt Fjellrev ble stiftet i september
2001, et samarbeidsprosjikt mellom Den
Norske Turistforening, WWF, Norges Jeger
og liskeforhund samt Naturvernforhundut.
Med prosjektet så nettstcdet
www.fjellrev.no også dagens lys.

Nordisk fjelirevseminar
I november i 2004 gikk Nordisk fjelirevsi
minar av stabelen i Meråker. For første
gang var de nordiske forskerne,
forvaltningen og bevaringspådriverne sam
let på ett og samme sted. Initiativtagerne
var Prosjekt Fjellrev, med
Naturvernforbundet som de aller ivrigste
pådriverne. Â fa satt dette i stevne var ikke
bare bare.— Det har vært enorm uenighet i forsk
ningsmiljøet pa fjellrev om arsaken til at
fjullreven er sa fåtallig og hvilke grep som
skal gjøres for a få den tilbake, sier DerN.

Seminaret viste seg å være vellykket, og
ny informasjon kom pa bordet.

Her kom det for eksempel fram at det
finnes hvbrider av fjellrev i norsk natur, og
at fjellreven er en av de første kliniaflykt
ningene Norge, sier Deras.

Kampen mot klimaendringer og streng
ere kontroll med oppdrettsrev vil NNV
sette fokus pa videre i bevaringsarbeidet,
forteller Deras.

Kontroversiell rødrevkontroll
Et politisk vedtatt bevaringsgrep som snart
skal prøves ut er utskyting av rødriv, og
også dette har NNV kjempet for a fa i gang.
Rodrev som befinner seg i omrader hvor
fjellreven er skal skytes ut. I Ijelpen dette
gir er at fjelireven ikke blir mohbit bort av
rødreven, som er dens argeste og sterkeste
konkurrent. For første gang skal dette prø
ves utpå Varangerhalvøya i l-mnrnark i
mars i år.— Vi fikk mye pepper for å gå inn for å
forfordele en art framfor en annen. Men
den kunstige høye rødrivhestanden er
menneskiskapt — pa linje med den drama

tiske økningen i elgbestandvn. Det er men i’
neskenes skyld at fjellreven er utryclnings
truet, da er det vår plikt å justere forholdet
mellom artene, sier Derås kampklar.
Rødrevkontroll satt langt inne hos Direkto
ratet for naturforvaltning ogsa, men til
slutt bøyde de av.

Eldre fjellfolk sier at før holdt ulven
fjellet fritt for rødrev na må vi gjøre
ulvens jobb, legger Derås til.

Avlingen i fangenskap

Deras legger ikke skjul på sin skepsis til
avlsprosjektet til NINA. Dette går ut pa å
avle 01)1) fjellrever i fangenskap for sa a
sette de ut i naturen igjen. I lapet er at dette
skal hjelpe fjellrevbestanden. Selv om fjell-
reven har vært fredet siden 1930 har
bestanden knapt okt siden den gang, og
fremdeles teller den bare mellom o og ic
individer i Norge og Sverige til sammen.— Vi var veldig kritiske til avlsprosjektet
da di startet opp. Det å sette vill fjellrev i
sma hur i lavlandet for å fa dem til a yngle
virket lite gjennomtenkt, sier Derås.

I [an legger ikke skjul pa at han synes at
in del av argurnentasjonen for avlsprosjek
tet faller bort når forskerne nå har lagt
fram nytt materiale som peker i retning av
at det er tilstrekkelig genetisk variasjon
blant vare fjellrever. Deras gikk hardt ut
mot innfanging av de fa fjellrevvalpene
som korn til erdin i fjor sommer.— Det kan være et positivt tiltak, min vi
har så langt nøkterne forventninger, sier
Deras.

1 lan poengterer at uten i’n aktiv klima-
kamp er fjellriven sjansiløs.

--Vi vant kampen mot sur nedbør — og vi
må vinne kampen mot de menneskeskapti
klimai’ndringenc, sier Dirås. I EKA

— Fjelireven den første
klimaflyktningen PvMES

o& VÆØJKÆAFr

Leder i fjellrevutvalget i NNV, Kjell Derås,
er en av fjelirevens mange støttespillere i
Norge.

Et lokalt energiselskap

I tillegg til energiproduksjon har NTE lang erfaring
med installasjon og oppbygging av elektriske anlegg.
NTE har butikker i 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!

Se side 7
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Kontakt Yngvild Lorentzen via
e-post yl@naturvern.no eller på telefon 66
9015 08 om du vil ha mer informasjon. Se
også mer om turen på www.boreas.no

Kaféteste n

Vi skal ikke sa tidlig i teslen var erklære at
Bergen er en økomatkafehy, men utvalget
her er bredt og bra og burde tilfredstille de
fleste. Bli med pa okologisk bakerverksted,
hipp veggis og kul retrobruktkafe.

Godt brød
akeriet og kafeen Godt Brød i Nedre Kors
kirkeal menning 12 er n av to Godt Bred
butikker i Bergen by. Det er akkurat her
kjeden startet opp i og det økologiske
bakerverkstedet barna ogsa butikker i
Oslo og Trondheim.

Pa Godt Bred finner du alt hva magen
behager fra gro\ brød til sete kaker, og som
navnet tilsier er alt okologisk. Kaffedrikker
— fancy som enkle, te, juice og melk er ogsa
oko. De har ogsi bioorganisk sprudlevann
(uten alkohol) fra merket Sprinter.

Okoprofilen til kafeen er det savisst ikke
noe a si pa, men ss ak og smaklos kaffe og
skillingsholle med alt for mye sukker og
for lite kanel trekker nedos er i denne tes
ten. Men vi ‘et de kan sa mye bedre enn
dette, sa vi anbefaler dem pa det varmeste
likevel. Ikke minst pa grunn av gunstige

iser.

Viva las vegis
Neste stopp er det sykt grønne huset i
Steinkjellersmauet der Viva Las Vegis,
s ege tarrestauranten til reali tykjendis
Aslaug fra Farmen ligger. Konseptet med
fastfoodveggis virket spennende og stedet
har ogsa takeaway. 10 prosent av
omsetningen gar dessuten uavkortet til
miljovern og dyreverntiltak, sa allerede for
lunsjen var vi rimelig positis e. Det varte
dessverre ikke lenge. Interioret i undereta
sjen er kult og hipt, men i annen etasje tok
den limegronne fargen overhand og gjorde
oss nesten sjøsyke. Kombinert med iskulde
fenget dette darlig for kosens del.

Menyen til Viva Las Veggis er ganske
omfattende, sav i prøvde litt forskjellig.
Jordbar-smoothisen var nydelig, men vi
ble ikke begeistret over veggisvarrullen
med ris og salat som smakte særdeles lite.

Noe som het stickv fingers skulle være fri
tert ost, men heller ikke dette smakte noe
særlig. Og sa plast til alt da: Flastbestikk,
plasttallerken, plastkopper og plastglass
Ikke særlig mil jovennlig. Nei, Aslaug fra
Farmen bør heller investere i skikkelige
glass og tallerkener før hun gir bort litt av
omsetningen til miljøvern og dyrevern.

Retro
Siste stopp ble Retro kafd og brukthandel
pa Klosteret. Dette er en unik liten kaft
hvor alt interioret, det vil si møbler, lamper
og stasj med god design, er til salgs. Pa
mange mater en litt bortgjemt kafd pi vei
til Nordnes og Aks ariet som nettopp derfor
er verdt å lete opp. lier er stort sett plass, og
øynene har ikke noe problemer med å van
dre rundt pa folk utenfor eller suge til seg
kul retrodesign.

Retro er ikke noe typisk okokafe som
sadari, men vi falt for gjenbruksicleen. ‘les
tens beste kaffe for en veldig rimelig penge
fikk vi ogsa her, og vafiene er virkelig gode.

på Godt Brød i Bergen.

Blingser med palegg blir smurt mens du ser
pi, og du kan ogsi nyte et glass vin eller ø1.

• Elisabeth Kirkeng Andersen

Godt Brød — økolo

gisk bakerverksted

Nedre Korskirkeal

menning 12,

tlf. 55 32 80 00

— økologisk bokerverk

sted med fristende

okomot og dertilho

rende drikke.

Viva Las Vegis

Steinkjellersmauet 4,

tlf: 97197233

— hippt veggissted

med gode intensjoner

og uforløst motpoten

slo!
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Bli med på

opplevelsesreise

til Kirgisistan!

På økojakt i Bergen by

orges Naturvernforbund og
skoleprosjektet SPARE arrange
rer for andre gang reise til

Sentral—Asia og Kirgisistan. 110 dager i
begynnelsen av september skal vi opp
leve landets fantastiske natur, miljø og
samf’unn. Silkeveien, møte organisasjo
ner, flotte tjelhurer til fots og pd beste-
ryggen, samt bading i verdens nest
største hoyfjellsinnsjo er noen av stik—

Natur & miljø finner fram til og tester miljøkafeer for deg i vårt langstrakte land. Bergen er

første by ut.

Vi reiser med fly via ?vloskva til
Kirgisistans hovedstad Bishkek. Etter et
opphold der reiser vi noen dager med
buss langs innsjoen lssyk—kul, som lig
ger p51500 meter. Vertskap for turen
er Naturvernforbundets lokale partner,
en miljøorganisasjon ved navn BIOM.
BIOM sørger for et uvanlig og rikhol
dig program, der vi kommer tett pd det
lokale samfunnet.

Reisen vil koste 13 300, inlduderi rei-

se, opphold og mat. Medlemmer i
NaturvernforbLlndet 1kr 500 kroner i av

slag. Tillegg for enkeltrom er 1000 km-
ner. Teknisk arrangor er Boreas reiser. ,

-JJ

kordene for turen.

På kule Retro på Kloste
ret kan du gjøre design
kupp mens du smatter
på nydelig kaffe.

I det grønne huset i Steinkjellersmauet kan du få veggisfast
food mens Elvis synger i bakgrunnen.

[4

___

Fristende søte
økologiske bakervarer

Vi testet:

Retro

Klosteret 16,

tif. 55311616

— kafé hvor alt interio

ret, pene, brukte ting

med god design, er til

salgs. Sjekk ogsa ut:

Le Rustique

Christies gt. 11,

tlf.55326295

— bokerikofé med øko

logiske brød

NATUR&MILi4H 19



M
enneski’t er vilireinens største
skrekk, først og fremst på irunn
av jigirnes kuler og krutt, men

cLirnest på grunn av den vanlige nord-
manns utstrakte bruk av vilireinens boltre
plass: Fjellet. Vi bygger hyttene våre langt
unna sivilisasjonen, vi bygger veier for å
komme frem til hyttene, og vi bygger ut
fosse’r og elver for å få energi og kraft, og vi
bygger ut tur- og løypenett rundt hyttene.
Phuuu. Det er derfor det står det så dårlig
til med Europas siste villrein som vi huser.

Farlige hyttefelt

Christian Nelleman er forsker ved Norsk
institutt for naturforskning (NINA) og glo
bal koordinator for UNEP/Grid-Arendal.
I lan har inngaende kjennskap til villreinen
fra Norge og Grønland.— Hyttebygging er i dag den desidert stør
ste truslen mot villre’invns arealer. Store
hytteomrider omsluttcs av tur- og skiløy
per som danner hele nettverk hvor mange
tusen mennesker kan oppholde seg samti
dig, sier Nellemann.— Når det bygges ;—ooo nye hytter hvert
ar, tilsvarer det litt forenklet at det oppret
tes en ny norsk by på flere tusen innbyg
gere i fjellet — hvert ar, sier Nellemann.

Og det er farlig nar villreinen ikke er
sa’rlig begeistret for folk.— Villreinen skyr mennesker som eldre
skyr ungdommer med kniv, sier
Nellemann.

Na’rmere enn to til fem kilometer vager
x anligvis ikke villreinun å na’rme seg luk
ten av menneskeblod viser forskning, det
vare seg i form av veg, hytte eller kjøtt pa
to hein.

De harde fakta

Tallene taler for seg. I Sør-Norge’ er det
knappe 30 000 illre’in igjen. Disse re’inkrop
pene bor 24 mer eller mindre isolerte grup
per, ogsa kalt hahitatoye’r pa forskersprak. I
og mcd at Timen ikke liker mennesker, er
den der mennesker ikke er: Øverst på det
nakne fjell, der det er som mest naringsfat
tig, med bare uren, leiren, steinrøys og litt
lav. 1-ler kan man finne villreinen som sild i
tonne. Noen steder er tettheten tredoblet. Vi
snakker om overhefolkning av rein. Og med
for mye’ rein på ett sted følger stress,
ove’rbeite’, matauk og nedsatt evne til å få og

Vender seg ikke til oss

Villreinen vil ikke forsvinne sann helt uten
videre, for bestanden svinger litt opp og
ned etter som det er mye eller lite mat til-

gjengelig, men mindre plass er alvorlig p
lang sikt.

—Tap av leveomrader fører til at stammen
ma nedreguleres gjennom jakt for a tilpasse
den til næringsgrunnlaget, sier Nellemann.

1-lan mener det er en illusjon at villrei
nen har vent seg til inngrep, som enkelte
forskere og utbyggere hevder. Årsaken er
enkel: Sa lenge reinen møter mennesker
mcci kule’r og krutt i skarpladde’ vapen, vil
eie’n unnga mennesker.

—\Tillreine’n kan krysse barrierer, som
seier og kraftlinjer, men den gjør det mye
sje’ldnere enn før, slik at store’ be’iteomrade’r
er lite brukt, sier Nellemann.

Forskerne har studert rein i omrader før
de ble utbygd og etterpa, og effekten er
krystallklar, mener Nellemann.

Nasjonalparker og korridorer

Så hva må til for å bedre livssituasjonen for
den siste villreinstammen i l’uropa?

— Først og fremst opprettelse av nasjonal-
parker, som er det desidert viktigste grepet,
og mer enn noen gang er det essensielt a
hindre utbygging ide smale fjellovergang
ene. Dette er omradener med kanskje aller
størst verneverdi, fordi de binder simnien
habitatoyer, sier Nellemann. 1-lan er mest
bekvm ret for omradet rundt
fjei lovergangen ved 1-Ijerkinn.

— Dette er den eneste korridoren
mellom fjellre’gionene i ost- og vest-Norge.
Selv fa hytter eller be\ aring av veinettet i
dagens sk tfelt il i stor grad kunne
skade’ en gjenforening av omraelene, og vi
legger en hindring for gjenforening for all
frem tid.

1-fan pape’ker at det så langt er en viss
økning i etablering av nasjonalparke’r, men
at det pa hytteutbyggingsde’len gjøre’s
svart lite’.

Dette’ er alvorlig, fordi hytter er privat
e’ide’, svart vanskelige a fa bort igjen, og

Ekspertenes tale er klar: Den eneste
måten å bevare den norske villrein
stammen på er ved å lage nasjonale
og europeiske villreinområder. For
slaget ligger nå hos miljøvernminis
te ren.

De’n Iangbe’inte tunelrafjellre’i ne’n (Ran gij’i
taeindus taraodos) trives fremdeles i de’n
norske’ fje’lIhe’irne’n. Flvor lenge’ den vil
gjøre’ de’t er ikke’ godt a si, for hytte’bygging,
og veier pre’sse’r eie’n stadig lengre opp i

hoyfje’lle’t der selv ikke’ fje’llets konge’ trives.
l—Ivordsn be’vare vilireinen er tema i Viii

rein og Sa mjiln n — en ve’ikdn i; g li? åi ‘ca rinq og
bruk av Europas siste villnioj,t’ii. lier presen
terer forske’re’ fra Norsk institutt for natur-
forvaltning (NINA), på oppdrag fri Direk
torate’t for n,iturforvaltning (DN), det de’
mener er nøkkelen til a ta vare’ pi eie’n siste’
gje’nle’ve’nde’ villre’instamme’n i i uropi.
Rapporten ble os e:rrakt miljøvurnministe’r
Knut Arild l-lare’ide’ i februar i ar.

Trusle’ne’ mot villre’ine’n er oss men-

Den
s:ste

30 000 villrein i Sør-Norge utgjør de aller siste individer av

den europeiske vilireinstammen. Antall rein har sunket

drastisk dette århundret og de gjenlevende står nå foran

den største trusselen de noensinne har møtt: Hyttebygging.

Ci kalver. I de verst utbygde områdene far
bare in av tre simler kalv mot normalt fire’
av fem, forteller Ne’lle’mann. Disse simle’ne’
holder seg e’nda lengre’ unna folk enn rein
flest. Stort sett er det bukkene’ som tør å.
na’rme seg hyttestrøk.

fordi det bygges sa mange av dem. Ma man
fjerne io prosent av alle pris ate hytter sa
snakker si om ca. o ooo hytter, pape’ke’r
Ne’llemann. • Elisabeth K. Andersen

Vi snakker

om over-

befolkning

av rein

Menneskene har invadert
vilireinens områder. På de
stadig mindre områdene
klumper reinen seg sammen.

— Lag vilireinområder
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Ii: nesker og var aktivitet i fjellet. H)r å
bøte pa disse truslene foreslar ekslxrtene ä

opprette ni nasjonale v:llreinornrad r og to
europeiske vilireinregioner. I)e nwner for
slaget kan sammenliknes med din vedtatte
opprettelsen JV nasjonale laksevassdrag og
nasjonale laksefjorder for å ta vare pa de
truede villaksbestandene.

Snohetta, Knutshø, Rondane, Solnklet
ti’n, Forollhogna, Dttadalsiimradet,
Ilardangervidda, Nordfjella og Sctesdal
Ryfylke bor bli nasjonah’ vilireinomrader.

Likevel er dit ikke nok å lage villreinorn
rader og la det bli med det. Innen
omradene ma en rekke grep for å minske
den negative pavirkningen fra mennesker
gjøres. l1irslaget er blant annet å lage en
lokalt forankret villreingrense, der det er
klart bestemt hva som tillates av arealbruk
innenfor grensen.

Ansvar på vegne av Europa

Forskerne foreslår også å opprette to euro
peiske villreinregioner. Disse skal omfatte
sju a de nasjonale villreinområdene. Hva
er så vitsen med dette? Enkelt og greit å
synliggjore en gang for alle Norges interna
sjonale ansvar for de siste bestander av den
opprinnelige ville fjellreinen i Europa.

Det ene europeiske omradet skal omfatte
villrein i Snphetta, Knutshø, Rondane og
Sçilnkletten. Villreinen her har i sin tid van
dret inn fra øst viser arkeologi og genetikk.
Disse er genetisk sett unike. Pa samme mate
vet forskerne at villreinen i Nordfjella, I-lar
dangervidda og Setesdal-Ryfylke har van
dret inn fra Sør-Europa. Disse har genetiske
fellestrekk som skiller seg vesentlig fra vill
rein i Dovre-Rondane omradene.

• Elisabeth Kirkeng Andersen

Hardangerviddas vilirein har de siste
årene blitt overvåket fra verdensrom
met av forskere fra Norsk institutt for
naturforskning (NINA) og Norsk rom-
senter. Målet har vært å finne ut hvor
dan villreinen har reagert på riksvei 7
over fjellet.

Er du villrein synes du trolig en riksvei
tvers gjennom fjellet ditt er noe forbanna
herk. Diskusjonene rundt hvordan villrei
nen har reagert pa riksvei 7 over FIardang
ervidda har gatt høyt, og det er vanskelig å
fa snusen i hva villreinen selv mener. Der
for har forskere fra NINA og Norsk romsen
ter satt GPS-sendere (Global posisitoning
system) pa i6 av villreinene på Hardanger
vidda for å finne ut av hvordan de reagerer
på veien og biltrafikken.

Sender hver tredje time

(;lS. senderne er programrnert til å oppgi et
datapunkt hver tredje time, som lagres i

senderen. Disse GlS-punktene kan sees pi.
som spor, de viser hvordan reinen bevegei )
seg pa idda. Når r6 av x illreinene p I-lar
dangervidda har sendere er det nok til at
forskerne kan følge vandringene til 70—90

prosent av villreinen på 1-lardangervidda
fordi den vandrer i flokk.

Ser på beitene fra rommet

Satellitthiider og fjernrnaling brukes pa sin
side til a lage vegetasjonskart over x idda.
Sammen med GPS-senderne kan dette være
med pa å fortelle forskerne hvordan ‘ eien
O\ er I larclanger idda påvirker reinens mat
bruk. Det de \ et fra før av er at en forstyr
reise kan føre til større slitasje og avheiting
i omrader som ligger langt unna
fots ty rre Isen.

Resultatene fra Riksvei 7-prosjektet som
Statens vegvesen ved Vegdirektoratet
finansierer, vil være klar i 2006. Denne vin
teren er den siste GPS-senderen hentet av
villreinen.

— Dette er full seier. 1t større omrade var
allerede regulert til industri. Det har i
reversert, fastslar ilalvor Sørhuus, som de
siste seks arene har slåss mot utbyggingen.
Sorhuus sitter i styrene til både Naturvern-
forbundet og Norsk Ornitologisk Forening
i Nord-Trøndelag.

11 fuglearter

I stedet for industriutbygging i det viktige og
sarbare vatmarksomridet Drm Nord skal eksis
terende molo fjernes og elvedeltaet utvides fra
dagens 320 til 920 meter. Dessuten skal det eta
bleres et vannspeil med grunt vann pa 42

dekar, der noen av de 211 registrerte fuglear
tene i omradet kan boltre seg.

Formannskapet i Verdal skriver i sitt
ved tak at «Koinmum’n ønsker å vidi’reutviklc
og utvide Riimsiiroinrådel som grenser inn til
industrio,nrådi’t og ønsker aktivt å tilri’Ui’leggi’

for Jiati’opplL’ve/st’rjår ollinr’nnlwten og
turisme basert på blant annetfugletitling.»

Lang kamp

Drakampen om ørin Nord har pågått i are
vis, I 1987 ‘edtok kommunen en plan for
Ørin. En molo ble reist rundt store deler av
del taet, med planer om i fylle ut og bruke
området til industri. Et nytt vedtak i
februar i fjor innebar at industriomradet
ble not’ redusert, men fortsatt ville legge
beslag pa betydelige deler av vatmarksom
radet. Vedtaket ble påklaget av blant annet
Naturvernforbun det og Norsk Ornitologisk
forening, men kommunen fikk medhold
hos Fylkesmannen. Nå har Verdal
kommune imidlertid gitt etter for press fra
miljovernere og redusert det planlagte
industri omradet til en mindre del som lig
ger vegg i vegg med eksisterende industri.

— Na tar de vare pa det som er erdifullt i
omradet, sier Sørhuus fornoyd. I-lan trek
ker frem flere arsaker til at \ ernesiden in
saken: dokumentasjon av naturverdiene i
omradet, god mediedekning og sakens
internasjonale dimensjon i og med at deler
av omradet er vernet gjennom Ramsar kon
vensjonen. Kon ensjonens europasekretær
har ogsa vært i Verdal og snakket med poli
tikerne om ‘ ik[igheten av slike omrader og
hvordan de kan utnyttes positix t. For selv
om miljøvernerne har vart uenige med
kommunen har de hele tiden x ært på tale
fot og argumen tett med politikere og admi
nistrasjon.

— Det har vært en modningsprosess der
de har lett seg a sette ps på verdiene i
omradet, slar Sørhuus fast.

• Audun Garberg

Villreinregioner

Forslag til nasjonale vilireinomrader og

europeiske villreinregioner

Nasjonale
villreinområder

Andre
villreinområder

Europeiske
vifl rein regioner

Ørin reddet
Etter lang tids kamp gjør Verdal kommune helomvend ing og redder

store deler av Ørin Nord fra industriutbygging.

Overvåker fra verdensrommet
Kystaksjonen
for flomofrene

Innsamlingsaksjon for å støtte fiskere
og fiskerisamfunn som er rammet av
flomkatastrofen i Asia.

Gi til konto 125420 23153

-

Nye planer I Verdal Verdal Kommune reduserer utbyggingen pà ørin Nord og fjerner dagens molo.

11
Organisert av:

Utviklingsfondet og
Norges Naturvernforbund

med støtte fra
Norges Fiskarlag,

Norges Kystfiskarlag
Fiskeri- og havbruksnæringens

landsforening og SELFA
Foto IefA,r Holme, rMtkk Kr !II El-Ser kr1, *d,,r,rea,,,,
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irett1 Marius Gjersct

Stato i
Han tok frivillig på seg

ansvaret for å få Norges

Naturvernforbunds økonomi

på rett kjøl da han var 25 år.

Nå jobber han i Statoil for å

sparke i gang satsn ingen på

C02-frie gasskraftverk.

Marius Gjerset sier selv han

langt fra er en marty bare

innmari engasjert.

Fakta

Navn: Marius Gjerset

Alder: 32 år

Stilling: Avdelingsingeniør i Statoil

Sivilstatus: Ugift, har kjæreste

Utdanning: Sivilingeniør innen

energi og miljø fra NTNU

Bor: Stavanger

Verv: Klima- og energiutvalget i

Norges Naturvernforbund,

varastyremedlem i ZERO (Zero

Emission Resource Organisation)

Har vært: Daglig leder i Natur og

Ungdom, økonomisjef i Norges

Naturvernforbund

Aktuell: Forsker på C02-håndte-

ring i Statoil

ssn rabu ist
t\4’

ius ( j1•R51IT ER EN IIL() Ni),

pen gutt. En sann som

sv kermodre liker. Ikke
minst fordi han er så snill,
flink og dyktig, ifølge ven

ner. Men forst og fremst er Marius enga
sjert. Sa engasjert at yuccapalma i vinduet
til (afe Sara holder pa å rase over ende
flere ganger der den star i veien for vilt
gestikulerende armer en mandag kveld.
Marius er dessuten en som lytter nar du
prater, gjerne akkompagnert av «mmm,
mmm, mmm», litt sann karikert psykolog
aktig.

— Jeg trives best med meg selv nar det
skjer noe. En hel helg uten å gjøre noen
ting er ikke for meg, sier Marius.

Vennene har alltid vært imponert over
hvor m e han far gjort, hvor lite sliten han
blir og hvordan han ofte tar pa seg ansvaret
for de nødvendige oppgavene i miljøvern
arbeidet; de som a]le andre skyr, de som er
lite morsomme og som krever noe av deg.

— I ladde jeg visst det jeg vet i dag om den
økonomiske situasjonen i Norges Natur
vernforbund så hadde jeg vel kanskje ikke
turt å ta pa meg jobben som økonornisjef,
sier Marius reflekterende over noe vegeta
risk. I-løflig som han også er, prater han
ikke med mat i munn, men gufler i seg
munnfuller når spursmalene kommer
hoppende o er bordet.

— jeg tror jeg så. på det som litt mitt
ansvar å fa de pengene Naturvernforbun
det hadde lant av Natur og Ungdom til-
bake.

—Jaha?
— Ja, vi hadde jo lant dem penger da jeg

satt som daglig leder i NU. Det gikk jo
ganske bra økonomisk sett med oss. Silje
(Silje Schei Tveitdal, red anm.) \ar flink til å
fa inn penger og jeg klarte i. ta vare pa dem.
Så da Naturvern forbundet korn og ville
låne sa fikk de jo det, sier Marius.

Han synes heller ikke han kunne sitte pa
sidelinja og se pa at Naturvernforhundet
gikk konkurs hvis han kanskje kunne
klare å forhindre det. Ans\ ars-Marius stilte
opp, nok en gang.

Tall knuse r

Na er ikke Marius helt ukjent med tall.
l{ealfag har alltid vært greit for han, og pa
sivilingeniorstudiet er ikke matte det faget
du sliter mest med. Store penger har
Marius dessuten strøcld om seg med siden
han var fjortis. kan mor Karin fortelle.

— I le he, er det første som kommer ox er
Marius sine leppir når han blir minnet pa
historien:

Marius og kompiser danna sitt eget
aksjeselskap med det klingende navnet
Aksjespareklubben Kongkurs da de gikk i
attende klasse. Vennegjengen hørte pa
nyhetene fra Oslo Børs pa vei hjem fra

Å
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skolen, fulgte med på Tekst-TV og
diskuterte kursutvikling på selskaper de
ikke ante hva dreiv med. Kongkurs hadd(
blant annet aksjer i Aker Norcem og spurte
så pent om a fä komme pä generalforsam
lingen, noe de fikk lov til. Alle ti med 45
aksjer til sammen.

— Vi kledde på oss dresser, lante stres
skoffert a naboen og sprada rundt på
skolen før vi dro inn til SAS-hotellet i Oslo.
Det må ha vært en av de dagene jeg var
mest oppesen pa skolen, og trodde jeg var
noe. Vi gikk rundt med mye penger i
stresskofferten og i lomniene, sier Pvlarius.

— Var det ikke monopolpenger da?
— Nei det var ikke det vet du, det var

konfirmasjonspenger.
— Mon’n din mente det var monopolpenger?
— La henne tro det, hun ville fatt sjokk

om hun visste at sønnen sprada rundt med
mange tusen kroner i hundrelapper på
skolen, sier Marius.

Headhuntet til Statoil

l’a den tida var ikke Marius så veldig inter
essert i politikk og miljovern. Det kom i
andre klasse på videregaende, og etter det
har vngasjementet ikke akkurat gitt seg,
selv om han jobber i Statoil, og selv om
noen mener han av alle mennesker ikke
burde jobbe der.

— Jeg var i tvil for jeg tok jobben i Statoil.
Diskuterte det mye med venner, særlig de
fra miijøvernbevegelsen. I Ivis mange
hadde vært negative så hadde jeg valgt noe
annet, sier Marius, som ble headhuntet til
jobben i Statoil.

Jeg tror jeg fikk jobben pa grunn av
miljoengasjementet mitt, ikke på tross av.

I 2002 aksjonerte
Marius Gjerset for
å stoppe Statolis
Snøhvit-utbygging
i Barentshavet.

Ikke verst for en fyr som har vært i
Tunga kretsfengsel 22 dager for ulovlige
demonstrasjoner og som har aksjonert mot
Snohvit-utbyggingen. Eller som avsluttet
sin sornmerjohb i Statoil 2003 med å
sende en e-post til daværende Statoil-sjef
Olav Fjell hvor overskriften var «sannhe
ten» om Statoil og CO,-handtering.

— Jeg tenkte jeg måtte gjøre det fra en
statoil.corn adresse, det var så mye mor
sommere, sier Marius. Som så undrer seg
over hva som egentlig kom ut ax den
mai len,

— Jeg fikk aldri noe svar på den v-posten.
Kanskje ikke så rart, han leser vel ikke all v-
posten selv?

Flau på Statoils vegne

I dag jobber Marius som avdelingsingenior
i Statoil med kontorer i Stavanger. Han er
en av de få som forsker på teknologilos
ninger på CO,-handtering i selskapet. 1Jan
legger ikke skjul på at han er der for å få
Statoil til å satse på CO>-frie gasskraftverk,
men er i tvil om han er på riktig sted for a
pavirke.

— Det er jo mye meg og datamaskinen
min ti timer om dagen. Hadde jeg brukt
den samme tida på politisk arbeid så kan
det jo godt hende at det ville brakt CO2-
saken nærmere. Jeg lurer av og til på om jeg
gjorde et riktig valg, men det vil man vel
alltid gjøre?

Da Natur & miljø ville ha portrettinterv
juet på en Statoilstasjon var ikke snille
Marius til å rikke:

«Jeg har lite lyst på «Før miljøforkjemper nå
i oljebransjen»-fokus på saken. Bilde på bensin
stasjon som illustrasjon kommunisererjofort

det. Såfint hvis vi kan bruke en annen bildeset
ting», skriver stae-Marius i en i-post.

Særlig stolt av arbeidsplassen sin er han
ikke pa noen niate.

— Jeg blir flau O\ er Statoil når jeg leser
om hva de gjør i avisen. Statoil er et firma
som står for store utslipp, sier Marius.

lingasjementet er tilbake, han veiver
med armene og palma far nok i’n gang
unngjelde.

— Jeg haper inderlig ikke Statoil får
tillatelse til å bygge forurensende gass-
kraftverk. Da gidder de ikke å satse pa CO,
frie gasskraftverk, sier Marius.

Og da har han ikke jobb framover heller,
noe som er like greit.

— Teknologien er her og \ i kan bygge nå.
Jeg sitter ikke i Statoil og forsker pa dette i
ti år framover når jeg vet dette, det er
bortkastet, sier Marius.

Fornybart og CO2
Om ikke klima er den eneste miljøsaken i
Marius sitt hjerte, er det den som tar størst
plass. Når vi kommer inn på klima, klima-
endringer og CO-håndtering snakker
Itlarius enda fortere enn vanligere, gestiku
lerer mer enn for og Yuccapalma bøyer seg
nærmest bort for å unngå å gå i bakken.
Engasjert er en underdrivelse. Mmrn’ene
spretter O\ eralt når spørsmalene kommer.

— Jeg blir opprort over hva vi driver med,
og jeg blir skremt når jeg leser om klimaen
dringer og hvor dramatiske konsekvensene
kan bli, sier Marius.

Teknologioptirnist er han, men politisk
korrekt nok sier Marius også at det er
iktig å senke forbruket i verden.

— Men hvorforC02-håndtering og dc’pone
ring?Blir ikke det åjårlenge bruken avfossil
energi, er det ikke bedre å konsentrere alt på
fornybar energi?

— Det er det beste argumentet mot at jeg
og andre skal bruke tid å jobbe med CO2-
håndtering. Politisk sett er det vanskelig a
holde fokuset på mange ting samtidig, og
vi får ikke i pose og sekk. Det er en stor fare
for at milliardene vi trenger til forskning
og bygging av fornvbar energi kan gå til
C02-handtering i stedet for, sier Marius.

Men Marius synes ikke argumentet
holder, det er rett og slett ikke godt nok.

— Selv om vi gjør alt vi kan pa alle typer
fornybar energi så klarer vi ikke å bytte ut
all fossil energi fort nok. Vi vil ikke klare
det i løpet av tred e år, det er min erkjen
nelse, sier I\larius.

Yuccapalma overlevde to timer med
engasjerte ville armer, mmm’ing og mye
CO2-prat. Snille og omsorgsfulle Marius tar
over for engasjerte Marius og spor bekym
ret om konsekvensene for mandagskvel
den i og med at han var litt forsinket til
intervjuavtalen. 1Jan mmm’er litt til når
han far høre at det gar bra.

Sol i sinnet

Anlegg for aktiv utnyttelse av
solvarme har de siste i arene blitt
mer driftssikre og dobbelt så effek
Ive samtidig som prisen er halvert.
.elv om Norge ikke er noe solrikt
land, skal du bo ganske langt ute i
takeheimen for at dette ikke skal
være noe for deg.

At det virker, ble klart for meg da
jeg sto på taket rnidtvinters med min
nye solfanger og så at vann tempera
turen krøp over ioo grader. Alle har
opplevd at en svart flate blir glovarm
sommerstid, men at det samme skjer
\interstid oppleves som et lite under.
Det er nemlig ikke varmen det
kommer an pa, men lyset. Det er ofte
sterkest om vinteren med snødekte
refiekterende flater.

Solvarmeanlegg er en \ eldig
enkel teknologi. En sort flate absor
ber lyset og energien blir omgjort til
varme. Deretter er det om å gjøre å

( olde på varmen og få den transpor
tert ned i varmtvannsbeholderen.

Få eksempler i Norge

I Norge kan solvarmeanleggene
telles på noen få hender. Det er få
anlegg a se på ingen diskusjon i
nabolaget om de tøffeste tekniske
losningene og heller ingen erfarne
ingeniører eller håndverkere å støtte
seg til. Derfor kan det være vanske
lig a realisere drømmen om å dusje i
soloppvarmet vann. Det er alltid så
mange små og store spørsmål når et
anlegg skal kombineres med andre
varmekilder og passes inn i eksiste
rende bygg. Selv matte jeg til Sverige
for konsulenthjelp.

Oppvarming på våren

En vanlig tommelfingerregel har
vært å tilpasse anlegget til a dekke

varmtvannsbehovet om sommeren.
Selv har jeg litt større ambisjoner.
Målet er å kutte fyringssesongen og
få nok \armtvann til både bad og
radiatorer pa soldager fra februar til
oktober. For å få mest mulig ut av
den lave sola må anlegget monteres
vertikalt eller helst 90 grader pa
solinnstralingen. Dette reduserer
ytelsen om sommeren, men da er det
alltids nok likevel. Størrelsen på
solfangeren kan eventuelt økes,
uten at det gjør anlegget så mye
dyrere. En vesentlig del av kostna
den, som tank, styringssystem,
roropplegg og montering, er nesten
uavhengig av størrelse.

De mest effektive solfangerne har
den solabsorberende flaten plassert
inne i et vakuumrør, praktisk talt
uten ‘armetap, som en termos. I-tøy
vann temperatur gjør selvsagt anleg
get mer anvendbart, blant annet til
radiatorer som krever høyere tempe
ratur enn gulvvarrne.

Dag A. Høystad

Slipp sola inn! Mer informasjon: gå til

www.miljøjournalen.no og klikk pa

Natur & miljø

Solvarme større enn vindkraft

Solvarme har over natta blitt den ledende nye fornybarteknologien på

internasjonal energistatistikk. Solfangere blir målt og rapportert i kvadrat

meter og har dermed ikke fått plass i statistikken over kW og kWh. Nå er

det etablert en omregningsfaktor og solvarmens betydelige bidrag har blitt

synliggjort. Til manges overraskende gir



Vernet villmark
Rett for jul fikk vi to nye nasjonalparker: l3lafjella-Skjækerfje]la
og Lierne. Verneomradene ligger nærmest side om side ved
sx enskegrensa i Nord-Trondelag. Sammen med to andre verne
omrader strekker de seg over et areal pa nærmere 2400 kvadrat
kilometer. Verneomradene er blant Sor-Nores storste sammen
hengende villmarksomrader.

Nasjonalparkene domineres d\ lavfjell, men inneholder ogsa
skogsdaler in hoyfjell med topper over tusen meter. I ler yngler
fjellrev og det er rike og spesiefle hiitaniske forekomster.

— Sammen med iilgrensende verneomrader pa svensk side
utgjør de nye vLrneoni radene viktige leveomrader for mange sâr
bare afler. Disse artene har nâ fdtt beskyttelse ved at dette
villmarkspregete omradet sikres mot inngrep som kan skade
eller ødelegge naturkvalitetene. Vernet vil ogsa bidra til a
opprettholde samisk kultur, bosetting og næringsutøvelse, sa
miljovernminister Knut Xrild I lareide da vernet ble vedtatt.

.4.

kameraøyet

Lierne

-fl

•4.
\%,_

4

BlàfjeI la-Skjækerfjel la.

• Alle foto: Aina Bye/www.skuggsjaa.no

--

LsÅ

-.

—
-- —

—

.a

_t _

# ¶
•. •‘.

‘..‘t’”’
P i

‘ €aaAat

4 .

- W. .

i,

_________

0

•1

Lierne

Blafjel la-Skjækerfjel la

28 I NAFeR&MLJ04 29



Xi vil at Bygdoy skal bli vernet som
bynasjonalpark, pa samme male
som Djurgarden i Stockholm, Ta\ as
tehus i Helsinki eller Jegersborg i
Kobenhavn, sier peograf Kim l-lal ar
lIartvig. I lan har ‘ art med og utar
heide den 5\ art omfattende registre
ringen av natur erdier pa llygdoy,
som nå er o ersendt Oslo kommune.

Ifalge rapporten finnes det ingen ver
neformer i dag som iaretarbehovene
som finnes pa llygday. Bade natur\ er
dier, kulturminner og friluftsliv ma
sikres, og NOA og NIJF foreslar derfor
at det edtas en ny lo hjemmel.
Denne skal brukes til a verne omrader
d\ hensyn til mennesker og deres
oppfatning av natur og kultur, og de
foreslar altsa navnet hynasjonalpark. I
rapporten peker organisasjonene ogsa
pa andre bynare omrader som det
kan rre aktuelt å verne etter de
samme bestemmelsene, og de nevner
spesifikt Hodin-omradet i Bodo,

Bymarka i Trondheim, Moldemarka
Bragernesasen i Drammen, Bokesko- ‘

gen i Larvik, Tanumplataet i Asker og
l3arum og øyun pen i Maridalen uten
for Oslo.

Største naturområdet i Oslo

Bygdoy er det største naturomradet
i Oslo by, og det første stedet i Norge
der nalur\ erntanken kom opp. Aller
ede i 1796 skal stiftamtmannen ha
uttalt om Kongeskogen p Bygdoy at

lmidleriid skal jeg anvendt ille
in ulii,re A [idler til at see Skoven SICI

nuret mu]i fredet!». Det er store
naturverdier pa halx oya, i tillegg til
alle kulturminnene, skogen og rekre
asjonsmulighetene. Jeg tror egentlig
ikke verneforslaget vart er særlig
kontroversielt. Alle vi har vært i kan
takt med onsker en eller annen fon
for cm av verdiene som ligger pa
Bygdøy, sier I lartvig engasjert.

Rapporten er en a grunnlagsrap
portene for et \erneforslag som
kommer i fremtiden, sannsynligis i
2006. Kommunen venter na pa flere
utredninger, blant annet fra Uni\ er
sitetet for miljo- og bioitenskap pa
Âs og Norsk institutt for kulturmin
neforskning.

— Dokunientasjonen fra
naturvernhold er meget god, og
Naturvernforbundet er de som kla
rest har sagt h ilken x erneform de
onsker lar l3ygdo Vi venter at alle
utredninger er klare i lopet ax varen,
slik at ‘.i kan få en avklaring om
h\ ilke plan erktov vi skal bruke i
forhold til omradet. sier Truls
Aslaksby hos hvantikvaren i Oslo.

I Kristian 5. Aas

korthet

Ond
skapens
akse
Jordens tilstand

2005, arboken til

World Watch Insti

tute for i ar tar

den amerikanske

presidentens ord

og gjør dem til

ne egne:

— Fattigdom,

sykdom og forring

elsen av miljøet er

den virkelige ond

skapens akse, sier

president Cristop

her Flavin i World

watch. Terrorhand

linger og de farlige

reaksjonene de

provoserer er

ifølge boken

symptomatiske for

underliggende

arsaker til global

ustabilitet, noe

som inkluderer

den farlige kombi

har registrert

pafallende mye

omlasting av fisk

til havs, og frykter

at en del av denne

fangsten ikke blir

rapportert til myn

dighetene.

Gjenvalgt
leder
Ane Hansdatter

Kismul (24) ble

gjenvalgt som

leder av landsmø

tet i Natur og

Ungdom i januar.

Ogsa 1. nestleder

Bard Lahn (21) ble

gjenvalgt, mens

Gøril Andreassen

(23) ble valgt til 2.

nestleder. Lands

møtet karet stats

minister Kjell

Magne Bondevik

til fjorarets miljø

versting. Bondevik

far tittelen for å

ha gjort det

enklere a bygge

gasskraftverk og

gitt tillatelse til

oljeboring i nord.

Natur & Miljø retter

_______

I Natur & Miljø 4.04 hadde navn på
fotografer falt ut av saken om Ny

Miljøgift funnet i Arktis. Vi beklager

dette. I tillegg hadde dessverre for

sker Geir Wing Gabrielsen fått navn

Jan Ove Bustnes.

Fotografene er som følger:

Nærbilde måke: Georg Bangjord

Bildet av Geir Wing Gabrielsen og
Jonathan Verreault: Gunnar Sander
lsbjørn: Magnus Andersen

Bjørnøya med polarmåker og lomvi:

Gunnar Sander

Nasjonalpark

midt i Oslo?
Bygdøy bør bli bynasjonalpark, mener Naturvernforbundet i

Oslo og Akershus (NOA) og Norsk botanisk forening (NBF). De

har laget en solid utredning om verdiene i området på oppdrag

fra Oslo kommune.

AIfliLjøj
Forsker mener barn
far Lavere IQ:

Nytt
miljoblad
1januar kom første

utgave av månedsbla

det Miljøjournalen,

utgitt av Norges

Naturvernforbund.

Bladet er en videreut

vikling av Natur &

miljø Bulletin som så

dagens 1ys i 1989.

Journalens to første

utgaver har inneholdt
nyhetssaker og bak

grunn om en rekke

ulike saker som klima

endringer, miljøgifter,

mat og kultur. Bladet

sendes kun til abon

nenter. For mer infor

masjon, se: www.miljo

journalen.no

rekke ulike miljø-

gifter og Statens

fo ru ren s ni ngsti I-

syn (SFT) er be

kymret over den

lave innsamlings

graden. Likevel vil

tilsynet ikke love

nye tiltak.

— Vi vil se hva

bransjen selv kla

rer. Innenfor andre

varegrupper har

de hatt stor suk

sess med innsam

lingen. Vi vil mat

te vurdere hva vi

gjør hvis inn

samlingsgraden

ikke går opp, sier

fagradgiver Pal

Spillum i SFT til

Mi ljøj ou rn alen.

Tyvfisker
for én
milliard
Kystvakten frykter

at det er tjuvfisket

torsk for én milli

tigdom, smitt

somme sykdom

mer, miljøforring

else og økende

konkurranse om

olje og andre res

sursser.

Få mobiler
samles inn
I fjor ble det solgt

hele 2,7 millioner

mobiltelefoner i

Norge, mens bare

500 000 ble sam

let inn av god

kjente returselska

per. Telefonene

inneholder en

Disse bedriftene
bruker miljogifter

Dette er en av flere rapporter
som skal danne grunnlaget for utar
beidelse av skjotselsplan og verne
plan for B gdoy. En eller annen form
for vern blir det, men vi foreslar a

erne hele kongsgarden som bna
sjonalpark, sier I lartvig.

Ny lovhjemmel

EUs ktimamal kan
smelte GrønLand

MLIjohumor4

v,

\

ard kroner i

Barentshavet i

2004, melder

NRK. Kystvakten

Dette er musikkpaviljongen ved Sceterhytten, som lig
ger på Dronningberget på Bygdøy. Både hytten og
paviljongen er bevaringsverdige.

Moderne folkefiende
For de filminteresserte er det verdt å merke seg filmen En Folkefiende. I denne

nye versjonen av Ibsens velkjente skuespill er doktor Stockman en fallert TV

kjendis som gir hjembygda et økonomisk oppsving med sitt eget flaskevann. Når

hovedpersonen oppdager at vannet er forurenset av forbudte plantevernmidler,

vil broren og de andre i bedriften fortie funnene. Filmen ble sluppet i januar.
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Ib det europeisk asiatiske lanclrnassi\ et li
ger Kiriisistan sa midt pa som det er mulig
a komme. Her gikk handelskara\ annene
lanis den sakalte Silkex eien fra Midt Østen
til Kina helt frem til i 900-tallet. I dag har
Kircdsistan et brutto nasjonalproduk i pa
niva med mange .\frikanske land og 40

prosent le\ er under fattigdomsgrensen.
Etter Sovjetunionens sammenbrudd har
det meste av aktivitet i landet kollapset.
lnclustriproduksjonen gikk pa fa är ned
med 64 prosent, og jordbruksproduksjonen
med i prosent. Det er derfor i dag Li miljø
problemer i industrisektoren, og i den
‘.terkt reduserte jordbrukssektoren er det fa
eller ingen som har rad til a kjope
kunstgj ødsel.

Radioaktivt avfall
Det finnes likevel miljøproblemer
landet ma orholclt seg til. To millio
ner kubikkmeter radioaktivt a fall
fra uranutvinning i ovjetperioden er
lagret i Mayluu Suu-clalen. I narhetc n
av lageret renner May]uu-Suu-elva, som

ikke har lang vei ned til Fergana-dalen,
Sen tral-;’sias største jordbruksomracle og
Lettest befolkede region.

Kirgisistan har fa naturressurser. Vann er
den iktigste, men de vannveiene som star
ter i Kirgisistan brukes ogsa a nabo-
landene Ushekistan og Kazakhstan, først
og fremst til irrigasjon a\ jordbruksomra

der. Gamle ai taler fra So\ jetperioden har

gitt disse landene rett til fri bruk av 80 pro
sent av Kirgisistans x annressurser, men na
ønsker Kirgisistan større bruk a og kon

Ujevn energiforsyning
Kirgisistans fattige befolkning ser nok
frem til større økonomisk akti\ itet og hø -

ere les estandard. Den forsentede okono
miske veksten vil imidlertid ogsi Li betyd
ning for energisektoren, som allerede er
blant landets problemomrader.

Kirgisistan hars art avhengig as import
as kull, gass og olje fra nabostatene, forst og
fremst Usbekistan og Kazakhstan. Etter Sov
jetunionens sammenbrudd steg prisene pa

energi drastisk, og vedvarende betalings

problemer har ført til at energilorsyningene
fra nabolandet har vart kuttet i lange pen

oder. Pa den kirgisiske landsbygda har et
falleferdig energinett førttil ss art

ujevn stromforsyning, og fa har hatt
rad til a kjøpe kull til oppvarming.
Dermed har de sett etter andre alter

nativeT, og dette har forst og fremst
vart a hugge ved i skogen. Presset pa

Kirgisislans skoger har vart enormt, og

halvparten av skogen har forss unnet de siste
70 arene, med et sterkt øket tempo i .ivsko
oingen siden uavhengigheten. I dag er det

nført moratorium pa vedhogst. Et annet
hrensclalternativ er tørket husdvrgjødsel,
men det. gir liten effekt og fjerner dessuten
en viktig næringstilgang for jorda.

Bidrar til utvikling
Bejdulladji Smailov er aktiv i den kirgisiske
miljoorganisasjonen BIOM, og jobber net
topp med energisporsmal. Sniailov jobber
med undervisningsprosjekter om energi,
og med utvikling av n e tornybare energi
kilder, først og fremst sol.

— Jeg føler arbeidet vi gjør er veldig nyt
tig. Vi kan bade skolere de som senere skal
styre dette landet, og vi kan hjelpe folk hel i

konkret med i skaffe sin egen energi, for
teller Smailov. - Pà denne maten bidrar si
til viktig utvikling av landet vart, og er
med pa à løse ikke bare miljoproblemer,
men ogsa sosiale og økonomiske
problemer, fortetter Smailov als orlig.

Smailov bru 1kr ogsa at folk flest er lite

interessert i miljovern gentrel t. I ol k har
mer enn nok med ä os erleve hverdagen,
skaffe seg nok penger til mat, klar, skole
gang for barna og andre basisbehov. Det er
bare mulig ä skape interesse dersom folk
ser at dette er til deres egen nytte. I arbeidet
med solenergi er folk veldig interesserte,
fordi de ser at dette er noe som kan dekke
et behov, og noe de kan tjene pa a bruke.
Miljoaspektet er de nok mindre opptatt av,
men for BIOM er det selvfølgelig viktig a
spre teknologi for a produsere energi uten
bruk av fossilt brensel og uten ä hugge ned
skogene, understreker Smailov.

Itliljøorganisasjonen har ingen proble
mer med kontroll eller at myndighetene
setter begrensinger for aktiviteten. Pa
mange matt r les er det offentlige og det
sivile samfunn i to forskjellige s erdener
med lite kontakt og samarbeid. Myndighe
tene bryr seg lite om a integrere og invol

ere organisasjonene i løsningen av ulike
samfunnsoppgas er. Pa samme mate er
mange as organisasjonsaktivistene lite
opptatt av politikk. De har en følelse av at
det er noe som ikke angar dem og mange
vil heller ikke delta i valg. I Kirgisistan er
det ikke alltid de godt argumentene, det
moralske rette eller det beste for samfun
nei som gjelder, men korrupsjon og klantil
hørighet. • Yngvild Lorentzen

Norges Nauinernforbund har sammen

med miljøorganisasjonen BIOM begynt å

lære folk på den kirgisiske landsbygda å

bygge rimelige solfangere til eget bruk.

Selv om Kirgisistan er et fjell-land, har det

gode forutsetninger for bruk av solenergi.

Et kontinentalt klima med varme somre og

kalde vintere gir mye stabilt, fint vær, og

landet har opp mot 300 soldager i året.

Solenergi er ikke i bruk i dag og kjøp av

fabrikkprocluserte anlegg blir for dyrt for

den fattige befolkningen.
Mange skoler som deltar i Naturvernfor

bundets skoleprosjekt SPARE i Kirgisistan

jobber også med solenergi. Der det er

interesse hos foreldre og i landsbyen skal

det holdes selvbyggerkurs. Med støtte fra

det norske Utenriksdepartementet og Glo

bal Environmental Facility dekkes kostna

dene til å utvikle enkle tekniske løsninger,

utdanne instruktører, holde kurs og kjøpe

materialer til 200 familieanlegg. I tillegg

får en miljøgruppe i hvert av de syv fylkene

midler og utstyr til å drive et demonstra

sjons- og informasjonssenter for praktisk

utnyttelse av solenergi.

For mer informasjon se:

ww.naturvern.no/spare

Bejdulladji Smallov
viser fram en hjem

melaget solfanger
for varming av vann.

Det lille, vennlige fjell-lan

det Kirgisistan strever

med å komme seg pä

beina etter Sovjet

unionens sammenbrudd.

Fire av ti innbyggere lever

under fattigdomsgrensen.

Samtidig ser noen mulig

heten til å kombinere mil

jøvern med sosial og øko

nomisk utvikling.

Miljevern langs Si
troll os er egne s annressurser, uten at dette
problemet er løst.

Halvparten av skogen i Kirgisistan halvparten av skogen har forsvunnet de siste 70 årene.

ien

Kirgisistan
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Mer nrbrmasjon wwwn.iturvern.no/arrangementer

Red userer

utbygging

ROGALAND: Bade Strand
kommune og fylkeeradmannen i
Rooaland vil beholde vannførinr n i
orpelandselva nar kraftverkel. i elva

skal moderniseres. Jorpeland Kraft
ønsket i utgangspunktet a bygge et
nytt kraftx erk, og O\ erføre to trecle
ler J\ vannet i elva til dette verket.
Det ville ha redusert vannforingen
tils\ arende gjennom Jorpeland sen
trum, og forringet el as funksjon
som rekreasjonsområde og

FINNMARK: Det som er straffbart i

Alta, er ikke nødvendigvis i Kautokeino.

Mens Alta kommune ble botelagt for a

ha gitt dispensasjoner til motorferdsel i

utmark pa feil grunnlag, har en tilsva

rende sak mot Kautokeino kommune

blitt henlagt. Dag Elgvin i Naturvernfor

bundet i Finnmark aksepterer ikke

i by-elv

hadeplass. Naturvernforbundet i
Rogaland har sammen med flere
andre grupper engasjert seg i gruppa
orpelandselvas Venner, som har

kjempet mot den store utbyggingen,
og tatt til orde for en modernisering
a den gamle kraftstasjonen. Na har
de altsa fatt støtte fra myndighetene,
og daglig leder Erik Thoring er svært
fornøyd med dette. Det er Norges
vassdrags- og energidirektorat som
avgjør søknaden fra Jorpeland Kraft.

dette, og har klaget henleggelsen inn for

Statsadvokaten.

— Det skulle ikke være nødvendig a ga

veien om henleggelse først, for sa a

vente og se om kommunen endrer prak

sis, noe den har sagt at den ikke vil

gjøre, skriver Elgvin i sin klage.

i arevis støttet den britiske
Baku-Ceyhan-kampanjen, som
kjemper for a få prosjektet stop
pet. Ltter planen skal
rorledningen være ferdig til
sommeren, og oljeeksporten fra
Ceyhan havn i Tyrkia skal
starte til høsten.

Mer informasjon:

www.bakuceyhan.org.uk

www.caspiandevelopmentandexport.com

SØR-TRØNDELAG: Ulovlig kjø
ring med snuscooter er et voksende
Problem i Sør-Trøndelag. Na vil
Na turvernforbundet ha strengere
kontroll med kjøringen.

— Vi er bekymret over at det blir
mer og mer forno eleskjorin med

otoriserte kjøietov i fri luflsomra
..er. Motorisert [erdsel i utmark er
lorbudt, med mindre man har en
god grunn, sier fylkessekretær Pål

SØR-TRØNDELAG: Adresseavisen har

mistet nær 2000 abonnenter, ifølge

NRK. Naturvernforbundet i Sør-Trønde

lag gikk i høst ut med en oppfordring

om a boikotte avisa hvis ikke mengden

reklameinnstikk ble minsket. Abonne

mentssvikten begynte etter Naturvern-

forbundets utspill.

— Jeg tror nok det har hatt en viss

virkning. Det skjedde noe etter det

,pillet, bekrefter Arne Sellæg, leder i

Adresseavisens redaksjonsklubb til NRK.

Administrerende direktør i Adresseavi

TROMS: For første gang har Natur

\ (rnforbundet slatt seg sammen
med kommunale og private aktører
i et kontorfellesskap. Grønt hus i
Fromsø er et miljøpartnerskap
mellom forbundet, Grønn I R erdag,
Tromeprodukt og Tromsø Miljøpark
KR Tromsprodukt er et privat lirma
som driver med allsidig, miljorettet
virksomhet, mens Tromso
Miljopark KF er et kommunalt sel
skap som driver med avfallshandte
ring, I luset apnet i . januar, og mil-

Ilellesnes til NRK.
I tillegg til den ulovlige kjorinrjen,

mener forbundet at kommunene er
for slepphendte med a gi rispensa
sjoner fra ferdselsforbudet.

— Enkelte kommuner gir clispen
sasjon dl sa a si alle om søker. Da
uthuler de lovverket, sier Hellesnes.

Naturverriforhundet i Sør-Trønde
lag vil også ha større restriksjoner pa
kjøp av snøseootere.

sen, Per Axel Koch, svarte pa forbundets

utspili med a si at dersom abonnentene

var misfornøyde med reklamemengden,

kunne de jo bare avbestille avisen. Selv

om han beklaget uttalelsen i ettertid,

virker det altså som om utspillet har fått

virkning.

— Nå far Adresseavisen igjen for å

ikke ta miljøet og leserne pa alvor, sier

Anders Ettestøl i Naturvernforbundet i

Sør-Trøndelag. Han vil fortsette arbeidet

for at Adresseavisen innforer en reserva

sjonsordning mot reklameinnstikk.

jo’> ernminister Knut Arild Flareide
var til stede under apningen.

— Vi er i gang med a få til kontoret
vårt i huset, og driser med det prak
tiske. Vi håper å bli mer synlig ved å
vare en del av et slikt hus. Vi far
kontorer på gateplan og fast kontor-
tid, noe som gjør OSS mer tilgjenge
lige for de som er nysgjerrige pa
Naturvernforbundet, sier konstitu
ert leder Cecilie Steffen i Naturvern-
forbundet i froins.

Pappa og barn-nettverk - > Hele året

NNV tilbyr en ny arena for pappaer og barn som sammen kan oppleve
naturglede og gjøre en innsats for nærmiljøet. Bli med og opplev
eventyrskoger og «ville naboer)>.
Kontakt Hege Hofstad, 23 109617, hhønaturvern.no

Marint foredrag for skoler . . Hele året

Muligheter for spennende foredrag om hav, marint artsmangfold og
korallivet på norskekysten.
Kontakt Alt Ring Pettersen, arpøeraturvern.no, 9387 1639

økoturismeseçniriar i Rosendal 12 —13 mai

Mer informas;on: jmh©naturvem.no

051.0 OG AKERSHUS
Informasjon: www.noa.no

Småbarnsgruppe for naturvenner ‘°‘

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus vil etablere en barselgruppe
for mødre og fedre hvor småbarna kan treffes i barnevennlige omgi
velser Kontakt Elin Tyse,91 1812 63, et@naturvem.no

Guidet busstur i Oslo 07 april

Busstur til grøntområder i Oslo som er utsatt for utbygging. Velforen
inger orienterer. Pris kr. 50 Informasjon/påmelding:
Elin Tyse, etøinaturvem.no, 22 690526

Eventyrskoger og kurs “>‘‘
V Mai

Informasjon www naturvern no/asker

NORD-TRØNDELAG
Kontaktpersors Per E,u -u 905 15046, per.fiatbergRstart.no

Digitale blinkskudd — Fotoutstilling 25. februar

NNVs ungdomsgruope «Nøkk og Nerd» har premiere med fotoutstl
ling på Backiund Hotell. Start kl. 15.90

Åpent fylkesårsmøte 12 mars

og informasjon om bioenergi og enøk
på Mære Landbrukskole kl. 11.00

HORDALAND
Informasjon: www,naturvern,no/hordaland. iUureøirj tlf 55 300660

Vassdragsseminar i Bergen

Søkelys på utbyggingstrua vassdrag i fylket

Tur til Ypsøy i Meland ..... 24. april

Omvisning ved økooonden Vikle.k Ypsøy

Tur til Svartebotn i Åsane — Gaupås 29. mai

Vi får blant annet demonstrasjon av gjenvekst etter skogbrann.
Turleder: Oddvar Skre.

BUSKERUD
Informasjon: www.naturvern no/buskerud Kontakt:
lngeborg DahI, 32 8064 74, ingeborg.dahl®drammen.kommune.no

Tematur Juni

Drammen: Ettermiddagstur i lett terreng. Passer for deltakere i alle
aldre,

ROGALAND
Informasjon: www. naturvern.no/rogaland

Båtturer med «Riskafjord Il» 24april, 29.mai.26. juni,
31. juli, 28. august, 25. september

Vi markerer Friljf:!ivetsår 2tXD5.ved å tilby ut#lukter med vetaranbåten
«Riska’jcrd Il».
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Bekymret over

s nøscootere

Forskjellsbehandling av kjøring J

Jørpelandselva brukes mye til bading. Hvis vassdrags
og energidirektoratet går inn for full utbygging, vil
vannføringen i denne fossen reduseres kraftig.

Reklame gir opplagsnedgang

.t’)p>4..)» 5Ji/’

_____________

Eart[i i N 0 fri det mO i i.rjurr notl.,i:rkrrt Friends ofthe Earth oorn N,aur ‘nfrrhundrrt er

Storbank trekker seg fra rørledningsprosjekt
Etter massivt press fra miljøver
flere og store sporsmalstegn
ved sikkerheten, har den i tali
enske storhanken Banca Intesa
trukket seg fra utbyggingen av
en rorledning mellom Baku i
Aserhajdsjan og Ceyhan i Tyr
kia. Statoil er en av oljeselska
pene som deltar i utbyggingen,
som koordineres av det britiske
oljeselskapet 1W.

l»anea Intesa solgte sine
interesser i prosjektet med tap
etter at det ble avdekket store

sikkerhetsproblemer med de
tekniske losningene som er
valgt for rorledningen. Materia
let som skal beskytte
rorledningen fra rust har aller
ene sprukket flere steder, selv
om det var planlagt å holde i 40

r. Byggingen er godt i gang,
men har blitt kraftig kritisert
for manglende miljohens n,
menneskerettighetskrenkelser,
arrestasjon og tortur av
motstandere av rorledningen,

Står samlet i nytt hus
surser og na ogsa
sikkerhetsfare. I tillegg har
georgiske myndigheter i perio
der stoppet utbyggingen
gjennom Borjomidalen og
Kodianafjellc’ne, omrader med
store naturverdier og stor fare

for jordskjel\.
Rorledningen skal frakte olje

fra Det kaspiske hav til Middel
havet, for a gjøre den tilgjenge
lig for det vestlige



Porsgrunn
refses for
manglende
bussplan
TELEMARK: Porsgrunn

kommune far sa hatten passer av

Tone Skau Jonassen Naturvern-

forbundet Telemark. Kommunen

har lovt å lage en kollektivtrafikk

plan, men den har enda kke kom

met.

— De har fitt det til i Skien,

men i Porsgrunn greier ikke kom

munen a holde det de lover. I fjor

høst ble det lovet en slik plan i

nær fremtid, men det blir forelø

pig bare med ordene, sier Jonas

sen til Porsgrunns Dagblad.

Hun mener biltrafikken er den

største miljotrusselen i Grenlands

omradet, etter at industrien

gjorde sin borgerplikt og renset

utslippene sine.

— Støvplagen som er i dag, blir i

hovedsak skapt av biltrafikken.

Derfor er det tvingende nødven

dig i fa redusert privatbilismen,

sier Jonassen.

BUSKERUD/ØSTFOLD: Natur
vernforbundet er en a organisasjonene
mm støtter aksjonsgruppen Dramstad
buktas Venners kamp om å stoppe dum
ping a giftig’ masser. Dramstadbukta
ligger i Drniinwnsfjorden, rett ved Ver
ket fergekai. Firmaet Drammen Skipsre
parasjon disponerer en torrdokk i Fred
rikstad, og har fatt tillatelse fra Statens
forurensningstilsvn til a dumpe inntil
70 000 kubikkmeter forurenset masse i

Drarnstadbukta i forbindelse med opp
rvdding a omradet. Det er flere hade
plasser like ved bukta, som ligger i en

del av Drammensfjorden sum har vart
gjenstand for store oppr ddinger etter
tidligere miljtigiltutslipp.

I tillegg til bekymring for at giften
kan spre seg i Dranimensfjorden, er
Naturvemnforhundet i Ostfold ogsa
bekymret for at oppgravingen av mas
sene kan føre til spredning av tungme
taller i fars annet rundt Fredrikstad.

— Det eneste forsvarlige er a suge opp
muddermassene og deponere det pa
land, sier leder 1-lenning all i Natur
ernforhundet i Østfold til Fredriksstad

Blad.

Forurensede
masser skal gra
ves opp fra e!ve,
bunnen utenfo
Fredrikstad
Mekaniske
Verksted (over)
og dumpes i
idylliske Dram
stadbukta i
Hurum, rett ved
den strie Svel
vikstrømmen.
NNV og mange
andre reagerer
kraftig.

N

ÂR NATUR STåR PÅ SPEL,

ligg det som regel øko
nomiske interesser bak.
Skal Statkraft fa byggje
ut elva, eller kommunen

fa sleppe ut kloakken utan reinsing?
Skal oljeindustrien fa bore i ltarents
ha et? Har grunneigaren rett til å
«utvikle» sin eigedom med sjeldan
natur?

Nar politikarane skal velje
“.,iellurn alternativa, har dci ia den

eine sida tal for den okonorniske
gevinsten, og i den andre skala meir
Upresise opplysn ingar om natur er
diane. Som regel maI dci siste ike.
Nokre økonomar har meint dette
kjem av at naturen som han er,
manglar ein økonomisk verdi til å
samanlikne med den økonomiske
verdien av kraftverl.a’t eller dci inn
tektene grunneigaren far av i legge
utmarka til rette for hytter. I)ei har
difor gatt i gang med i sporje folk
om kor stor verdi dci vil setje pa i
oppleve rein på Hardangervidda, frie
fossar, urskog eller kva det na matte
vere. Dci få ulvane vi har, er verdt

70—80 millionar i aret, om eg ikkje
hugsar feil. Samanlikna med verdien
av sauene dci et, skulle saka vere
avgjort i favor av ulven. Men kalky
len hjelper ikkje. Det er ingen som
far kassere inn verdien av ulven.
Takt eksisterer berre pa ark som
ikkje er verdipapir. At dci kan vere
uttrykk for ein samfunnsokonomisk
verdi, gjer lite inntrykk.

Da dci avvikla slaveriet, var dci
ein annan tanke som slo gjennom.
Verdien for mennesket ved å vere fri
vart ikkje kalkulert i pengar og sett
Opp mot det økonomiske utbyttet av
a halde slavar i produksjonen. Men
neskeverdet fekk rettsstatus. I [uma

nitelen sa nei til slavehandelen,
sjolv om han lønte seg s art godt.
I lumaniteten er ikkje ein
okonomisk idd, men han gjer del.
bet re å leve.

I store delar av verda gar kamnen
for menneskerettar og miljo na hand
i hand. Dette er ein kamp mot det
moderne slaveriet. I lumanitet og
naturvern er sarnanfallande verdiar.
Naturs cm er eit
sivilisasjonsbyggjande prosjekt. Lit
sivilisert samfunn hemmar lysta til
kortsiktig vinning når det gir ut
over langsiktige gode. Lit si ilisert
og hurnant samfunn tek var pa det
livsgrunnlaget som mennesket og
andre arlar har felles nytte og glede
av. À forpeste lufta og forstyrre natu
ren gar ut over humaniteten.
Levande artar og landskap kan ikkje
vere ein salderingspost fordi det gjes
pengar a la dci ga under. Det er gren
ser for kor rikt eit sivilisert samfunn
kan vere.

I 1992 5 edtok Stortinget iiob i
Grunnlos a. Der står dette: <Enhvær
har ret til et Milieu som sikrer Sund

het og til en Natur
hvis Produktion
sanne og Mangfold
bevares». Det er
ikkje eit darleg
utgangspunkt at
naturs cm er

grunnlovfesta. Nar hovudtrenden er
at det blir stadig meir pengar, og sta
dig mindre intakt natur, tilseier ogsa
den okonomiske teorien om grense-
nytte at det er rett å. legge storre vekt
på i hindre forfallet i naturen. Vi må
hugse ia at fleirtalet av dci som har
den grunnlovfesta retten til natur er
ennu ikkje fødde. Naturvern er å
setje verdiar på sparekonto for fram
tida. Kven veit om ikkje dette er vik
tigare enn at oljefondet veks?

Nytt fra NatLi rvernforbu ndet

Krever stans idumping
Naturvern er ein rett
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[(‘fl spoi’i tJ iniii l,r. I’Ouil

i;icr 0 p171’ ski i1’ ttii’t ‘i.

Ord i nar pns: 450,
Mt’d]cnispris: 350,—
Vervepris: 2 medlemmer
Kampanjepris: 200,-

Ryggsekk
,St’k/ (on .30 iitt’r) iii Ondt’
)ivt ‘rdn4sliri ik ut,’ da’i li n ‘i.

St ‘kkt ii har t ‘t ‘iikt ‘it, It ‘t
fOt 1/til! iti ‘it ‘i/:-4t ‘lii iiit’il
.kuldt ‘rrt ‘mi ‘i’ nt,’ hftt’bt ‘/0

Ordina’r pris: 550,-
Mudlvnispris: 450,-
Vervepris: 3 medlemmer
Kampanjepris: 300,-

T-skj orter
T—skjtn[t av Içoi1isk

clt1rkt’t lioniull nit’d
mo [iv av li i idtfl çl. Fas

i L sttn’n’/st’.

Ord invr pris: 190,-
Muclh’rnspris: 160,-

Vervepris: i medlem
Svart T—skjortt’ iut’d

Nati i rz’t’riifoi’b l(iidt ‘[5

io’.o ifiiit’fai’,t,’t’m. iis i
XXL/XLIL storrt’lsc.

Ordinar pris: 130,-
Mu’dk’mspris: 100,-

Vervepris: i medlem

Fuglemater
Pii’.icnia[t’r i uu’tall sommi til/alt nioutt’rs p0
cii stnr plastflaske. Maten’n fullt’s uiut’d futi
fra flasken t’ttt’r hvert sant Jii’Ieiie spisel:

Ordinir pris: 100,—
Modl(mspns: 55,-
Vervepris: i medlem

Dyreplakater
Pa ti t’diji i skog og n iark», s tnu’ielst’

08 x 9$ ciii. <‘Livet i havet>’, sttn’rt’lse

68 x 98 cm.
Ordinær pris: 70,-
Mndlimspris: 55,—

Vervepris: i medlem for
begge plakater.

Nytt informasj onshefte!
(304: Med uett lii a drept’

Ord nær pris: 40,-
Med h’mspris:30,—

KLissesu’tt (20 stk): 200,-

Skulderveske
Ord ina’r pris: 200,—
Mvdlr’rnspris: 150,-
Vervepris: i medlem

Fugleplakater
I ii’1’ tOmt i ‘Jiigleplaknter

mmit’tl vart’ voiiliçsit’fut,’it’r.
I’lakait’nt ‘ under 45vii5 til!.

Ordinær pris: 00,-
Mvdlt’nispris: 45,—

Sett nied ni/i’ fire plakater:
Ordinær pris: 190,-
Mu’dlt’mspris: 140,-

Vervepris: i medlem

Fuglesang-CD
Dobbei CD uit’tl 197 iiordiskt’Ju—
:.lt ‘ai’tt ‘i. liii lhioldsjortt ‘gitt/St som

gjør det t’idct’li itfinnt’fram.
Ordinær pris: 295,—
Mu’dli’mspris: 220,-

Vervepris: i medlem

Kl.;, K’1,,l

LI (,t< (‘tur> In;; (;ç:< st’r,dt’. (il> (‘r\ur)

LI I lit i’dmi(k’;nsktii ( ï0 kr/ In
LI ‘ttti(’FIl i’u<st>nisii<’ihni (I 7> kr/,ir(

LI Fnrn;l t’in’dIurnsk,ij (420 k
LI S(uduiil/ nnrJoni’.iitmiii (201) kr ‘in)

LI (,tt (‘tur> 111:4(0,1(1 ‘411(1—. Il> urvur)

LI I iotud ud11i>isk,i1,(370 ki / ,u•)
LI >-‘Wdunt/ p(n’.(ilu,1t;li’ll’ili (17, kr/,ir)
LI i ,Iflhili(m,’dl;rI.kIp (420 kr/i
LI SWdunt/ Sn5iiu’.lt.IIlliIii (20(1 kr/dr)

Kan sendes
ut rankert

i Norge.
NNV betaler

portoen

-ï

Verv en venn... ...eller kjøp noe til deg selv!

i
I.

Kniv
Nti i,.,’ — ku jv at’ hiai kz ‘tilitt ‘t

iuit’d 7 Cill la iigt ku iz/i/tid.
lZit’iiiit’ leuiiz’t’n bt,r[t iz’i’i’t’

illt’t/ (lt’g lit i iiailiit’nt

Ordinær pris: 350,-
M(’dkmspris: 300,-

Vervepris: 2 medlemmer

Ved salg kommer porto i tillegg. Alle varer kan ogsa ilestilles pa vvw.naturvern.no/salg

Rumpetaske
l’i’aktisk rttmnpt’taskt’

(lit ‘ti hitiltit ‘i’fir drikkt’—
flaske n plass tilfek...
uiatptkkt’, ski.snit ‘ru i,

tm’ lonunt’i’ok.
Ordinær pris: 10,—
Medlernspris: 150,-
Vervepris: i medlem

Termos
Stdltt’rnios Snill u’oiui Uit’r

0,5 I, uit ‘d Is/nOt rot’n i—

forinuidt’is /tIgo.

Ord inær pris: 200,-
Medk’mspris: 160,-

Vervepris: i medlem

Bøker
lttik’t’ tiili ilOt’il (Iv Nougt’s uatiu’pt’i’lt’i’ og m kanipt’n ford tti

(‘(III’ pa dt’mn: «Jostt’dalsliu’t’t’mu: Vantli’iugam’ i iiasjonalparkeu>
og . Motkm’nJt: Spai’ Salt/il ‘litt for iiujt’ natiu’iu ugi’t’p»
Ordinær pris: 150,-
Medlemspris: [00,—
Vervepris: i medlem
«Kanupt’n om Gaida ‘i

Ordinær pris: 220,-
Mt.’dlemspris: 150,-
Vervepris: 1 medlem

14,’kr Å VINTFRFUGLER

i — i_.

T.#.kjEgfr

bW )I’I i’
h :‘ .2;;;
1” ‘ \ .,

Å4
L ‘

K
(t,. ‘

,t_”.’’ I -

Informasj onshefter
l—lt’fter fra Naturz’t’i’ndi’t’t 1 ((Os, stadig akt ut/I og iilspiu’—

t’u’t’nde 0 ‘su 0 ig: «Å vi ‘ut’ t’llt ‘r ikke væm’t’ - ouii inn ngf’old,
mmiiljo og umura/clt’r;’, «Tiirt’skot,’t’n», «lItt godt’ lit’ i ‘Os’—
landt ‘0», «P0 bai’.s trntldt’ s tit’r», «1 )t’l inn i igfaldi’ft’ [Jt ‘Ilt ‘0,
«Stainmnt’ui i sit’inu’tnjsa — nun nottu’arvt’ns bt’tijd;ung for
norsk kultur og t’gt’nari», «Ntititr i mmit’uiuit’skt’tsfolt’fiim’s
m’ «Mt’llom land og )iov».
Ordina’r [ris: 30,—
Medk’rnspris: 20,—
Klasse’,ett (20 stk): 200,-

VII(VFI’REMIILINSKE
LI Skih>i.;
LI Rv;;;;d’i.k
LI k’un<p’(tsku
LI Sko ld,’r, uskt’
LI Knit
LI T,’riut,s
LI T—skjon(t’: I.Iitld(’( u:;I

Vervekupong
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POSTNUMMER: PDSISTED:

I \T MEDLEMSNLJMMER:
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POSTNUMMER: POSTSTE[>

TELEFON FØDSELSDATO

FORNAVN: EITERNAVN

ADRESSE:

I’OSrNUMMER: ‘ POSTSTED:

TELEFON: I (Il ISI ISOATO

/

5 t,:nuticii,’dI,n,sL,,1’oppgi (,d,s’ischit,’,’,’ ni, fl i:’i i (1,rI;g»’n’ iamiik’rncdk’mmer:
F0DSELSDATO: NAVN.

F0DSELSDATO: NAVN

F0DSELSDATO: NAVN

004
m,d”tt bI bSP&

LI St ml -ok(,r(i’
()

LI I uk: Jt<sS’d ,ii:,brn’.’n
LI bk: \It’tkr.t i

LI lit,k: K,impun om (auLi
LI i u:;iu».i n::—Cl)
LI i u::iumni,’r

LI Sult mu’d 4 i u;;It’pI;ik:ti;r
LI 2 dvrupl,ik:il,’r

Kan sendes
ufrankert
i Norge.

NNV betaler
portoen

Postkort
«Trut ‘de a rtt ‘r’< (pakke ni/6 stk, 0 ikI, ko,i
voluitt’r) og «Naturbildt’r’’(1makkt’ mm,/i()
stk, inkl. konz’t>luttt’m’)
Ordinær pris: 30,-
Mt.’dlemspris: 20,-

Bestillingskupong
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Tema klima

Sheila \Vatt-Cloutier leder inuittenes sarn
arbeidsorganisasjon Inuit Circumpolar
Confennce (ICC). Organisasjonen samler
I 000 inuitter i Canada, Alaska, Russland
og pa Gronland.

Egen nasjon

Inuittene onsker LI komme pa lik tot med
andre stater — å bli behandlet som en
nasjon. snarere enn en slags uformell grup
pering.

— Inuittx erdenin fungerer som en stat og

jeg har rollen som inuittenes utenriksmi
nister. Min oppgave er å sette inuittenus ga
kartet, forklarer Watt-Ch utier.

Hun har en formidabel jobb foran seg.
lnuittene rammes hardere enn noen andre
av klimaendringer, miljogifter og t nnere
ozonlag.

— Folk blir brent a sola ga grunn av tynt
ozonlag. Det er noe som aldri har skjedd
for, forteller Watt-Cloutier.

Ikke bare er nedbrytingen av ozonlaget
størst ved polene, nordomradene fungerer
ogsa som klodens soppeldynge for miljogif
ter. Var og vind frakter giftene nordover
der de hoper seg opp i dyr og folk.
Inuittene nord i Canada har flere ganger
mer miljogifter i kroppen enn andre cana
diere.

— Vi har sa mye gifter i kroppene at
mødrene må vurdere om de skal amme
sine barn, sier Watt-Cloutier.

Nytt land

Natue li miljø treffer Sheila \Vatt-Cloutier
under de internasjonale klimaforhandling
ene i ltuenos \ires. Her hever desembersola
temperaturen til nærmere 30 grader i skarp
kontrast til kuldegrader, is og sno ga Watt
Cloutiers hjemsted lqaluit nordost i
Canada.

— Vi har en menneskerett til a være kald.
Vi vil fryse, sier Watt-Cloutier med
innstendig ettertrvkk.

I løpet av året vil ICC levere en klage pa
USAs utslipp av klimagasser som de mener
bryter inuittenes menneskerettigheter. A
bringe inn menneskerettigheter represen
terer en ny innfallsvinkel i kampen mot
klimaendringer. Watt-Cloutier kan fortelle
at interessen for saken er enorm, og at
mange arbeicier frivillig for å hjelpe organi
sasjonen med jussen.

— 1-Ivis den interamerikanske kommisjo
nen sier klimaendringerie bryter inuittenes
menneskerettigheter tror jeg folk i USA vil
endre oppfatning ved valg. De vil ikke bli
sett pa som en nasjon som bryter minnes
kerettighetene, sier \Vatt-Cloutier. ICC har
sammen med sine stottespillere brukt et
par ar pa å samle inn dokumentasjon og
forberede de formelle sidene ved saken.

— I [vn ønsker din å oppnå med n]iv’oi ow
denne sakin ?

— Vi er fa og i ferd med å bli margina- UP

— Når dLl begynner å miste dine kjære gjennom isen, da skjønner du at noe skje

sier Sheila Watt-Cloutier. lnuittene vil be den interamerikanske kommisjonen for

men neskerettigheter rette søkelyset mot USAs enorme utslipp av klimagasser.

t
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Tema klima

It’ lisert. Dit a legge inn in slik
klage er in seier i seg selv. V: skal
ikke sitte stille og se pa at xart folk
for\ iflflvr. sir\kTitt-Cloutier.

— Samtidig er dette in kommuni
kasjonsstrateg — en langsiktig stra
tegi for a Li folks oppmerksomhet og
indre politikken.

Raske endringer

I november i fjor kom resultatene fra
The Arctic Climati lmpact Assess
ment (ACIA), et fireirig prosjekt i
regi av Arktisk Rad der 250 forskere
har deltatt. Konklusjonen er at tem
piraturen i Arktis har steget nesten
dobbelt s raskt som den globaL’
gjunnomsnittstemperaturen.

Lndringene skjer med en hastig
hit som er dramatisk annerledes fra
hva vi har sett tidligere, sier Robert
Corell som ledet arbeidet med ACIA
rapporten. Nedsmel ting av polar:sen
kan ogsa pavirke klimaet pa resten
av kloden.— l’olene er planelens air
condition. Avkjølingseffekten for
svinner hvis di smelter. Da blir dit
v armen’ andre steder ogsa, pipeker
Corell.

— Muligheten for at isen pa Grøn
land smelter er dit mest alvorlige
tunn vi har gjort. Det er Grønland
som gjør tempiraturstingningen i
nord til et globalt problem, sier
Corill. Arsaken er at dit er hir vi
finner dit største landbaserte isdek
Lit i Arktis. Isen dekker et omrade pa
narmere i , millioner kvadratkilo
meter. Satelittdata viser at omradet
hvor isen smelter har okt kraftig di
siste 25 arene. Rekorden bli’ satt i
2002 da store mengder is smeltet helt

pp 2000 meters høyde. Med tre
grailer temperatursti gn ing pa Grøn
land forventer 1 rskerne en totalt
nedsmelting av isi n pa øya i løpet av
tusen ar. Det vil i sa fall medføre en
havstigning pa hele sju meter.

— CO-utslippene øker og tempe
raluren øker. Så lenge temperaturen

øker, vil isen på Grønland smelte,
sier Corell. I [an sammenligner kli
maendringene med en supertanker:
Skal de bremses ma man sette inn
store krefter og dit tar likevel lang— To grader stigning globalt vil
bety det dobbelte i Arktis — rundt
fire grader i gjennomsnitt. Enkelte
deler vil få større
temperaturstigning. Vi ser også
større stigning om vintiren inn
resten av året, papeker Pål l’restrud,
direktør ved Cicero Senter for klima
forskning.

Faller gjennom isen

lnuittine i Arktis merker allerede i
dag klimaendringene pa kroppen:
Lengre isfrie perioder, endret adferd
hos ville dyr, en kystlinje som er mer
utsatt for alvorlig u ær og hus som
bokstavlig talt forsvinner i sjøen.
Dermed truer klimaendringer bade
inuitti’nes levebrod og livsstil.

— Vi har en sterk medfødt refleks
til å jakte. Vi vil vare der ute. Krop
pene vare fungerer ikke bra med å
spise kylling og frokostblanding.
Men na opplever vi at jegere faller
gjennom isen og dør på steder hvor
dit har va:rt trygt å ferdes tidligere,
sier Shuila Wått-Clouti er og forteller
at hennes i’gi’n nabo mistet begge
bena etter å ha gatt gjennom isen.— I Iva hadde du gjort dersom d:n
sivilisasjon var truet og kunne for
svinne pa under hundre ar? Land
har gatt til krig for mindre. Dit er
heldigvis ikke maten vi takler pro
blemer på. Na setter vi var lit til kli
maforhandlingi’ne. FNs klimakon
vensjon slår fast at utslippene skal
reduseres for å unnga farlige men
neskeskapte klimaendri n gir. Tony
ltlair snakker om behovet for a redu
sin utslippene av klimagasser med
øo prosent. I Ivorfor blir ikke i’t slikt

maI (liskutert i de internasjonale kli
maforhandlingi’nc, spør Watt-Clou
tier. • Audun Garberg

E

LJ innførte et kvotemarked for
klimagassen CO2 fra første
januar i ar.C02-utslippene fra

bedriftene i kvotemarkedet kan de
neste tre ,irene komme til a øke med

prosent i forhold til nivaet l 2000.

Det viser en gji’nnomgang av lande
nes planer som ble gjort av det bri
tiske konsulentselskapet Enviros i
høst. Siden den gang har Storbritan
nEi senket sitt ambisjonsnivå.

Langt unna 3
— Reduksjonene som ligger inne i
planene nå er veldig langt unna det
landene er forpliktet til gjennom
Kyoto-protokollen. Slik sett er dette
en prøvi’periode for å si’ hvordan
systemet virker, sier administrernde
direktør Kristian Tangen i analyse-
selskapet PointCarbon.

1-lan far følge av seniorforsker Jør
gi’n Wettestad ved Fnidtjof Nansens
institutt.

• EUs kvotemarked startet formelt 1. januar 2005.

• Nå kan man kjøpe og selge kvoter for utslipp av CO2. (En

eller flere av de fem andre klimagassene i Kyoto-proto

kollen kan senere bli inkludert i markedet.)

• Markedet omfatter over 12 000 bedrifter når alle de 25

landene er tilsluttet.

• Bedriftene finner man innen produksjon av energi, jern-

og stål, cellulose, sement, glass og keramikk.

• Verdien av kvotene i markedet ble i 2002 anslått til 30

milliarder Euro — om lag 243 milliarder norske kroner.

det motsatte.

— kU-kommisjonen vil nok i første
omgang fa di’tte i gang, og gradvis fa
inn budskapet om at dette ikke gar i
riktig retning for deretter å stramme

(Buenos Aires) Tyskland vil

kutte EU5 utslipp av klimagas
ser med 30 prosent og får støtte

EU-parlamentet. Knut Arild
Hareide mener Norge ikke bør
ha forpliktelser på nivå med EU.
Tysklands miljøvemnniinister Jürgen
Trittin sa på sin pressekonferanse
undi’r klimaforhandl inge ni i Bue
nos Aires at man na komme til
i’nighi’t om at temperaturen ikke
skal stige mccl mer enn 2 graili’r.

40 prosent reduksjon

For a bidra til di’tte foreslo Trittin at

FU skulle pata seg å redusere utslip

pene med o prosent innen 2020,

forhold til nivået i i ggo.— Det høres mye ut, men vi ma

huske at frem til 2012 skal vi reilu

sen’ med 8 prosent. Ditte i’r i’n del

av di o prosentene, sa Tnittin og
erklarti’ at Tyskland i’r villig til å
redusere sine utslipp med hele 40

prosint innen 2020.

inn mot slutten pero)ilen.
kU skal ifølge Kyoto-avtalen ri’ilu

sen sine utslipp med 8 prosent fra
1990 til perioden 2008—12.

Trittin fikk i januar støtte fra kU
parlimentet som i in resolusjon sier
at utslippeni: bør redusi’res med i
størrelsesorden 30 prosent innen
2020 og deretter med 6o—So prosent
innen .ioo.

Likevel ma Tyskland nok belage
seg pa harde tak innad i kU om
fremtidens klimapolitikk. Italia vil-
gir stikk motsatt strati’gi og vil ikke
ha noen bindende internasjonal
avtale etter at forpliktulsene i Kyoto
protokollen løper ut i 2012.

Ingen tall fra Hareide
Norges milj øvemnministir Knut
Arild I lareidi understreker viktighe
ten av at landene begynni’r å disku
time hva som skal skje etter 2012.

I [an vil imidlertid ikke tallfeste hvor
mye Norge eller andre land hør redu
sire utslippine med.— Norges posisjon er at vi vil ha i’n
mer amb:s:øs avtale i’tti’r 21)12, sii’r
Ilareide.

K’,( teinarkeilet skal omfat ti alL
Unionens 25 medlemsland. Over
12 000 hi’ilriftir vil etter hvert
kunne kjøpe og selge kvoter for sine
utslipp. Først i fasi’ går frem til og
med 2007.

Nasjonale planer

I [vert enkelt medlemsland lager en
plan for fordeling av k oteni’, og
bestemmer samtidig hvor store kvo
ter industrien skal fa. Alle har imid
lertid ikke kommet helt i maI med
sini’ planer. I lellas har varslet at de
vil levere noe i løpet av 2005. Og Ita
lia vil dele ut sa store utslippskvoter
at kU-kommisjonen sannsynligvis
vil sette ned foten. Storbritannia ar
sammen mcd Sverige og Tyskland
de som gikk lengst for å kutte utslip
pene i piriodin 2005—07. Na har lan
det imidlertid lagt frem en revidirt
plan som tillater større utslipp.

Stonbritannia ble sitt pa som et
foregangsland. Når de reduserer sitt
ambisjonsniva, tror jeg ikke det var
veldig ‘ elkommint, sier kVettestad.

—. Audun Garberg

— Er støn-elsi’u pd redulcsjont’nc og
tidsrornm’t i Tpsklandsforslcigfornuj
tig?— Jeg skal ikke diskutere tall her
nede. Det er det lagt opp til når vi
begynner forhandlingene. Hvis vi
skulle gatt ut mcd tall ville i ikke
greid i ga videre.— Bør IkorgesjE’mtidigi’forpliktelsi’r
liqgi’pci mm mi’dTUs’

Norgi’ er en olji’- og gassnasjon.
Nar i øker vare utslipp gjennom
eksport av gass, gjør vi at andre land
i Europa kan ta bort sine kullkraft
verk. Jeg ini’nir di’t Fjellanger tok på
seg i Kyoto var ambisiøst. Dit blir
fi’il å sammenligne utslippsforplik
telsene direkte.

1 lareide mener Norge er dit indus
irilindet som har gatt lengst for å
redusere utslippene og
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30 lro’1 mer potet i nord
vil bety ni millioner kroner
mer i lomma til potetbondene
i Nord-Norge på arshasis, sier
CICERO. Men dette er i 2040,

basert pa de kliinaendringene
som kan komme.

Varmere, villere og vatere
vær vil sla mest positivt ut på
jordbruket i Nord--Norge km-
det sett under ett. Ikke bare
potet, men større avlinger av
bygg, hvete og havre er i vente
her.

Arsaken er at særlig den
lave temperaturen er hem
mende for veksten i nord, sier
CICERO-rapporten Climate
Chango Impacis on Agricultural
l’roductieily in Norway.

1-Iva så. med resten av landet?
Nar det gjelder dalstroka inna
for og sør for polarsirkelen, vil
ikke klimaendri ngene slå bare
positivt ut for jordbruket. l\Ier
regn vil det dessverre også
komme med varmere vær, og
det vil få en negativ innvirk

ning i 20 prosent av tilfellene.
For mye vann i jorda som gjør
at plantene er våtere på røttene
enn de liker, eller mindre lys
fra sola ettersom skyene med
regn skygger for den, er grun
nene.

Men i iS prosent av tilfel
lene vil det ogsa bli bedre, og
poteten er den store vinneren
på landsbasis. Norge kan bli
en stor potittnasjon i fremti
den, med andre ord.

• Elisabeth Kirkeng Andersen

På Dovre og i Abisko i Sverige
har fjellbjørka skutt fart de
siste årene, muligens på grunn
av varmere vær, viser en studie.
På Finnmarksvidda skjer
derimot det motsatte.

Klimaendringer pavirker vegetasj o
rien, men pa hvilken mate vil
tregrensa endre seg nar været blir

llere, varmere og vatere?
Forsker Linda Dalen ved Norges

teknisk naturvitenskapelige univer
sitet (N IN Ti) har forsøkt å finne sva-
ret pa tusenkronersspørsmalet. i [un
har sett pa tregrensa på tre steder i
Norge og Sverige: l)ovrefjell, Abisko
i Sverige, omtrent ti kilometer fra
Nar iL, og i Joatka på
Finmarksvidda, tre mil sør for Alta.

Få Dovre og i Abisko ser
fjellbjørka ut til å ha skutt fart de
siste arene.

— Fjellbjørka har nylig okst i høy--
den, og vi ser en svært ung popula
sjon av tregrense-trær, sier Dalen.

Ärsaken ser ut til å være varmere
vær, men beite av sau og rein har

også en viss påvirkning, så helt sikre
er forskerne ikke.

På Joatka er situasjonen motsatt.
1-ler ser det ut som om tregrensa er
på vei nedover fra sme 450 meter
over havet.

— Dette kommer trolig av at endret
klima så langt nord har ført til mer
sno om vinteren. Dermed blir vekst-
sesongen kortere, sier l)alen.

I tillegg til a se pa tregrensa i disse
omradene har Dal en skapt høyere
temperaturer ved å lage drivhus
rundt noen av fjellbjørkene. Etter
fire år viste det seg at bjørka okste
raskere og fikk flere blader. Effekten
var klart størst på Dovre.

-- Jeg må imidlertid få tatt noen
flyfotografier for a bekrefte at
tregrensa har flyttet seg oppover pa
Dovre og i Abisko, sier Dalen.

I Jotunheimen har andre forskere
gjort dette, og der viser det seg at
tjellbjørka vokser syv meter høyere
opp na enn for 40 år siden. Ogsa her
kan noe av arsaken være mindre bei
ting i tillegg til varmere vær.

• Elisabeth Kirkeng Andersen

Varmere
enn antatt
Temperaturen stiger
sannsynligvis mer
enn FNs klimapanel
hittil har antatt.

Det viser nye forskingsre
sultater fra det britiske
Hadley-senteret som er
verdens ledende eksperter

på klimamodeller. Resulta
tene ble presentert på de
internasjonale klimafor
handlingene i Buenos
Aires i desember.

3,5 grader
Både EU og andre land
diskuterer muligheten for

å stabilisere konsentrasjo
nen av co2 i atmosfæren

på det dobbelte av før

industrielt nivå. Hittil har

man antatt at det vil bety

en global temperaturstig
ning på 2 grader. De nye

Bedrifter som kom
inn i det norske CO2-
kvotesystemet fra
nyttår, ser positivt

på systemet. — Et
riktig virkemiddel,
mener Statoil.

— Alle våre utslipp her på
Statoil Mongstad blir
inkludert i kvotesystemet.
Dette er et riktig virke

middel for å få like tiltak

på tvers av landegrensene,
slik at konkurranseevnen
ikke forrykkes, mener Terje

Palmesen, helse-, miljø- og

sikkerhetsdirektør hos

resultatene fra Hadley

senteret viser at en stig

ning på 3,5 grader er mest

sannsynlig. Forskerne

mener det er 90 prosent

sannsynlighet for at opp

varmingen vil bli et sted

mellom 2,4 og 5,4 grader.

Rask økning
Konsentrasjonen av CO2 i

atmosfæren var i 2003 på
376 ppm, mens den i før

industrialisert tid var 280

ppm. De siste to årene har

konsentrasjonene i atom

sfæren økt raskere enn

tidligere, noe som har

vakt bekymring blant for

skerne. Skal man klare å

stabilisere nivået rundt

550 ppm i 2050—2060,
må utslippene av klima

gasser mer enn halveres

fra dagens nivå.

Statoil Mongstad.

Naturvernforbundet er

derimot kritisk til at gass-

kraftverk kommer inn i

kvotesystemet.

— Vi er i mot å ta gass

kraftverkene inn i kvotesy

stemet fordi det gjørat

det blir enklere å få byg

get gasskraftverk enn i

dag. Statens forurens
ningstilsyn kan ikke sette

noen grenser for CO2-
utslipp fra gasskraftver

kene dersom de er med i

kvotesystemet, sier nestle

der Lars Haltbrekken i

Norges Naturvernforbund.

Tregrensa kan
krype oppover

Poteter, grønn
saker, havre og
hvete vil trives i
fremtidens
klima i Nord-
Norge. Bildet
viser potetsan
king i Nordland

Potetfeber i nord
Nord-Norge kan bli det nye Toten i år 2040. 30 prosent mer

potet kan bli høstet i nord dersom været blir varmere, slår en

rapport fra CICERO Senter for klimaforskning fast.

0
Bedrifter fornøyd
med kvotesystem
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Lyst til å jobbe med natur og miljø?
klima

kliljotoppmøtet i Rio utpekte
Verdensbanken til hovedaktor i arbei
det med bærekraftii utviklini i den
tredje verden. Banken har imidlertid
fortsatt sitt tunge engasjement i fos
sile energikilder, bade x iå a stotte pro
sjekter for energiproduksjon og ikke
minst utvinning av kull, olje og gass.

Den amerikanske tenketanken
Institute for Policy Studies (Il’s) har i
samarbeid med Transnational Insti
tute i Amsterdam gatt gjennom Ver
densbankens prosjekter innen fossil
energi, I perioden fra 1992 til sent
høsten 2004 støttet banken 332 pro
sjekter innen energiproduksjon og
utvin ning.

— Banken går inn i prosjekter som
ødelegger folks leveomrader uten at
noe av inntjeningen fra prosjektene
drypper ned pa folk, sier Latin- Ame

Ken Newcombe er sjef for
flere av Verdensbankens fond
for klimatiltak i u-Iand. Han
fnyser av kritikerne.
— Jeg tror nok de er frustrerte over at

så mye av vår portfolio går til fornybar

energi.
Fondene Newcombe administrerer

har hittil investert 300 millioner dollar

i fornybar energi. Sammen med inves

rika-koordinator Nadia Martinez P. i
IPS.

28,5 milliarder dollar

Til sammen har Verdensbanken
bidratt med 28,5 milliarder dollar til
de 332 prosjektene. IPS har beregnet
de totale utslippene gjennom pro
sjektenes levetid til 43,4 milliarder
tonn CO2.Til sammenligning var
verdens samlede utslipp i 2002 pa
24,5 milliarder tonn.

— Vi sir Verdinsbanken som din
amerikanske utenrilcspolitikkens
forlingeile arm. Di apner nye sekto
rer for privat isering og tilgang til
naturressurser. 82 prosent av de Ver
dinsbank-finansierte
oljeprosjektene siden 2992 har vært
til eksport, sier Martinez.

I 2000 hestilte Verdensbanken en

teringer fra vertslandets side er banken

involvert i fornybare energiprosjekter

for 1,5 milliarder dollar. Felles for pro

sjektene er at de reduserte utslippene i

sør vil gi i-land som investerer i

fondene rett til å slippe ut mer.
Blant bankens ordinære energipro

sjekter dominerer imidlertid de fossile

kildene, mens bare 6 prosent går til

fornybar energi.

uavhengig gjenriomgang
av sitt fossile
engasjement. Den såkalte
«Fxtractive Industries
Rcview» anhefalte i’n
umiddelbar stopp i ban
kens støtte til
kullprosjekter og slutt pa
utlån til oljeprosjekter i
løpet av de neste fire
årene. Disse anbefaling

j ene bli’ ikke tatt til følge
av bankens styre, som
representerer Norge og de

I I andre medlemslandene.
— Ideen var at banken skulle ut

fossile energikilder, ikke bare øke )
støtten til fornybar energi med noen
fl, prosent.

Kritiserer klimatiltak

Martinez er ogsa svært kritisk til at
Verdensbanken skal gjennomføre
klimatiltak i utviklingsland
gjennom den sakalte grønne utvik
lingsrnekanismen (CDM).

— Opprinnelig foreslo Brasil et
uavhengig fond for finansiering av
fornybar energi. USA hadde imidler
tid en annen ide. De ville ha private
selskaper med, sier Martinez og viser
til at klimatiltakene gjennom CDM
na gjør det mulig for selskaper i i-
land å slippe ut mer.

— Er det ikke bedre at Banken enga
sjerer seg i prosjekterfor å redusere
utslippene av klimagasser enn at de står
på sidelinjen?

— Mitt umiddelbare svar er nei. De
gjør bare ting verre. • Audun Garberg

— Dette er ikke et spørsmål om

fornybar energi, men at landene får

utviklet sine energiprosjekter, sier

Newcombe.— Styret vil ikke trekke banken ut av

prosjekter for å hjelpe de fattigste lan

dene til å utvinne sine energiressurser.

Svært ofte har vi sett at energiutbyg

ging har blitt misbrukt og har ført til

større fattigdom. Vi ser det derfor som

viktig at Verdensbanken deltar for å se

til at landene bruker ressursene på en

bærekraftig og fornuftig måte.

TIf 35026200 E-post nv@hit.no
Søknadsfrist 15. april 2005

Verdens-
banken satser
på sort gull
43,4 milliarder tonn CO2. Det utslippene fra

prosjekter Verdensbanken har støttet siden miljø-

toppmøtet i Rio i 1992, hevder ny rapport.

I Bø har vi bachelor i naturforvaltning,
helse- og miljøvern, natur og friluftsliv

og natur- og miljøvern med GIS.
Vi tilbyr også masterstudium på området.

Aktuelle arbeidsområder er viltforvaltning,

forurensning, arealplanlegging, jakt og fiske og mye mer.

Verdensbankens
prosjekter øde
legger folks
leveområder
uten at noe av
inntjeningen
kommer dem til
gode, sier Latin
Amerika-koordi
nator Nadia
Martinez P i
‘P5.

Vannkraft og

fjernvarme er

miljovennhig energi j

/

:

3, \\,

L ‘

TRONDHEIM ENERGIVERK
Aldri en dag uten

I
Høgskolen i Telemark
Avdeling for allmenne fag

www.hit.no/af/nv

— Kritikerne er frustrerte

Ken Newcombe
i Verdensban
ken fnyser av
kritikerne.

For nærmere informasjon: www.seen.org og www.worldbank.org

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

Oslo havrievesen
TIf.: 23 49 2600 Faks:23492601
http:llwww.ohv.oslo.no

Epost: postmottak @havnevesenet.oslo.kommune.no a. k.
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Firmaer under-
graver retten til å
slippe reklame
Jeg var tidlig ute med kl:stremerke

pa postkassa for a slinpe uadressert
post. Det er mange ulemper ved all
denne reklamen, bade okologisk oe
rent praktisk. Et forferdelig sloseri
med papir som fyller opp postkassa
og ikke engang kan hrukes til å fyre
0111] med! Jeg kan godta å få
lig adressert reklame fra firn] aer
som har meg i sitt register fordi jeg
tidligere har vist interesse for deres
produkter. Men når det strømmer
inn reklame fra virksomheter jeg
aldri har hatt noe med å gjøre, da
blir jeg forbanna! Mange tar nok
imot dette soppelet uten a kjenne
sine rettigheten Det finnes simple
firmaer som bak folks rygg distribu
erer adresser til de som har reklame
å mkke på deg. Du bor vite at de
som sender deg reklame har plikt til
a opplyse hvor de har din adresse fra.

Dette star selvsagt med liten skrift,
men det skal fimles ga den tilsendte
brosjyre. Jeg har ringt to slike sjofle
firmaer: Bonnier DM AS og
Sandherg Konsumentregiter. Det er
slik at du har rett til å be om a 111 i
stroket fra deres lister. Derfor’, il jeg

anmode alle som har bedt on] å
slippe og allikevel far soppel i gi ist
kassa om å ringe Itonnier, Sandherg
og det sol]] matte finnes av slike
lugnbre virksomheter og klage ga

denne frekkheten. Krev å bli strøket
fra listene umiddelbart!

• øyvind Larsen, Stathetle

Motorisertferdsel
i utmark
I avisene og iTV er vi nu informert
om at Miljoverndepartementet vur
derer lovendring som fratar norske

kommuner retten til å innvilge dis
pensasjoner for skuter og barmark

skjoring. Fokusering pa dette tema

var det først og fremst Naturvernfor
bundet i Finnmark som vakent tok
01111. Der fant de ut at diverse Finn
markskommuner altfor lettvint sa
på dette med a gi dispenasjoner for
barmarkskjoring. Det manglet ogsa
Ild tilhakemeldinger fra flere av
kommunene. Strtdigheten tilspisset

seg, og nu har ogsa fylkesmannen i
Finnmark (iunnart Kjonnøy gitt
01111. Blir det nu lovendring ma det
ikke bli snakk om forskjellsbehand
ling. Fort ellers blir det jo som: Far
han Fal lov å kjøre så skal også han
l’er. ko en er lik for alle enten det er
de ressurssterke eller de darligere
stilte. Landet er langt og regelen kan
heller ikke bare gjelde Finnmark.
Og, kanskje lovendringen om den
kommer vil gå ut ga at kommunei1”
blir palagt seg ansvaret med a repa

rere sarene i terrenget etter den
motoriserte kjøringen.

Som naturx akt oppfatter jeg et

sådant tiltak som fornybar vilje til å
blidgjore naturen.

• Frank Arnesen, Jægervatn i Lyngen

Felles familie-
medlemskap!
Norges Naturvernforbund og lilekkults Miljo—
detektiver tilbyr Da et felles familiemedlem—
skap. lilekkults Miljiidetektiver er Norges
eneste ni Iji iorgan Ndsjofl for barn. lilekkulfs
morsomole tigurer, spennende aktiviteter og
lokale klubber bidrar til at barn blir glade i

to ren i ig i inske r a ta vare ga d en.

Opprett 1]]t’tllt’n]sk.it] \ ed å ben\ tte kupongen
ull d er. I )ere I eg nei. da et la 11111 iem edle!]] skip i

Natorverntorbundet (kr 420,—/200,—), og gir et
a b,irna medlemskap i lilt’kko I t s Mi ljiidetek—
ti \er —uten til legg i prisen. t lar dere tiere ba ro
kan de tegnes som suskerimed lemmer i hIt’—
kkolt, til kr 145,— per Itarte Naturvern—
torhundet og lilekkulf tilbyr ogsa individuelle
medlemskap For de som onsker det.

Som tamiliemedlem gir du naturgleden
og t’ngasjemi’ntet ‘, idere til barna. lå med
h,i rn,i pgagel ser i naturen. ( )p plt’\ a

‘arkestykke og en ginne kan 111 i en irleell
barkebåt i bekken og tuglekassa dere satte opp
i var huser et yrende t ogleliv!

Naturopplevelser gir rode kinn, trette ben
- og sunne barn.

- 7
Aj

Cj aleliltulfs
MILIPRETEKTIVER

V www.biekkuif.no

SVARSENDING
Avtale nr. 110212/146 Pb

Norges N t]tu rvernforbund
Sent ru i]]

mao Oslo

- Debat±

Kan sendes

ufrankerl
i Norge.

NNV betaler
pu rt()en

eNORGES
NATURVERNFORBUND
IRItNDS DI lHt LAWH NORWAY

I • • • • • • • • • • • • • • • KI,0,,jt • • • • • • • • • •

O \ i iinski ‘i a 0 ‘gni’ 1,1111 I til] utE tt’n]ska 1 i Norgi’s Nato rvt’rn i i irtiti ml,
n; samtid it; gi ‘i barn mt’tttt’mskap i tlt’ktwlis M itjnttt’it’kiu, t’r (kr —t2lt,—)

0 \ i ilnski’r i lt’gi]t’ sttitti’nt— / jlt’nsjonistLm]iIii’nhi’ttIi’mskip i Norges N,oorttrnli,rt,und,

og sin]titli/; gi ut hun nlt’dlun]skip i tfli’kktitis Mitjiitti’tuktit ti Rå 2ttti,—)
0 \ i il s,imtiit g trgnt’ ytterligere t’,irn som snskt’nmi’tlIi’i]!mer i Itlekkiili’. \‘l iljistt’ii’kti er (kr 145,— ‘r ptTs0)

leg vil bli medlem
O I ti ivt’tt nit’tt Et’ ni i Ni irgt’’. N ,it ti rvt’rn torbu nd (Sitt kr / i r) ) Se nd mi
0 St nth’n 0 jit’iiii i ‘—I ninA Etm i Ni irgi’N Natur tro I ortiti nth ( t 73 kr / ar) ni nrm.isjiin on]
C) Mi’ttlt’ni i tflekktilis \4itjndetektiver (245 kr/ar) ,‘, t,iie in

t)jijigi iiii;’ii iigtii/%i’/sitiliihir Othi’ tN’isi’nrr iii’iili’iii—knjii’t stat tiiiifa[[i’. stilt’ not’n ;‘ii h’i’tiili’rliir’t.
Sitt t’riis hiiriii nm’iii’t l/t pi]’siliii’r sniii sttil ii’giiis silili lili’tt’/itf—,ni’itti’ni.

• I T. , V/\ // 5 RETALERS El]’ERNAVX: /-ØDSELSDATtS

FDRNAVN EnERNAVN: FODSELSDATO:

FORNAVN ErEERNAVN: FODSELSDATCS

FORNAVN: E]]ERNAVN FØDSELSDATOi

FORNAVN EnF.RNAVN. FØDSRLSDATOi

ADRESSE

i’OSrNUMMER: PDSTSTED:

F-POSTADRES5F. TEi.Ft]NNt.’MNIER:

Fet MEDtEMSNR’ UNDERSKRiFi/ DATO

VERVET AV nAVN. ADRESSE. MEDLEMSNUMMER FOR PERSON/LAG SOM HAR VERVETi.
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Ut pâ tur - aldri sur!
Friluftslivets ar er i farta!

Vær aktiv og
Vili øt flott
hotelloihold
hele faniilid
i 2006!

Å være aktivitet er godt tor
kroppen og helsen din. Kommer
du deg ut far du det ogsa g_,,
særlig 2005 - Friluttstivets ar!

Tell antall ur’derskrifter og se
hvor mange aktiviteter du har
vært med pa i lopet av aret og
send inn:

Alle som klarer minimum syv
aktiviteter blir med i trekningen
av mange flotte termoser! Klarer
du ti, er du med i trekningen av et
superopphold for hele familien pa
det SAS Radisson hotellet i Norge
du selv velger i 2006!

Husk: du md ha en voksen som sigrserer for
deg pa hver aktivitet. Lykke til!

Ut .a tui - Bk*ri mur!

3eg har:

Q !sltret i et tre

Q tatt meg en joggetur

0 snasert med hUnden

0 eller ridd pa hest

Unclerskrift av voksen

Jeg har laget bål når jeg har

Vart på tur

Jeg har vært på.

O ltitUr

0 SKØyter

0 ]sfiske

0 A,king

Jeg har vart på

overnattingstur i:

0 Hytte-(telt

O nøhule

O Under åpen himmel

o Båt

Unslerskrift av voksen

Send inn og vinn!
vndes til l3Iei<irulFo Mi5ødeteetiver Grensen 9G, 0159 Oslo

gvvdr dv

Adresse-

6-post

jtr5en0rngsFr5r 20. desember 2005.

HJveiprein v. Fort terersrp”:Od vet flelvenS,on

for fem personer p. ler ri:,refler ds seis Ørsder 2006.

Konkurransen har begyntt friiUftS

; ‘?
••

-: — -.‘

“0k, friluftslivets ar - det betyr komme
seg ut i frisk luft sa mange ganger som mu
lig. La meg na se hvilket punkt jeg skal gjøre
i dag?”

“Jonas!’ Mors stemme lyder faretruende fra
kjøkkenet. “Kan du ikke ta med deg lillesøs
teren din ut litt, er du snill?”
A nei. Ikke akkurat na da. Sa kjedelig. Men
vent - her er det kanskje muligheter? “ja,
det er greit.Jeg tar med meg Linnéa ut jeg -

vi skal ake!”

En halvtime etter er mor ute med penn og
signerer punl(t I pa friluftskortetjonas har
begynt friluftslivets år!

Vinn flotte premier med frilufts

içortet. 1inner du iIIe Rortet ditt?

‘IçriV til efler

ring 23 10 95 30, og vi sender deg et.

) 0 I

ljnderskrift av voksen

3or)as, 12 år, vil gjerne ha

med seg familien på hotell

ferie.Men hotell er dyrt

og familien er Stor(

What to do?

“Fikk ikke jeg et friluftskort i posten, like før
jul, mon tro”?, undrer Jonas. Og det fikk han!
Han skynder seg inn pa rommet, graver det
frem fra bunken av rot pa pulten sin, og blar
gjennom de ti punktene han må klare i løpet
av aret for a være med i konkurransen.

FrJIuftsIiVetsår 2005

upertiIbud
1311 medlem i BIeKuIfs MiUødetetiver i FriIuFtliVets år For

Run kr. 100,-
Vanlig pris Rr. 2Ç’5,-

Kontakt oss på telefon 23 20 95 30 eller på e-pOSt: blekkulf@blekkulf.no

Us
(.jYMl LJØDETEKTI V ER

Jeg har:

0 Yklet

0 Gåttpåski
til barnehagen/skolen

flere ganger

underskrift av voksen

gi nri1I,toLtj! Suettilbu LlekIu.If.nü

Underskrift av voksen

Bli riljø.h.tekti”! S.qertiflud paà blekk,.It.no

MWødetektivenes sider

Jeg har plukket med meg
søppei når jeg er pä tur

Underskrift av voksen

Jeg har tatt en TV!
PC-Fri dag, og i stedet gått
ut en tur og vart aktiv

,k,ndre fdlUptS
aktiviteter jeg
lar gjort:

I -.

Ur,derskritt av voksen

Underskriff av voksen

Jeg har gått ut med noen jeg
er glad i og sett å stjernene
og månen og tenkt at....

Bli nØttvI Idi.tt1lud ph L.ldwlf.no

ek€&n

Vnderskrift av voksen

MiDødetektivenes sider



‘f il du la’re dine barn å gjen
kjenne fugleivder? Da kan

Norsk Naturhokhandel hjelpe deg.
De tilbyr plysjfugler i relativt natur-
tro utførelse, som i tillegg spiller
fuglens sang nar du klemmer pä
den. Selv om pl sjleker ikke alltid er
like miljovennlige, mener folkene
bak naturbokhandelen at fuglene
kan vare med å stimulere naturinte
ressen hos vare sma hapefulle.

— Vi har allerede solgt langt flere
enn vi regnet med av disse fuglene,
som jo er veldig søte, sier kundekon
sulent Runar Jahekk i Norsk Natur
hokhandel.

— Jeg vet at fuglene også har vart
populan’ gaver, blant annet til folk
som driver med fuglerelaterte
hovedfagsoppgaver og slikt, ler
Jahekk.

K maq u iz

1 Hvilket var det varmeste året som har

blitt målt på kloden?

2 Hvor mange dogn i et gjennomsnittlig

ar har Oslo temperatur over 20 grader?

3 Hvor mange dager og/eller netter med

nedbør ma bergenserne regne med i et

gjennomsnittsar?

4 Hva er IPCC?

5 Hvor mye kan temperaturen komme

til å øke frem til 2100 ifølge FN5 klima

panel?

6 Nar sä Kyoto-avtalen første gang

dagens lys?

7 Hvor mye skal i-landene ifølge avtalen

redusere sine utslipp fra 1990 til perio

den 2008—12?

8 Hva er Norges forpliktelse i Kyoto

avtalen?

9 Hvor mye har Norges utslipp av klima

gasser økt siden 1990?

10 Hva er den høyeste temperaturen

som er målt i Norge?

0
holde naturen ren skal bli in ter
essant og larerikt. Kampanjen

I [old Norge Rent satser stort frem
mot varen, og har flere
kampanjer pa gang.
Naturvernforbundet er
en av flere organisasjo
ner som støtter 1-lold
Norge Rent.

— [in av kampanjene heter Min
av Norge, og der oppfordrer vi folk
til a adoptere et naturområde som
de sa skal holde i hevd. Det kan vare
et skogholt, et tjern eller hva som
helst, bare det er et omrade som
betyr noe for deg. Du kan registrere
deg på vår internettside, og da vil du
fa tips til hva du kan gjøre, sier kam
panjeleder Dag Endal.

I lold Norge Rent har blitt tildelt
reklamebransjens arlige, ideelle dug
nad, Reklame for alvor. Kampanjen
skulle egentlig startet i januar, men
-dagordet «Tenk om naturen
oppførte seg mot oss, slik vi gjør mot

den» ble for sterk
kost rett etter fiod
bçilgen i Asia. Der
for kom ikke den i
gang før i februar.

En annen ting

vi oppfordrer folk til å gjøre er alter
nativ by- eller bygdevandring. Ta
med dere kamera, hlyant og blogg og
gå rundt i na’rrniljøet. Finn ut hva
som kan gjøres bedre. Da oppdager
dere søppel og skrot, men også andre
ting som kan være gunstig for nær-
miljøet. Det er en super måte å akti
visere seg på, sier Endal.

I tillegg ønsker han at lokallag i
Naturvernforhundet som deltar i
ryddeaksjoner i vår, kan bruke aksjo
nen til informasjon og motivasjon i
tillegg til ryddingen, slik at senere
forsopling kan hindres.

janIeg fjell-
turen pa nett
Skal du på fjelltur, er det alltid en god

ide å planlegge turen godt i forkant. Nå

har Den norske turistforening (DNT)

kommet med et nytt verktøy som gjør

turplanleggingen enda enklere. Kart over

alle turområdene i Norge ligger nå på

internett, med informasjon om DNT5

hytter og andre overnattingsmuligheter,

samt turen mellom overnattingsstedene.

På denne måten kan du lage din egen

lille reisegulde for fjellturen, som du kan

ta med. Kartene er ikke gode nok som

erstatning for de gamle turkartene, men

gir et nyttig overblikk over turen. Tjenes

ten er gratis, og finnes på DNT5 nettsi

der. Inntil videre er det bare sommerru

tenettet som ligger inn, men til neste

vinter lover DNT at ogsa vinterturene

skal kunne planlegges på nett.
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på barne
rommet?
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Søte er de, og
de synger som
sine mer natur
lige artsfrender.
Gulspurv, lunde
fugl, kjøttmeis
og bokfink er
blant fuglene du
kan finne iply
sjutgave.

çj.

Vil gjøre
søppel
plukking
interessant

,—

holdflorgerent

N ettstedet

Det finnes et utall gratis spill på internett, som hvem som helst kan
klikke seg inn på og spille. De fleste av disse er kopier av gamle, klas
siske dataspill, men de siste årene har det kommet flere og flere
nyskapende spill. En del av disse har miljørelaterte temaer, og er god
tidtrøyte mellom høringsuttalelser, middagslaging, skiturer og jobb.
Hva med å sjekke ut disse?

La Hague:

Du er en Greenpeace-aktivist i en dykkerklokke og skal ta vann-

prøver fra atomanlegget La Hague i Frankrike. Kom deg

gjennom løypa og få tatt de viktige prøvene før dykkerklokka

blir ødelagt eller du går tom for oksygen eller energi!

• http://gruppen.greenpeace.de/duesseldorf/interaktiv/lahague

Tradewinds:

For de som drømmer seg bort til en svunnen tid uten dieselmoto

rer: Her er et spill om verdenshandel i gamle dager, da alt foregikk

______________

på seilskip, og pirater var en mye større fare enn oljeutslipp, klima-

endringer og miljøgifter i maling og bunnstoff.

• www.shockwave.com/landing/landinglndex.jsp?idtradewinds&syswarn=accept

Ch asm:

Den stakkars, lille ørkenlandsbyen

har mistet vannforsyningen sin. Der

med virker ikke kraftverket, og de far

verken strøm eller drikkevann. Opp

gaven er å reparere vannforsyningen

slik at folk ikke tørster i hjel, og de

får strømmen tilbake før den viktige

fotballkampen på TV på kvelden...

• www.abc.net.au/gameon/chasm

Sim City Classic:

Her er det originale byplanleggerspillet! Lag veger, toglinjer, vannled

ninger, kraftverk, bolig-, industri- og næringsområder, parker og mye

mer, og få det til å henge sammen. Spillet er en klassiker som har fos

tret flere oppfølgere.

• http://simcity.ea.com/play/simcity_classic.php

Highrise Christmas Consumerism:

Dette er “forbruker-Lemmings’, en

utgave av det uhyre populære spillet der

du skal dirigere en flokk lemen til det

riktige punktet i en labyrint. Her foregår

handlingen i et kjøpesenter, med klare

sleivspark til forbrukerkultur og kjøpe-

press. Pass på: Enkelte av butikkene spi

ser deg opp!

• http://christmas.highrisedesign.com
Kll -; OO1p,IL o
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Friluftslivetsfellesorganisasjon
(FRIFO) administrerer Friluftslivets ar,
og apningen fant sted i januar. Na orga
niseres og katalogiseres alle arrange
mentene som skal skje i løpet av aret.
Itlant hovedtiltakene finner man alt
fra «Stilihetens dag» til skoleskiturer.

— Vi registrerer stadig nye tiltak,
og legger disse inn på vår hjemme-
side på internett. Vi håper at den blir
brukt av alle som vil finne ut av hva
som skjer i nærmiljoet, sier prosjekt-
leder Per Martin Fosmark.

Inspirere til aktivitet

Mange av aktivitetene som presente
res gjennom Friluftslivets år ville ha
blitt arrangert uansett, av diverse
organisasjoner. Men ikke alle, mener
Fbsmark.

— Organisasjonene som arrangerer
friluftstiltak til vanlig, får mulighe
ter og inspirasjon til å satse mer. Alle
hovedtiltakene satses det betydelig
mer pa, både økonomisk og organi
sasjonsmessig, og over hah parten av
disse ville ikke ha blitt arrangert,
hadde det ikke vart for Friluftslivets
ar, sier Fosmark.

Det har ogsa vart viktig for arran
gorene å trekke med seg alle som
driver med organisert friluftsliv,

ikke bare medlemsorganisasjonene i
FRIFO.

— Vi vil mobilisere alle. Det har
allerede fort til en dross av nye samar
beid og partnerskap, som ikke bare vil
fore til okt aktivitet i ar, men forha
pentligvis lenge fremover. Det viktig
ste er likevel at vi forsøker å inspirere
folk til egenaktivitet, sier Fosmark.

Hver dag
Mottoet for aret er «Friluftsliv for
alle, hver dag>’. For å få til dette, er
bredden i arrangementene viktig.

— Blant aktivitetene som skjer er
isfiskekampanje, S’tillhetens dag,
akuttmottak i Oslo sentrum med
filmvisning, poesi og kunst, apning

av kyststier, s klistenes hundrear
stur, turorienteringsdag, grensesta

fett og mange, mange flere, sier Fos

mark entusiastisk.
Aktivitetene er spredt utover hele

landet, men en spesialsatsing skal gjo
res mot ungdommen. En
undersøkelse fra Norsk institutt for
forskning om oppvekst, velferd og
aldring (NOV) viser at seR om ung
dommer trener like mye i dag som

‘ )
ti år siden, har andelen som bedrix er
tradisjonelt friluftsliv gatt ned.
Satsingen «Lxit» skal hjelpe pa dette,
og skal appellere til ungdom mellom
13 og .z ar som normalt ikke har blitt
fenget a det tradisjonelle friluftslivet.

— I tillegg onsker vi at alle som
skal arrangere noe som er relatert til
friluftsliv melder fra til oss, slik at vi
kan ta det med i vår aktivitetskalen
der. Vi har også arrangementer som
trenger flere folk, blant annet Gren
sestafetten som skal gå langs Norges
grense til Sx erige og markere hun
drearsjuhileet for frigjøringen. Vi

tenkte ogsa at denne stafetten skal
registrere hvordan naturen langs
grensa er, en slags miljologg, fortel
ler Fiismark. • Kristian 5. Aas

Mer informasjon: www.friluftslivet.no

www. batteri retur. no

Dronning Sonja
var med på

åpningen av Fri
luftslivets år

2005 ved Sems
vannet i Asker.
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Satser sterkt på frilufQ
2005 er ftiluftslivets år. Norge skal komme seg ut i frisk luft. Flere hundre aktivïteter, fra jaktprove til lyd-

vandring, skal arrangeres og synliggjores gjennom året.

i

)I____
Tilnærmet alle miljøskadelige batterier

kommer til resirkulering.

Miljøvernminister Knut Arild Har
eide og styreleder Øystein Dahle i
FRIFO fant hverandre under
åpningsseremonien 8. januar i år. AS BATTERIRETUR®

- Vi tar produsentansvaret på alvor
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