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FRILUFTSLIV

Hverdagskultur
langs kysten

Med litt rom vind
går det godt unna
for Bindalsfærin
gen. (Foto forrige
side)

Da plasibilten gjorde sitt
inntog, ble den tradi
sjonsrikc færingen glemt
i fjæra eller havnet pa
St.Hans-bålct. Men fær
ingene fortjener en langt

bedre skjebne. Dc er
smelivakre, og har
bruks- og kombina
sjonsegenskaper som
langt overgår moderne
småbåter. Og de er en
del av miljøet, ikke et
angrep på det!

Av Rasmus Hansson og Britt
Hveem (tekst og foto)

Visst kan det gå over
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Fart og komfort
En færing-farer har ideligen
tresmak bak, blir aldeles våt
når det regner og må på land og
slå opp telt hvis hun får lyst til
å innta horisontalen. Hvem vil

seg selv så vondt i ferien? Mur
kedet tiommer jo over av båter
sum er komfortable som camp—
ugvugner, med flyhridgc—inter—

inn i g lydtrykk 5(1(11 en Fl
stilhåler suiii kui seile til Ber

nunki oslo iv seg selv, eller
suiii gjul k 1101) på slur.

I lurdi tilkenipede summer—In—
dager hni da helon nes med fart
og Icunilurt! Det får ikke hjelpe
ut byggelånskontoen må til
pers for å dekke gildet.

ubrutt videreføring av kystkul
turen rundt deg. Man gjør lett
vint 40 — 50 km på en dagsrei
se, mye mer med god bør. Men
farta er ikke verre enn at du får
anledning til å oppdage at rib
bemaneter er pene dyr. Du kan
høre ei nise komme opp og
«nyse» (derav navnet!) foran
båten, og la deg beglo av ny
skjerrige steinkobbe-hoder. Og
mens alt som smaker av grunne
får det til å rasle forskremt i
forsikringspapirene til store,
dyre seilbåter, kan færing-fare
ren gli gjennom trange, grunne
gatt og samtale lavmælt med
ulker og skjell og kråkeboller
under seg.

Forbundet Kysten
og redskaper, restaureringsar
beid, osv, og du kommer sam
men med dem som kan mest
om den norske kystkulturen.
Du får også kvartalstidsskriftet
«Kysten», en vakker trykksak
med mye interessant stoff.

FORBUNDET KYSTEN
POSTBOKS 44
1450 NESODDTANGEN

Men nettopp fordi færingene
skulle brukes av folk som lite
hadde, ble det stilt de største
krav til dem.
De måtte bygges av det virket
som var lettest å få tak i, og de
måtte være billige. De måtte ta
mest mulig last under frakt og
fiske, og tåle atskillig vær og
sjø. Samtidig måtte de være
lettrodde, velseilende og lette å
berge på land når det knep, for
det var båter for bare en eller to
personer.

Derfor er færingene blitt
uovertrufne generalister. Blå
ser det opp er færingen utford
rende som en jolle å seile, den
er en nytelse i sjøen. og tåler
atskillig. Kommer stilla legger
en ned masta; færinger er de
beste robåter som er bygd. Selv
om båten er liten, er plassen
god. En kan få med seg både
gods og barn og bikkje — hvis
bikkja vil. Og ikke minst: Tross
de ytterst nodtorftige krav som
ligger til grunn for utformingen
av disse båtene, er de så vakre
at de er en sann fryd å skue —

for ikke å snakke om å eie!

Flottenfeiere og vestlendinger
Ulikheter i bruk, materialtil
gang og smak har frambragt
ulike færingtyper langsetter
kysten. Heldigvis bæres de fles
te av disse lokale byggetradi
sjonene fremdeles videre. Det
er ofte blitt sagt at en kan spore
landsdelens lynne i båtens ut
forming. Så er det da heller
ikke vanskelig å øyne et Au
gust’sk flottenfeieri i nord
landsbåtens linjer og farger.

Bleike og Ijære på
Helgelandskysten.
Det går for årer
gjennom et para
dis som er ull
gjengelig for mo
tor og kiølbåter
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Vakker hverdagskultur
Disse tradisjonelle fire- og to
årers båtene var de mest hver
dagslige bruksredskaper på
kysten i mange hundre år. De
var båter for fattigfolk og kjer
ringer og unger, og levde sine
liv i skyggen av mer storaktige
fartøyer som jekter, jagter og
fembøringer.

Naturopplevelse
På den annen side; som færing
farer kan du hvile på årene og
fundere på om du egentlig mis
unner noen i alle de 50 000- el
ler 500 000-kroners farkostene.
Er du ikke altfor våt, blir nok
svaret nei. Her sitter du i et
stykke levende historie, en

«Kysten» er et forbund for be
varing og bruk av eldre fartøyer
og kystmiljø. Om du er generelt
interessert i tradisjonelt kyst-
miljø, drømmer om å bli topp
gast på en fulirigger eller bare
skal restaurere bestemors
pram: «Kysten» er stedet å be
gynne. Som medlem kan du bli
med på fellesaktivitetene i ditt
lokallag; bruk av gamle båter
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fra Bindal med rigg og seil.
Med pen behandling har du
begge i minst 50 år. For de sam
me prisene får de henholdsvis
et plastskrog av billigste sort og
en 20 hesters påhenger. Hvor
allsidig farkost er det, og hva er
igjen av den etter 50 år?

En oselver ligger en prisklas
se over, kanskje 30-40 000 kro
ner. Men så får du også det re
ne prydmøbel med bare tre
ekstravagant breie furubord i
hver side.

Sjøens «Telemarksski»
Vi skryter gjerne av at de gamle
nordmenn var født med ski på

beina, skjønt vel så mange av
dem var nok «født» i en færing.
Likevel er det skiene som er
blitt stående som selve symbo
let på norsk friluftsliv, ikke
minst etter at den «nye» Tele
marks-moten kom. Men hva er
poenget med Telemarkeriet? Jo
det at den fineste av all skilø
ping er å ta seg fram i jomfrue
lig snø og variert terreng, uav
hengig av folk og preppemaski
ner. Til det duger ikke moder
ne parallell-, båt-, skøyte- eller
slalåmski, men bare den tradi
sjonelle norske skiformen som
er breiest foran, smalest på
midten og har langt spenn.

Færingen er sjøens Tele
marksski. Det måtte amerika
nere til for å minne om skøy
tende og alpint-kjørende nord
menn om verdiene i våre egen
gamle skikultur. Kanskje må
det også amerikanske mar
kedsforere til for å få «faering»
til å slå an som den nye ferie
moten pâ sjøen? I så fall vil vi
allerede nå minne om at man
ikke må ha karbonfiber-fae
ring, spesialsydde faering-støv
ler og Gore-Tex-dress for å ha
utbytte av turen.

REDAKSJONEN:
Gunnar Bolstad (ansv.red.), Ruth Schu
kalla (red.sekr.), Ola Glesne, Jon Birger
Skjærseth, Haakon Vennemo, Christian
Børs Lind, Rasmus Hansson, Inger Span
gen, Johnny Gimmestad, Britt Hveern,
Jon Bjartnes, Knut Are Tvedt.

Natur & Miljø — TIf. (02) 71 55 20,
Boks 2113 Grünerløkka 0505, Oslo 5.

TID FOR
OPTIMISME

N&M

Jevnlige meningsmålinger viser at den norske befolk
ning er usedvanlig miljøvennlig. 78 prosent er for bil-
frie bysentra og et oppsiktsvekkende stort flertall hev
der stadig at de er villige til å gå ned i levestandard
dersom det kan føre til et bedre miljø. Man kan und
res på hvor alle disse menneskene befant seg på valg-
dagen 11. september.

Likevel kan man i noen grad si at det ble et mil
jøvalg. SVs sterke framgang, kombinert med et høyt
nivå for Senterpartiet, viser at mange lot hensynet til
miljøpolitikken veie tungt før de grep til stemmesed
delen i år.

Fra et miljøpolitisk synspunkt er det sterkt beklage
lig at Venstre heller ikke denne gangen nådde opp.
Utvilsomt følte mange av Naturverntorbundets med
lemmer et stikk i hjertet da Arne Fjørtoft måtte kaste
kortene. Imidlertid er det grunn til å tro at mange
miljøfolk med sans for realpolitikk ikke fikk Venstres
regjeringsiver til å rime med et parlamentarisk grunn
lag der Fremskrittspartiet nødvendigvis måtte telle
med. Ihuga Venstre-velgere får trøste seg med at par
tiets representanter gjør en god miljøjobb i landets
kommunestyrer og fylkesting, og at Senterpartiet, som
heller ikke har noen elendig miljøpolitikk, gjorde det
bedre enn ventet.

Trolig har miljøvernet kommet styrket ut av valget,
og det er all grunn til å se optimistisk på den neste
stortingsperioden. SV og Senterpartiet veier tilsam
men tungt i det nye Stortinget. Samtidig viser både
Kristelig Folkeparti og Høyre betydelig vilje til nyori
entering. Også i Arbeiderpartiet har en «modernise
ring» av stortingsgruppa ført til større miljøbevissthet.
SVs markante framgang har også sendt et tydelig sig
nal til de andre partiene om at velgerne tar miljøet på
alvor. Mange politikere vil nok tolke dette signalet
riktig.

For Fremskrittspartiet er det neppe noe håp, men
man skal ikke se bort fra at en og annen Frp-repre
sentant i løpet av perioden vil innse hva han har gitt
seg inn på. Frp-representanter har skiftet parti før.

Den første pravesteinen for det nye stortinget kom
mer under behandlingen av statsbudsjettet. Da skal
vi få se hva politikerne vil bruke pengene til: Hurum
— eller NSB, kollektivtrafikk og alternativ energi. Vi
krysser fingrene.

Ranafæring på
slikeføre — finnes
det bedre ferie?

JI.

______

—

__

NATUR OG MILJØ

Trøndernes Åfjordsbåter har
mest til felles med nordlands
båtene, men roligere, og tydelig
påvirket sørfra. De mange vest-
norske færingtypene er nøkter
ne, uten pynt, men ytterst vel-
bygde. Særlig Oselveren er blitt
kjent for sin strenge eleganse.
På Sør- og Østlandet går færin
gen over til å hete sjekte, og blir
traust og sindig i formene.

Rimelig fornøyelse
For snaut il 000 kroner får du
en lettrodd og smekker 15 fots
nordfjord-færing i vakker furu.
For omkring 20 000 kroner får
du en 18 fots hundromsfæring

INNHOLD:
• Friluftsliv i tradisjonsrik

færing s. 2
• Bilen subsidieres med

3,9 milliarder s. 10

• NSB inn i 1990-årene s. 12
• Ålesund satser på

minibuss s. 15

• Sump er ikke sykt s. 23
• Østensjo parkifiseres s. 28
• Mer astma blant barn .... s. 30
• Stråling: ingen informasjon

til gravide s. 32

• Lillehammer mot OL .... s. 34
• Okologisk mat i norske

butikker s. 36

• Portrett: Ragnar Vik s. 38

• Ny miljølov — som den
gamle s. 40

2Oår
— med varer du kan stole på!

Distribusjonssenter for biologisk-dynamiske produkter:

Gode poteter, frukt og grønnsaker. Norges største utvalg i korn- og melvarianter,

grot- og frokostblandinger. Barnemat på glass. Frukt- og grønnsaksafter.

Supper, middagskaker og gronnsakskonserver. Atlanterhavsalt og Sucanat fullrørsukker.

Maltkafte og urte-teer. ølgjær, tangmel, naturprodukter m.m.

I tilleg til matvareutvalget har Helios også:

Norges største vaskemiddelserie uten fosfat og syntetiske tensider!

Ubehandlet uIl-undertoy til små og store.

Ren Naturkosmetikk — for hele kroppen.

Stockmar fargemateriell for skole og fritid.

Med Helios-varer får vi en jord vi kan leve på!

HELIOS JORDORUItS-OG NTUPPPODUI1T(R M
Postboks 222, 3470 Slemmestad, TIf. (02) 85 16 00
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de opp. Norge har et høyt ut
dannelsesnivå og samtidig en
sterk bevissthet om nødven
digheten av å gjøre noe med
vårt miljø.

Lundh-utvalget stiller klare
mål for bevisst gjennomføring
av miljøvern. Det er utvalgets
holdning at norsk industri må
ligge foran utviklingen av re
gelverket.

—Neste mål er å forberede
seg på en samordning med EF
og ha et bedre regelverk når
«det indre marked» blir eta
blert i 1992. Innen år 2000
skal vi ha kommet så langt at
vi har kunnskap nok til å vite
hva vi har lov til å gjøre i for
hold til naturen. Vi skal se
miljø som en mulighet, ikke
som et problem, sier Tore
Lundh.

Miljoprofilen
Det miljotekniske program
met prioriterer tre innsatsom
råder for Norge: Miljoover
våkning, miljoteknologi for
hav- og kystbaserte næringer
og miljøvennlig næringslivs
virksomhet. Dette tilsier ut
vikling av teknologi og pro
dukter som omgående gir be
skjed om for eksempel tung
metaller, surhetsgrad i

jordsmonn, avrenning fra
landbruket og fosfor i kom
munale utslipp.

Heller ikke må det gjøres
noe som forstyrrer den marin
biologiske balanse. En må
forstå mekanismene i havet
og foreta konsekvens- og risi
kovurderinger ft)r en i det he
le tatt gjør noe. I det hele tatt.
kunnskapene må okes. Hittil
har industriledere og teknolo
ger ikke vært flinke nok til å
skape det rette miljoprofil i
Norge, sier Tore Lundh.

KIre Tarjem

Kjøp nye og energivennlige
husholdningsapparater, in
stallasjoner og lyspærer. Det
vil redusere stromforbruket
radikalt, inntil 80 prosent, vi
ser en dansk undersøkelse.

—Den mest energivennlige
fryseboksen på markedet i
dag bruker kun 82 kilowat
timer pr. person i året, en tre-
del av dagens gjennomsnitts
fryser, sier Jorgen S. Nørgård,
som er sivilingeniør ved Dan
marks Tekniske Højskole i
Lyngby.

—Dette forbruket kan redu
seres ytterligere ved å forbed
re fryseboksens isolasjon, var
meveksler og kompressor. I så
fall kan elforbruket komme
ned i 47 Kwt pr. person i året,
en femdel av dagens forbruk,
presiserer Nørgård som selv
har utviklet en ny type ener
givennlige kjøleskap for det
danske markedet.

—Også for komfyrer, opp
vaskmaskiner, torketromler,
støvsugere og andre installa
sjoner, samt belysning og ven
tilasjon, er det et stort ENOK
potensiale. Oppvaskmaski
nens elforbruk kan reduseres
til en tidel hvis man forbedrer
teknikken og unngår elektrisk
oppvarmiflg av vannet i ma
skinen. Det kan gjøres ved å
koble maskinen til boligens
varmtvannsforyning, sier
Nørgård, som mener at både
forbrukerne, samfunnet og
miljøet vil være tjent med en
raskere omstilling til mer cr1-
ergivennlige løsninger.

—Våre beregninger viser at
det er samfunnsokonomisk

Giftnemda har på sine
statistikker registrert at
salget av glyfosat til for
handlerne ble doblet
mellom 1987 og 1988. I
1988 ble det solgt nesten
150.000 kilo rent glyfosat.
Stoffet finnes i plante
vernmiddelet Roundup,
som også inneholder
andre stoffer.

—Vi vet ikke hvorfor forbruket
har okt, men tror det skyldes
at hundene har sprøytet mer
ur å bli kvitt kveka, sier Per
Knutsen i Giftnemda.

Okningen kan også skyldes
en overgang fra andre sproy
temidler til glyfosat. Det tota
le l’orbruket av sprøytemidler
har nemlig ikke okt. Tvert i
mot har det stadig sunket, og i
mellom 1987 og 1988 gikk to
talforbruket ned med 11 pro
sent.

—Glyfosat er å foretrelcke
framfor andre sproytemidler
fordi det brytes ned til ufarlige
stoffer, sier Per Knutsen.

Tester som Giftnemda har
gjort viser at glyfosat er lite
akutt giftig for mennesker. I
forsøk på mus og røtter har
imidlertid stoffet i store doser
gitt nedsatt vekst, endringer i
lever og nyrer og nedsatt
fruktbarhct. Giftnemda me
ner at glyfosat i de mengdcne
vi får i oss ikke vil gi helseska
der. «Stort regelmessig inntak
av skogsbær bør imidlertid
unngås» heter det i en brosjy
re fra Giftnemda.

Bruken av glyfosat er om
stridt, særlig fordi middelet
sprøytes på plantefelt med
gran og furu. På disse feltene
vokser det også bringebær,
som blir sproytet i den beste
bærsesongen. Det er selvsagt
ikke populært. De fleste vil
kose seg med høstens bær
plukking, og ta med seg bær
hjem uten glyfosat eller andre
sproyte m kl ler.

I løpet av de siste månedene har
Bokidubben Natur & Friluftsliv
fått mange mye medlemmer. Vi
har økt med over 20%. Noe vi
naturligvis er meget glade for. Av
to grunner: For det første fordi
flere medlemmer gis oss bedre
økonomi. Og det betyr at bok
klubbens bidrag til Turistforenin
gen og Naturvernforbundet øker,
da en stor del av bokklubbens
overskudd går direkte til
medlemsorganisasjonene. For det
andre fordi flere medlemmer gir
oss mulighet til å satse enda ster
kere på kvalitet når vi velger
bøker. Et eksempel: Den største og
kanskje viktigste naturvernboken
som noensinne er laget, REDD
FUGLENE, kan i år komme ut på
norsk takket være Bokklubben
Natur & Friluftsliv. Og hvis denne
positive utvikling fortsetter kan vi
love at dette er bare en begynnel
se. Bli medlem — Nå! Melder du
deg inn nå har du også mulighet
til å sikre deg våre to tilbudsbøker
denne gang. To bøker som hver på
sin måte står i en særklasse: Vår
hovedbok OPPDAG NATUREN
viser hvordan naturopplevelse kan
bygge bro mellom generasjonene,
og miljøantologien MOTGIFT der
en rekke norske forfattere skriver
om miljøet — det vakre og det stygge.

MEDLEMS
BETINGELSER
• Bare medlemmer av Norges
Naturvernforbund eller Den
Norske Turistforening kan bli
medlemmer av Bokklubben Natur
& Friluftsliv.
• Bokkiubben tilbyr bøker til
25% under vanlig utsa]gspris. Du
kan godt bestille flere bøker, men
du har ingen kjøpeplikt.
• Du mottar bøker fire ganger i
året hvis du ikke bestemmer deg
for å avbestille før fristen løper ut.
• Som medlem av bokkiubben
kan du bestille tilleggsbøker.

I G Velkomstboken: Barske Glæder
I Bare kr. 10,- (nr. 1000)

G KranzlEriksson: Oppdag Naturen
Medlemspris: kr. 201
Vanlig pris: kr. 268,-

Endelig er det kommet en bok som lar oss
oppdage vår natur sammen med barna, OPP-
DAG NATUREN tar barn og voksne med på
en oppdagelsesreise til skogs, til fjells, til
stranden, innsjøen, våtmarken og kultur-
landskapet. Forfatteren skriver i forordet til
boken at han fikk en helt ny naturopplevelse
når han la seg på magen for å se; på småkryp,
rumpetroll eller strandkrabber.
OPPDAG NATUREN gir både opplevelse og
informasjon på en måte som bygger opp en
forventningsfull lengsel etter skog og mark
hos leseren.

våre beste forfattere har bidratt til å
gi leseren en spennende og anner
ledes fremstilling av vårt forhold til
natur og miljø.

MOTGIFT Red. av Sidsel Mørch, Kris
tian Eskeland og Berit Fonnaas • Med
lemspris: 149,- • Vanlig pris: 198,-.

NYHETER

MIUØ
TEKNOLOGI
EN VEKST-
NÆRING

I

AV

lønnsomt å satse på slike løs
ninger, konkluderer Jørgen S.
N orgård.

Oddvar Lind

DOBLET
FORBRUK

GLYFOSAT
KVANTITET
OG KVALITET

Bli
med!

JBOKKLUBBEN
NATUR & FRILUFTSLIV

—Den industri som tjener
mest penger er også den
som har det beste mil
jøet. Tidligere stengte -

mange bedrifter dora og
sa de ikke hadde råd til
miljovern. I 1990-åra vil
miljoteknologi være en
av våre største vekst-
næringer, og markedet
for miljøvern vil dreie seg
om milliardsummer.

Direktør Tore Lundh og et ut
valg under Norges Teknisk
naturvitenskapelige forsk
ningsråd, har jobbet i to år
med strategi og program for
industriell miljoteknologi i
Norge i kjølvannet av Brundt
land-rapporten. Til Sande
fjords Blad sier Lundh, at han
ser miljøteknologi som kan
skje den beste mulighet for in
ternasjonalt samarbeid. —Vi
har åtte til ti år på oss til å ryd

MEDLEMMENES EGEN BOKKLUBB

KJØP
NYTT
SPAR
STRØM

Ho
PÅ OPPDAGELSES
FERD I NATUREN

Peter Kranz og Leif Eriksson OPPDAG NATUREN
256 sider • Gjennomillustrert i fire farger • Med
lemspris: 201,- • Vanlig pris: 268,- • Cappelen

VI SER
NÆRMERE PÅ

Luftforurensning
i Greenlandsområde

MÅLINGER — RESULTATER

AKTUELLE TILTAK

BESØK VÅR STAND -

IHALLG

— Mellom Landbruksetaten og
Fylkesmannen i Telemark —

STATENS FORURENSNINGSTILSYN
Boks 8100 DEP
0032 OSLO i
Tif.: 65 98 10



NYHETER

Utdanning for
«proffe» mil jovernere:

• Naturforvaltning
4-arig hoyskolestudium. Nor
ges Landbrukshoyskole i Ås.
Ca. 30 plasser.

• Natur — og miljovernfag
3-årig studium på Distriktshoy
skolen i Bo/Telemark 60 plas
ser.

• Ressurs- og miljogeologi
2- og 3-årig studium. DH i
Sogndal. 20 plasser

• Miljokunnskap
1-årig grunnstudiutn på DH i
Bo/Telemark
10 plasser

• Miljovern og forvaltning
halvårig semesteremne.
plasser. Miljofagrådet, Oslo

• Ressursforvaltning og miljø
vern
Semesterstudium ved Universi
tetet i Bergen. 50 plasser.

• Miljokunnskap
Valgfag på NTH i Trondheim.
Åpne forelesninger.

Kurstilbud:
• Miljø og utvikling

1/2-årig kurs på Miljofagrådet i
Oslo. 30 plasser.

• Miljoundervisning for lærere
Notodden lærerhoyskole

• «Menneskets natursyn gjen
nom tiden»
Valgfag på forberedende prøve
(Ex-phil.) ved Universitetet i
Trondheim.

• Videreutdanningskurs
for lærere KOMIT i Trond
heim. 20/25 plasser

STUDENTER
TIL
MIUØFAG
Norske Høyskoler med
tilbud i natur- og mil
jøfag flommer nå over av
miljoverninteresserte
studenter. Instituttene
sprenges, viser en rund
spørring på landets høy-
skoler som N&M har
gjort.

Mest pågang hadde natur- og
miljovernstudiet i Bo der det
var sju ganger så mange søke
re som det var ledige plasser i
år. Men også sokertallet for
årsstudiet i miljofag er tredob
let siden i fjor. Ved Instituttet
for naturforvaltning i Ås had
de bare hver trettende søker
sjanser til å komme inn.

—Instituttet føler seg rett og
slett overbelastet, sier Asbjorn
Storesen ved seksjonen for
natur-og miljovernfag i Bo.
—Vi har mye feltarbeid, eks
kursjoner og praktisk under
visning. Da blir de 200 stu
denter som vi har på institut
tet «mange», med bare 10
undervisningsstillinger, sier
han.

Ikke oversikt
—Jeg har ikke oversikt over
antall søkere for i år, men det
har vært utrolig mange! Vi
måtte bare sette strek til slutt,
sier en travel studieveileder
for miljøstudiet i Bergen. —Vi
har tatt opp dobbelt så mange
studenter som planlagt iår, og
det er allerede nå stor pågang
for neste år, sier hun.

Studiet i Naturforvaltning
på Ås er også populært og po
engsummen for å komme inn
er høyere enn noensinne. Av
188 kvalifiserte søkere slapp
bare 15 inn på 2.studieåret.
Det er omtrent dobbelt så
mange søkere som for bare to
år siden.

—Vi hadde regnet med 50-
60 studenter i år, men det var
sikkert dobbelt så mange som
møtte fram på første foreles
ning. Lokalet var altfor lite,
sier lektor Jan Hermansen
som underviser i valgfaget
«miljokunnskap> ved NTH i
Trondheim. —Faget er jo snart
20 år gammel, men interessen
for mil jovern har ikke vært så
stor for.

Distriktshoyskolen i Sogn-
dal tilbyr et nytt studium i res
surs- og miljøgeologi og har
hatt jevn pågang siden i fjor.
Omtrent en fjerdedel av sok
erne ble tatt opp til de 20 plas
sene.

Miljofagrådet ved Universi
tetet i Oslo har også hatt god
respons på kursene og semes
terstudiet i «Miljovern og for
valtning». —Utviklingen viser
at dagens nivå på antall stu
denter ligger langt over kapa
siteten vår, sier Ola Glesne,
daglig leder ved Miljofag
rådet.

Ruth Schukalla

sjekt. Kombinasjonslinja,
en firefelts omvei rundt
Holmestrand, skal legge
2700 mål jomfruelig ter
reng og dyrkbar mark
under asfalt. Veien er
dimensjonert for 120
kilometer i timen og etter
de mest ekspansive tra
fikkprognoser. Hele mo
roa koster bortimot to
milliarder kroner og er
dermed et symbol på
skikkelig norsk driv
huspolitikk, sier fylkesle
der Tron Mikkelsen i
Naturvernforbundet i
Vestfold.

—Samferdselsutvalget har sagt
ja, fylkesutvalget har sagt ja,
stortinget har en gang i tiden
sagt ja, men folk flest begyn
ner å si nei. Da aksjonsgruppa
«E18 — rett og slett» og Natur
vernforbundet i Vestfold mvi
terte til befaringsmarsj langs
traseen var oppslutningen
derfor stor. Nærmere 1.000
mennesker deltok i marsjen.
Mange var lokalt berørte,
men også mange andre miljø-
interesserte fant veien ut i
skogen og over jordene i

nord-fylket. Marsjen fikk god
dekning i Dagsrevyen, og kan
ha vært et viktig skritt i kam
pen mot veien, forteller Mik
kelsen.

Naturvernforbunclet i Vest
fold benyttet anledningen til å
starte opp «Aksjon samferd
sel i Vestfold». Aksjonen er
en parallell til ANT i byene og
formålet er å arbeide for en
miljoriktig samferdselspoli
tikk i fylket. Aksjonen samler
nå underskrifter mot kombi
nasjonslinja og for sterkere
satsing på kollektivtransport
og Vestfoldbanen.

Trafikkokning
Trolig legger Vestfold Veg
kontor til grunn altfor høye
prognoser for trafikkoknin
gen. Prognosene baserer seg
stort sett på sommerhelgtra
fikken som oppgis å være
70% over årsdogntrafiklcen.

—En mer nøktern planleg
ging ville være om årsdogn
trafikken ble lagt til grunn og
at mesteparten av trafikken
ble flyttet over på en tofeits
motorvei nær eksisterende
E18, mener Tron Mikkelsen.

Ruth Schukalla

INDISK
PROBLEM-
LØSER
I den indiske provinsen Naga
land har bøndene funnet en
medisin mot både brensels
mangel, erosjon og utpining av
jorda. Medisinen heter ne
palsk or, som er et tre med
mange gode egenskaper.

I Nagaland har kommersiell
skogsdrift og en stadig voksen
de befolkning ført til et okt
press på skogsressursene. I
dette området har bøndene fra
gammelt av drevet med sviryd
ningsbruk. De dyrket jorda
ved å brenne ned skogen og så
i den fruktbare askejorda. Når
jorda var utpint reiste de vide
re til et nytt område.

Dette systemet var tidligere
i okologisk balanse, men fører
til nå sammen med industrielt
skogbruk til for stor nedhug
ging av skogen, ersosjon og
utpining av jorda. Myndighe
tene i Nagaland har derfor
satt i gang en kampanje for å
få bøndene til å bli bofaste og
til å dyrke nepalsk or på jor
dene sine.

Mye brensel
Den nepalske oren gror fort
og gir store mengder ved, uten
at hele treet må hugges ned.
Seks til ti år etter at treet er
plantet kan bøndene hugge
greinene fra stammen, og bru
ke dem til ved. Etter beskjæ
ringen gror det opp mellom
50 og 150 nye skudd, og i
løpet av noen få år er greinene
blitt store og treet kan igjen
beskjæres. Forsøk viser at
hvis befolkningen i en lands-
by med hundre familier dyr
ker napalsk or på 120 hektar
jord lcan alle familiene få nok
ved hvert år. Samtidig kan de
dyrke mais, hirse, bygg eller
andre planter på det samme
området. I et område med stor
mangel på brensel kan altså
bøndene skaffe seg ved uten å
ødelegge miljøet.

Gjodsel fra lufta.
Or er en av de få tresortene
som kan nyttiggjøre seg nitro
gen i lufta som gjødsel. Det
skjer ved hjelp av noen bakte
ner som sitter i små knoller
på røttene til treet. Nitrogenet
i lufta fester seg til disse og
blir dermed tilgjengelig for
plantene. På den måten hjel
per den nepalslce oren til med
å gjødsle jorda både for seg
selv og for de plantene som
vokser rundt, I Nagaland er
det med å hindre at jorda blir
utpint. Og som for alle andre
trær er den nepalske oren
med å hindre erosjon, fordi
røttene binder jorda så den
ikke regner eller blåser bort.

INGER SPANGEN

økofilosofisk
studiegruppe
NNV i Oslo/Akershus skal
lage en studiegruppe som job
ber med økofilosofi og olw
politikk. Interessert?
Ring NOA, tlf. 02 — 38 35 20

Fotoutstilling
Fra 1. står fotoutstil

, lingen om natur-
opplevelse montert

på Kobberhaugen i Nord-
marka. Etterpå skal den flyt
tes rundt i byen. Kontakt
NOA, tlf. (02) 38 35 20.

j Miljovernmesse
i Porsgrunn Fagut -

• stilling med tema
• «Sammen om et

bedre miljø». Miljotelcnisk ut
styr og presenteres. Miljøver
norganisasjoner, forsknings,
finans,- og transportinstitu
sjoner skal ha stands. Sted:
Tennishallen på Kjolnes i
Porsgrunn.

Samling
NNV i Nordland ar
rangerer samling for• lokallag, fylkeslag

og lokale kontakter. Sted:
Storjord Skogvoktergård i
Saltdal.
Påmelding: NNV i Nordland,
tlf.: (081) 83 575.

Y
Til Hurum‘ Ekskursjon til Hu
rum. Orientering
om flyplassplanene.

Fylkesmannen i Buskerud og
miljøvernsjefen i Hurum er
invitert. Oppmøte: Ring
NOA, tlf. (02) 38 35 20.

Og ellers...?

Fotokonkurranse
NNV i Aust — Agder og Aren
dal Fotoklubb arrangerer en
stor fotokonkurranse med te
maet «Natur i Aust — Agder».
Bildene skal brukes i en lys
bildeserie. Premier!!!
Innleveringsfrist: 1. Mai 1990
Kontakt: Linda Tvedt

Stromsbuåsen 7
4 800 Arendal
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Har du hørt uttryk
ket «bilen som mel
keku»? Bilorgani
sasjonene påstår at
staten urettmessig
melker bilfolket for
milliarder. Det stem
mer ikke, også den
ne kua er støttet av
staten. I virke
ligheten er melke
kua en hellig ku, i
fjor subsidiert med
minst 3,9 milliarder
kroner. Natur & Mil
jø har tallene.

N&M: Haakon Vennemo og
Rasmus Hansson (tegning)

I nformasjonssjef Egil Ot
ter i Norges Automobil
forbund uttalte til Aften
posten i mars at «biliste

ne subsidierer i realiteten en
rekke andre deler av samferd
selen i Norge gjennom sine av
gifter». Samme mann i samme
avis i juni: «Det er et faktum at
bilen finansierer samferdselen
her i landet. Avgifter på bilen
dekker 98 prosent av landets
sani lerdsclsbudsjett på 21,8
ii i lii a rd er kroner.)) NAFs tidli
gere direklor Ja,i Gulbrandsen
har til ug med lortalt Dagbla—
dets lesere at han er villig til å
gå i lengsel for bilistene hvis
det kan få medlemmene til å
boikotte årsavgitten.

«Det talei tor seg selv når
statens totale utgifter til bil og
veinett er 9 milliarder, mens
inntektene er rundt 17 milliar
der)>, var Gulbrandsens be
grunnelse.

DElTE KOSTER
BILISTENE

Natur & Miljøs tall for veiin
vesteringer og veivedlikehold i
1988 er 12 milliarder kroner,
summen av statens, kommune
nes og fylkenes bevilgninger.
Staten bevilget 7,1 milliarder
det året, og kommuner og fyl
keskommuners bevilgning kan
anslås til omlag 5 milliarder, får
vi vite i Samferdselsdeparte
mentet. NAF har av en eller an
nen grunn utelatt kommunene,
slik at de får «bare)) 9 milliar
der.

Veier
Det kan hende vi overdriver
noe når vi fører opp hele veibe
vilgningen som kostnad ved
bilhold, fordi syklister og bus
ser også er interessert i noe vei-
vedlikehold. På den annen side
har vi ikke tatt hensyn til at
stat, kommuner og fylker sjel
den betaler nok for tomta når
de utvider veidekket. Hvis
grunnen er privat, betales en
ekspropriasjonsverdi som ofte
ligger under markedsverdien.
Hvis tomta er offentlig, betales
ofte ingenting.

Vi tror tomtekostnadene er
viktigere enn bussenes og syk
listenes nytte av veibevilgnin
gene, men for ikke å overdrive
lar vi dem være like viktige.
Det betyr at vi blir stående
med 12 milliarder som vårt an
slag. NAFs 9 milliarder er alt
for lite.
• Ulykker
Her har N&M fått 2.3, mens
NAF har satt hele 8.5 milliar
der. Hva har skjedd?

Det viser seg at de totale
ulykkeskostnadene er over på
8,1 milliarder, ifølge Transpor
tokonomisk Institutt (Tøl).
Imidlertid er 71 prosent av det
te materialskader som bilistene
betaler selv gjennom bilforsik
ringen. NAF har glemt å trekke
fra disse prosentene i sitt tall.

Det som skal telle i regne-
stykket, er hva bilistene som
gruppe belaster andre grupper.
Det vil i praksis si enkelte kost
nader i forbindelse med per
sonskade. Summen av sykehu
sutgifter og produksjonsbort
fall når folk er borte fra jobben,
og ikke-materielle <kostnader»
i forbindelse med at folk ska
des eller dør.

• Mil joskader
Den siste posten på lista over
kostnader ved bilismen, er mil
jøskadene. Her opererer vi
med 4,3 milliarder, mens NAF
har satt 2 milliarder.

Vårt tall her er identisk med
SPTs beregnede tall for miljø-
skader av bilen. Dette tallet er
summen av skade og ulempe
fra luftforurensingen (1.9 milli
arder) og skade og ulempe ved
støy (2.4 milliarder).

Det er verdt å merke seg at
innføring av katalysator maksi
malt vil redusere luftforuren
singen med 830 millioner. Det-

Hva samfunnet subsidierer
Bilen subsidierer samfunnet
med 1,3 milliarder
Samfunnet subsidierer bilen
med 3,9 milliarder

DETtE BETALER
BILISTENE
• Bilavgifter
Den første posten heter bilav
gifter, og er summen av en
gangsavgift, bensinavgift, års
avgift, kilometeravgift og omre
gistreringsavgift. Natur &
Miljø har her 14.7 milliarder,
mens NAF opererer med 17.1
milliarder. Forskjellen viser at
det er viktig hvilket dokument
man leser. NAF bygger på
Statsbudsjettet 1989. Vi synes
det er bedre å bruke Statsregn
skapet for 1988, slik at vi får
både inntekter og utgifter i
1988-kroner. Statbudsjettet an-

te har derfor forholdsvis liten
effekt på miljøskader fra bilen.

I våre 4,3 milliarder inngår
ikke utslipp av karbondioksid
fra biltrafikken. Kostnaden ved
bidraget fra bilen til drivhusef
fekten er med andre ord satt lik
null. Dette er selvsagt en grov
undervurdering av de faktiske
forhold. Men siden SFT ikke
har gjort det, legger vi ikke til
noenting for karbondioksid-ut
slippene.

Ifølge Natur & Miljøs regne-
stykke koster bilholdet totalt
18.6 milliarder kroner. NAFs
tall er 19.5 milliarder.

slår dessuten altfor høye inn
tekter hvis man skal dømme et
ter tendensen hittil i år. Det ser
nå ut til at avgiftsinnbetalingen
i år blir lavere enn i 1988. I
1987 og 1986 var den på den
annen side høyere enn i 1988.
14.7 milliarder kan derfor være
et rimelig gjennomsnittstall for
de siste årene.

• Moms?
Her stopper N&Ms regnskap,
mens NAF har med to poster
til. Den første heter «moms av
avgifter». Etter vår mening er
det bare tull å ta med det, fordi
moms er en avgift på alt man
betaler for. Derfor tar ingen,

SUBSIDIERT
3,9

I LLIARDER
res var mest mulig realistisk,
virket enkelte poster ganske ra
re. Natur & Miljø har selv satt
opp et nøkternt regnestykke
over hva
bilistene koster samfunnet og
hva de betaler. Konklusjonen
er: Bilistene ble i fjor subsidiert
med minst 3,9 milliarder kro
ner.

Sentrale politikere er også
overbevist om at bilistene beta
ler for mye:

«Er det rimelig at Staten tar
inn 17 milliarder i avgifter fra
bilistene, og bruker under 10
milliarder på veiformål», spur
te Oddrun Pettersen, nå stats
råd, dengang leder i Stortingets
samferdselskomite i et oppslag
i Arbeiderbladet 15. november
1988.

NAF motsier seg selv
I forhold til NAFs demagogi,
må et regnestykke i organisa
sjonens «Bilpolitisk program»
fortone seg som et susende
svingslag mot egen hake. Her
står det nemlig — «med mest
mulig realistiske talloppstillin
ger» — at bilistene bare betaler
inn 1,3 milliarder mer enn de
koster det offentlige og sam
funnet.

Den som synes at 1,3 mil
liarder kroner tross alt er
mye penger, kan kanskje
overbevises av følgende:
Deler vi 1,3 milliarder
på landets to millioner
biler, ser vi at hver bil
etter NAFs syn mel
kes for 650 kroner
året, eller knappe
to kroner pr.
dag.

Bilistene
sub
sidieres
Tilsynela
tende
hadde
NAF gjort
jobben for
oss. Men
trass i organi
sasjonens for
sikringer om at
regnestykket de-

Hva bilhold koster (i milliarder kr) N&M NAF lEI
veiinvestering 9,0
og vedlikehold 12,0

y e 23

miljokostnader

Hva bilistene betaler (i milliarder kroner)

bilavgifter

moms på avgift

bompenger

17,0
14,6

2,4

1,3

1,3

3,9

(Ç9

10 11
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heller ikke NAF, med moms på
vanlige bilutgifter (rekvisita,
bensin) i denne typen regne-
stykker. Gjør man det, kan
man med like stor rett si at
brød er en melkeku for staten,
som at biler er det.
• Bompenger
Til sist har NAF innført bom-
penger som en egen post. Men
dette er penger som det bygges
veier for, slik at de må enten
holdes helt utenfor regnes.tyk
ket, som Natur & Miljø har
gjort, eller føres opp både un
der inntekter og utgifter. NAF
har bare ført dem opp som ut-
gift for bilistene.

Forresten er ikke tallet riktig
heller. Bilistene betaler bare
inn 300 millioner i bompenger
i 1989, og enda mindre i 1988.
Derimot ventes bomselskap
enes veiutgifter å komme opp i
1.3 milliarder kroner i år. 1.3
milliarder er derfor ikke hva
bilistene betaler, men hva de
får. Grunnen til at bilistene får
mer enn de betaler, er at bom-
selskapene opptar lån. Dette
skal betales tilbake senere, og
da kommer bilistene til å betale
mer i bompenger enn de får
som nye veier — uten at de vil
være en melkeku da heller.

.1 følge Natur & Miljøs regne-
stykke betaler bilistene 14.6
milliarder kroner til staten.
NAFs tall er 20.7 milliarder.

BILEN
SUBSIDIERES

Na er det tid for å legge sam
iiien. Natur & Miljø kommer
irain til at bilhold koster 18,6
iiiilliarder kroner, mens NAF
tak i isk har nesten en milliard
mei.

Nir det gjelder hva bilistene
betaler, har N&M fått 14,7 mil—
liarcltr, iivns NAF har ført opp
hele 20,7 milliarder. Hvis vi til
sii i rek ktr (lei sum betales fra
k( ist ii;idei i., k ilililler Natur &
Miljo ti I at samfunnet subsidi—
erte bilen med 3,9 milliarder
kroner i 1988. I )et helyr at bil
istene bare het a li e del veiene
og ulykkene k ist er, ug om i tent
ikke betalte noe tur in il jukust—
nadene av bilen. «Melkekua»
kan vi ikke se noe til. Tvert utit
ble bilen mer subsidiert enn
jernbanen i 1988.

J ernbanemeldingen
1990-93 som ble lagt
fram av regjeringen i
mai, legger opp til et in

vesteringsløft i forhold til inne
værende periode. Staten skal
bevilge 5,4 milliarder kroner til
NSB fra 1990 til 1993. Det er
900 millioner mindre enn det
styret for NSB ba om, men en
økning på seks prosent i for
hold til det som ble foreslått i
forrige melding, og 12,5 pro
sent mer enn det som faktisk
ble brukt de siste fire årene.

Til sammenlikning skal det
investeres 30 milliarder, eller
nesten det seksdobbelte, til vei-
formål i perioden 1990-93.

Mest til Østlandet
Mesteparten av pengene vil gå

til det tett be
folkede øst-
landsområ
det. Storsat
Singen
innebærer
40-45 pro
sent økning i
setekapasite
ten i nærtra
fikken rundt
Oslo. Øst
foldbanens

dårlige rykte skal rettes opp og
et av Europas tettest trafikkerte
enkeltspor mellom Ski og
Moss skal bli dobbelt innen
1996. Bare dette prosjektet er
beregnet til å sluke en milliard.

Intercity-trafikken mellom
byene skal tilgodeses med ni
nye togsett. Det vil gi NSB mu
lighet for en trafikkvekst på
mellom 15 og 20 prosent i kom
mende planperiode.

Prisen for disse investering-
ene er en utsettelse av Finse
tunnellen som etter NSBs pla
ner skulle vært påbegynt i høst.
I meldingen heter det at arbei
det skal begynne i løpet av pe
rioden 1990-93.

Hans Eide, sier til Natur &
Miljø at han er redd det gamle
materiellet vil bryte sammen
hvis de ikke får annet enn tomt
prat. Men Eide er fortsatt opti
mist, og siste sville er ikke lagt i
denne saken.

I Bergen legger meldingen
opp til å opprettholde NSBs
andel av lokaltrafikken. Regje
ringen mener det ikke er snar
lig behov for å fornye materiel
let.

Trondheimsområdet har et
svakt trafikkgrunnlag fordi ut
bygging av boliger og arbeids
plasser ikke har skjedd i om
råder med akseptabel avstand
til jernbane. Resultatet er at
Trondheim har det dårligste
nærtrafikktilbudet av de fire
største byene. Jernbanemeldin
gen legger ikke opp til å rette
på dette.

Nord-Norge på is
Det er ikke planer om å bevilge
et øre til utbygging nord for
Fauske i perioden 1990-93.
Nord-Norgebanen, det vil si
Fauske-Narvik-Tromsø med
sidelinje fra Bjerkvik til Har
stad, skal imidlertid utredes.

Vår nordnorske samferdsels
minister William Engseth be
nekter overfor jernbaneforbun
dets blad, Jernbanemanden, at
han har et «lett)> forhold til
Nord-Norgebanen.

—Jeg vil heller si at jeg har et
sterkere forhold til å styrke
NSBs anseelse der jernbanen
går i dag. Først når vi får det til,
kan vi begynne å bygge ellers i
landet, sier Engseth.

Selv om Nord-Norgebanen
ser ut til å forbli en papirtiger,
kan en forbindelse mellom
Norge og Sovjet bli en realitet.
Jernbanemeldingen går inn for
å utrede en forbindelse mellom
Kirkenes og den sovjetiske
byen Nikel,
en strekning
på omlag 40
kilometer.
Mellom Nikel
og Murmansk
er det allerede
forbindelse
slik at veien
fra Kirkenes
gjennom Asia
til Stillehavet
vil ligge åpen.
Det er særlig
okt samhan

del med Sovjet og fiskemarke
det i Japan som frister.

En mulig bremsekloss i det
videre planleggingsarbeidet er
Forsvarets holdning til plan
ene. Samferdselsministeren tok
vel hardt i når han på presse
konferansen om jernbanemel
dingen ga uttrykk for at norske
militære ikke lenger har noen
innvendinger mot planene.

Pressetalsmann Gullow
Gjeseth i Forsvarets Overkom
mando sier til Natur & Miljø at
Forsvaret ikke tatt noe endelig
standpunkt i saken.

Tja til Hurum og OL
NSBs forslag om en ringbane
fra Oslo til Hurum over Asker
og Ski blir ikke vurdert i mel
dingen. En eventuell jernbane i
forbindelse med hovedflyplas
sen på Hurum vil bli avgjort
sammen med planleggingen av
flyplassen. NSB legger opp til å
dimensjonere ringbanen for
hastigheter opp mot 200 km/t.
Ringbanen kan derfor ligge
åpen for innføring av ny tekno
logi.

Regjeringen avviser tiltak fra
NSB som utelukkende er rettet
mot OL på Lillehammer i 1994.
Eventuelle investeringer vil bli
vurdert nærmere neste år og de
skal ha «varig verdi og inngå i
bedriftens naturlige satsing»
som det heter i meldingen.

Jernbanens klare miljøfor
trinn har sammen med trafikk
sikkerhetsargumentene har fått
en sentral plass i jernbanemel
dingen. Administrerende direk
tør i NSB, Kjeld Rimberg, bedy
rer imidlertid overfor Jernbane
manden at han ikke er noen
miljøpolitisk barrikadestormer.
Han ansetter likevel NSBs førs
te miljøpolitiske rådgiver direk
te underlagt seg selv etter på-
trykk fra Jernbaneforbundet.

NESTE
STASJON

1990!
Bor du på Østlandet kan du forvente deg et
betydelig bedre jernbanetilbud de neste
åra. For Stavangerområdet byr den nye
jernbanemeldingen på en nedtur mens folk
fra Bergen og Trondheimsområdet ikke vil
merke store forandringer. Tromsøværinge
ne må nok regne med alternativ transport
noen år til, men fra Kirkenes kan du ta en
togtur til Asia om ikke så mange år.
N&M: Jon Birger Skjærseth Foto: NSB

Minst til Jæren
I Stavanger-området er mulig
hetene for jernbanen store og
kapasiteten sprengt. Det knyt
tet seg derfor store forhåpnin
ger til meldingen, men Roga
land ble avspist med bare en
prosent av investeringene til
NSBs trafikkdel på 2,6 milliar
der. Stavanger kan derfor se
langt etter nytt materiell.

Persontrafikksjef i Rogaland,

CONTAINERUTLEIE

TENK MILJØ!
Problemer med å bli kvitt avlallet?

LEI EN CONTAINER
Conlainere for private og industri

og
conlainerutleie AIS

24tX Ek’e,um
11L 064/IIX1 — 1868
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SAMFERDSEL

NSB har
rekordlavt tilskudd
Den norske statens
tilskudd til drift av
jernbaner er liten i
forhold til andre
land i Europa. Italia
er villig til å betale
mest for sine jernba
ner, Norge ligger på
tredje siste plass.

N orges plassering
går fram av en
statistikk som er
presentert i ma

gasinet Scala, som utgis av den
vesttyske regjeringen. Tallene
er beregnet som andel driftstil
skudd i forhold til totale kost
nader til jernbanedrift. På bun
nen finner vi Sveits med en an
del på åtte prosent mens den
italienske staten finansierer he
le 81 prosent av jernbanedrif
ten. Norge subsidierte driften
av sine statsbaner med 32 pro
sent i 1988.

Jernbanen går med under
skudd i alle europeiske land. I
grisgrendte Norge er jernbane
drift mer kostbar enn på

kontinentet. Likevel er det
bare Sverige og Sveits som støt-
ter sin togtransport mindre enn
de norske myndighetene.

—Ikke reellt
Her er Samferdselsdeparte
mentets kommentar, ved stats
sekretær Bjorg Simonsen:
—Tilgjengelig statistikk gir ikke
uten videre et reelt bilde av
hvor mye av jernbanens kost
nader som dekkes av det of
fentlige. Grunnen til dette er
ulik regnskapsforsel og organi
sering i de europeiske landene.
Dessuten anser ikke regjerin
gen det som et mål i seg selv å
ha høyest mulig tilskuddsan
del.

For Norges Statsbaner har
tallene også en positiv side.
Statistikken viser at NSB dri
ver effektivt i forhold til sine
kolleger i andre land. Jernba
nemeldingen 1990-93 legger
opp til at NSB skal effektivise
res ytterligere ved at bedriften
får større handlefrihet og mer

skjellig budsjettpraksis i de ak
tuelle landene gjør sammenlig
ningen vanskelig. Vesttyskere
er imidlertid — ikke minst fra
sin jernbanedrift — kjent for
grundighet. Og den vesttyske
ambassaden i Oslo kan beroli
ge tvilere med at tidsskriftet
Scala nærmest er et offisielt or
gan for Bundesrepublik
Deutschland og regnes for å
være svært pålitelig.

Statlig tilskudd i prosent av
omkostningene til jernbane
drift i de vesteuropeiske lande
ne for 1988:

Italia 81%
Luxembourg 74%
Hellas 63%
Belgia 60%
Østerrike 53(y0

Nederland 51%
Portugal 50%
Frankrike 44%
England 43%
V-Tyskland 41%
Danmark 37%
Norge 32%
Sverige 17%
Sveits 8%

den lille hjelper’n». Hver halv-
time ruller «Buster» på sin fas
te rute gjennom boligfeltet, en
rute som ikke er fastere enn at
bussen stopper for av— og på-
stigning der folk ønsker det.

Ruta starter og ender ved by
ens sentrale rutebilstasjon,
hvor passasjerene kan komme
seg videre med andre busser.
Ved endeholdeplassen finnes
det i tillegg en rekke butikker,
postkontor, bank, bibliotek,
helsehus, kino og svømmehall.
Gjennom «Buster» er tilgjen
geligheten til disse økt betrak
telig for mange.

Fra Oslo til Trond
heim kan man
med en og samme
energimengde
trakte 222 perso
ner med tog, 67
personer med
buss, 37 personer
med privatbil og
19 personer med
fly.

ansvar.
NSBs kommentar til tallene

er likner departementets: For-
—Minibussen er et
flott tilbud, sier BUSTERThorvald Fiksdal.
Han bruker bussen
mer enn før, og
roser Ålesund
Bllruters tiltak i
boligleltet Frem
merholen. BANER VEI

—Selvfølgelig reiser
vi med bussen, den
stopper jo ved hage
porten, sier folk i
bydelen Fremmerho
len i Ålesund. Mmi-
bussen «Buster»
kjører rundt i bolig-
feltet, og stopper der
folk ønsker det. Åle
sund Bilruter’s for
søk med småbuss er
blitt en stor suksess.
N&M: John Roald Pettersen
(tekst og foto)

Buster» har fått en
svært god mottakel
se i Fremmerhol
men. Det viser at

folk gjerne bruker buss, bare
forholdene blir lagt tilrette. Ru
teselskapet er sikre på at mmi-
buss er tingen: De er allerede i
ferd med å etablere et lignende
tilbud i en annen bydel.

Det var i mars i år at Ålesund
Bilruter som et ledd i en omleg
ging og forbedring av sine til
bud valgte å gå til innkjøp av
en 17-seters minibuss. En kon
kurranse blant barneskoleele
ver ga den navnet «Buster —
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En av disse er pensjonisten
Thorvald Fiksdal, som er full
av ros for «Buster>:

—Jeg tar nesten daglig bussen,
og det er mye oftere enn før.
Mange kan nå bli kjørt fra dør
til dør når de skal ut for å
handle og bussen har god plass
til barnevogner og lignende.

Offensivt selskap
Forsøket med minibussen ble
satt iVerk samtidig som Åle
sund Bilruter la opp til en «vår
offensiv» f a bedre tilbudet til
gamle og nye busskunder, for
teller informasjonsmedarbei
der Jørgen Mathisen i bussel

Sunnmores hoved
stad, Ålesund, kan i
løpet av et tiår bli
«kvalt» av biltrafikk.
Allerede idag har
byen vesentlige tra
fikkproblemer, og
dersom personbil-
veksten fortsetter
som nå kan proble
mene bli dramatiske.
Men samtidig har
byen store mulighe
ter for å bygge ut et
godt kollektivnett,
mener miljøvern
rådgiver Synnøve
Lunde.

skapet. i korte trekk gikk of
fensiven ut på flere
bussavganger, nye ruter, og
bedre utnyttelse av materiell og
sjåfører.

—Målet vårt var å få folk til å
forstå at bussen er det beste, ri
meligste og mest miljøvennlige
tilbudet dersom man skal for-
flytte seg innen byen.

En markedsundersøkelse
fortalte busselskapet at de vik
tigste årsakene til at folk ikke
reiste med buss, var at den ikke
gikk ofte nok, at det var for lang
vei til holdeplassen, og at den
brukte for lang tid. Ålesund Bil-
ruter tok hensyn til dette da til

0

Alesund har hatt en
voldsom vekst i
personbiltrafikken
de siste årene. Fra

1980 til 1986 økte antallet re
gistrerte personbiler i sunn
rnorsbyen med over 5 % pr. år,
mens en i sentrumsplanen har
regnet med en årlig vekst på
bare 1,9 %. Trafikktellinger på
E-69, innfartsveien til Ålesund,
viser en årlig trafikkvekst på
3,3 % i årene 1984-86. Dersom
denne utviklingen fortsetter vil
byen i år 2000 ha 48 % mer tra
fikk enn idag.

Ikke plass til busser
—Det er ikke tvil om at trafik
ken er iferd med å bli et mil
joproblem for Ålesund. Kopro
blemene ini’i og ut av byen vil
nok avta når den nye innfarts
veien er ferdig, men sentrums
gatene i byen er trange, og alle
rede idag vanskelig å ferdes i.
Busser er det ikke plass til i de
fleste sentrumsgatene, og både
sykler og gående har kummer
lige forhold flere steder, sier
kommunens miljøvernrådgiver
Synnove Lunde.

Stoy- og luftforurensningen
langs Ålesunds hovedinnfarts
åre er betydelig, men tall som

budet for bydelen Fremmerho
len skulle forbedres.

Flere bruker bussen
—Et av problemene i Fremmer
holen har vært en relativt lang
gangavstand til holdeplassene.
For å bøte på dette kjørte en
stund storbussene ned i bolig-
feltet, men i disse villaveiene
med mange småbarn var dette
en dårlig løsning, sier Mathi
sen.

Løsningen ble «Buster>. Fle
re bruker nå bussen for å for-
flytte seg i nærområdet, og flere
bruker hovedrutenettet fordi
forbindelsen er blitt bedre.

kan bekrefte dette finnes ikke.
På det mest belastede punktet
viser trafikktellinger en gjen
nomsnittlig døgntrafikk på
24 000 biler, og Lunde synes
det er noe lettvint når noen slår
seg til ro med at luften ennå er
frisk i byen. Selv om
sorvestkulingene tar det meste
med seg, så er byens bidrag til
den samlede forurensingen den
samme, påpeker hun. Fast
landsforbindelsen til øyene
Valderøy og Vigra har også gitt
en vesentlig trafikkokning, og
flere slike forbindelser er pro
sjektert.

Mil jovennlig mulighet
Mulighetene for å utvikle kol
lektivtrafikken er imidlertid til
stede. Når den nye innfartsvei
en er ferdig vil en ha to paral
lelle innfartsårer til sentrum.
En mil jøvennlig mulighet er å
prioritere en av disse til kollek
tivtrafikk.

—Dersom busser og myke tra
fikanter samtidig kan få bedre
forhold i sentrum, kan Ålesund
fortsatt bli en levende by, som
det også kan bli trivelig å sykle
og gå i, sier miljovernrådgive
ren.

avfallsdeponering på plassen,
og Hamre har i mange år fått
pålegg om å rydde opp.

Den 20. april, tidlig i grålys
ningen, er fem aktivister fra Na
turvernforbundet i Hordaland
på vei mot Titlestad. Med seg
har de en kraftig kjetting som de
spenner over innkjørselen til
soppelfyllingen. Et skilt blir satt
opp som forteller containerbil
sjåførene at fyllingen er ulovlig

og dermed stengt.

Katt og mus
Et par minutter etter at den
første bilen måtte snu ved inn
kjørselen, kommer en hjullas
ter mot sperringen med full fart
og tar med seg både kjettingen
og et par furutrær. Aktivistene
og en fotograf fra Bergens Ar
beiderblad klarer å kaste seg
unna i siste liten.

Nå er det firmaets tur til å rig
ge opp barrikader — og rollene i
katt-og-mus-leken er byttet om.
Sinnene er i kok. Når akjonsle
deren Kurt Oddekalv prøver å
fjerne en av de lastebilene som
ble brukt til å sperre veien ut for
naturvernerne, kommer det til
håndgemeng mellom ham og
lastebilsjåforen.

Etter episoden hagler det
med politianmeldelser på Fana
lensmannskontor. Den første
kommer fra Hamre-folket mot
Kurt «Rambo» Oddekalv. Han
anmeldes for å ha slått lastebil-
sjåføren i hodet. Dagen etter

anmelder de fem naturverner
ne og BA-fotografen hjullast
sjåføren for drapsforsok fordi
han nesten kjørte over dem for
å sprenge kjettingen.

Dynastiet
Denne gnisten var det som
skulle til for å tenne opp under
en intern person- og organisa
sjonsstrid i Naturvernforbun
det i Hordaland. I et intervju
med Bergen Arbeiderblad går
et landsstyremedlem, ut mot
sin egen nestleder: «...en useri
øs villmann». Han mener at
aksjonen er et brudd på for
bundets vedtekter om sivil uly
dighet og at Oddekalv derfor
bør ekskluderes fra forbundet.
Noen dager senere anmelder
han Oddekalv for alvorlige
trusler i telefonen.

Noe senere bila landsstyret
striden med et vedtak om bruk
av ulovlige arbeidsmetoder og
medlemmenes lojalitetsplikt
overfor organisasjonen.

Seier
Imens hadde fylkesmannen på
lagt Hamre å rydde opp på fyl
lingen — innen 19.juni. Og det
gjorde han — for en million kro
ner, slik at både naturvernerne
og fylkesmannens miljøvernav
deling ble fornøyd. Den 6. juli
kan vi derfor se de to Kurt’ene
igjen på Titlestad — i finstasen
sin, med blomster, smil og
grønn silkesnor.

NATURVERNFORBUNDET

DENNE BYEN
KVELES AV
BILER

* Naturvernaktivis-
ter mot hjullaster
på søppelfyllingen
på Titlestad
Foto: Arne Risle
sund

Miljøvernrådgive
ren i Ålesund,
Synnøve Lunde,
har det meget
trangt når hun skal
på sykkeltur i
sentrumsgatene.
Personbilirafikken
i byen har økt
dramatisk de siste
årene.

«Slaget om bossfyllin
gen», vårens historie om
en milo-skurk og en
«Milo-Rambo» innehol
der alle ingredienser til
en skikkelig oko-krim:
alt i alt tre politianmeld
elser for vold og draps
forsøk, skjellsord i lokal
mediene og intriger i
NNV-dynastiet. Nå er
alle anmeldelsene hen
lagt, «skurkene» ble vel
forlikte, og freden har
senket seg igjen over
Naturvernforbundets
egne rekker.

N&M: Ruth Schukafla* Motstandere blir
medspillere. Kurt
& Kurt skal gå
sammen i kampen
for miliøvennlig
avfallsbehandling.
Foto: Roar Christi
ansen

Kurt Hamres søppel
fylling på Titlestad
i Fana har lenge
vært en tom i øye

for miljovernere i Hordaland.
De mente det foregikk ulovlig
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BARN ESI DEN

Er du en av dem som ble
kjent med Blekkulf gjen
nom Barne-TV og Bar
neradioen i sommer?
Eller kanskje du har lest
bøkene om Blekkulf? ha
vet du at Blekkulf, Reka
Pelle, Krabbelars, Sprel
line og alle de andre
finner på mye spennende
og gøy sammen, men at
de har et stort problem....

Menneskene oppå land
tror visst at havet er en
diger soppelkasse der de
kan kvitte seg med all
slags skrot og farlige
kjemikalier. Tenker ikke
de voksne på at Blekkulf
og vennene hans vil ha et
rent og pent hjem, ak
kurat som oss? Det er
slett ikke morsomt å bo i
havet når vannet smaker

Hver eneste vår er alle
elvene på Åuekanten
skole, hvor jeg går, og jri

rydder på strendene
rundt om på Hvaler. Det
er forferdelig mye skrot
som er drevet iland fra
havet. Det meste kom
mer fra de store båtene.
Vi fyller mange soppel
sekker med all slags
skrot, plastfiasker, mel
kekartonger, hermetikk
bokser, og mye, mye mer.

Jens Andre Martinsen
Vesterøy

vondt og svir i øynene.
Synes du Blekkulf for

tjener et rent hav å bo i?
Blekkulfs miljødetektiver
skal være på vakt, ingen
skal lenger føle seg trygge
når de forurenser hav og
strand!

Dere som vil være
Blekkulfs Venner kan
vise alle at det nytter å
gjøre noe — selv! I med
lemsavisa finner dere tips
om hva som kan gjøres
for å minske foruren
singene. Alle medlemmer
får også et medlemsbevis
og fine klistremerker.

Har du lyst til å være
med?
Blekkults Venner
Naturvernforbundet
Postboks 2113
Griinerløkka
0505 OSLO 5

Hei ubåtfolk
Jeg synes Blekkulf er
kuul selv om jeg er 12 år.
Jeg håper det er mange
andre 12-ånnger som
også synes det.

Sølvi Omdal
Søgne
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Jeg spurte pappa om
kommunen har rensean
legg. Pappa jobber der.
Han sa vi har, men de
virker dårlig.
Stakkars Glomma!

Bli med i Blekkulfs venner!
—barnas miljovernklubb

&c!&W:;

I’Ingrid østvold
Årnes

44

4. Noke

Malingfra
akademikerorganisajon med over 25 500 medlem- plantekjeinien:Norske Sivilingeniørers Forening er landets største

mer. Dette utgjør ca en fjerdepart av akademikerne
i Norge.

Kjære Blekkulf
jeg skal si til mamma at
hun ikke må bruke vas
kemiddel med fosfat Men
jeg tror at hun ikke bru
ker det. Og vi i familien
har strammet inn på at vi
ikke må bruke bleket
dopapir og kjokkenrull.

Eva Smidtsred
Nesodden

Lj

Eg har ikkje skrevet til
deg før, og du må skrive
til meg. Det må du huske
på, ikkje sant? Her er det
masse forurensning og
masse soppel og skrot, og
det er ikkje kjekt. Eg vil
ha det rent og fint!!

rT

Blant de mange prosjekter NIF har igangsatt, er
også

NIF OG MILJØVERN, VÅR FELLES FRAMTID

I kampen mot stadig nye miljøforstyrrelser ser
Norske Sivilingeniørers Forening miljøvern som
viktig. NIF har gjennom flere år engasjert seg i
dette. Vi vil her fä nevne noen:

HELSE, TRIVSEL, INNEMILJØ
SIKKERHET, MILJØ OG HELSE

MILJØVERN OG DEN TREDJE VERDEN

NIF har en egen U-landsgruppe som direkte/
indirekte beskjeftiger seg med miljøspørsmål. NIF
har også inngått et samarbeid med Felleskampanjen
for jordas miljø og utvikling for å utvikle mil
jøteknologi eller teknologi som ikke forurenser.

Norske Sivilingeniørers Forening
Postboks 2312 Solli
0201 Oslo 2
tlf.: 02/83 83 30Ceciie Rønnestad

inøy
I)5en

FORSKJELLEN:

DIN HELSE

Eksempel på behandling av guli’ og trehwite flaten
1. MEL[)OS - gulvolje nr. 263.

Veldig slitesterk naturolje til innvendig bruk på gulv, kjøk
keninnredninger, møbler, kork, stein, m.m. Finnes også i en
spesiell versjon for allergikere (nr. 265).

2. BILO — gulvvoks nr. 303 eller BEKOS.møbelvoks nr. 312.
la shtesterke vokstyper. Kan også brukes til behandling av
panel, pyntegjenstander. Absorberer dårlige lukter og vfrker
antistatisk.

3. GLEIVO — flytende bivoksbalsam nr. 315.
Brukes til mindre slitesterke flater og til vedlikehold av oljete
og voksete flater samt til lasering av panel, møbler, m.m. ved
å blande med LEUKO — fargepasta nr. 275.

Ring eller skriv til oss.Vi infonnerer deg gjerne.
COFEC Solbergskogen 4,

1400 Ski. Tif. 09/946069.

I r’.avi

I Adresse

Planlekjemi med me eifaring.
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LI Betaling yed oppkrav
LI ønsker varekatalog

«Noen vil-si at et tjern
er et tjern er et tjern.
Det er ikke sant. Dette
var fra første øyeblikk
av mitt tjern.»

Felles
for kjærlighet til

et menneske og kjær
lighet til et sted er at
andre kan ha proble

mer med å forstå årsaken til
våre følelser. Ofte kan vi ikke
engang definere dem for oss
selv.

Årsaken til at et sted får en
helt spesiell betydning kan
være så mangt. Noe viktig som
skjedde akkurat der, eller mil
jøet i seg selv.

For syv år siden fant jeg det
sted som utenom mitt hjem har
betydd enormt mye for meg i
«gode og onde dager». Møtet
med denne kjærligheten var
som så ofte ellers — tilfeldig. Jeg
var på soppjakt nord i Nord-
marka med min daværende fir
bente livsledsager Jesper. Om
ham kan sies mye, bl.a. at han
hadde et langt mer lidenskape
lig forhold til et forfriskende
bad enn til kantareller.

Det var en strålende varm
augustdag, og på et tidspunkt
lot vi matauk være matauk. Vi
for gjennom lyngen, skogen åp

net seg og der lå et lite tjern
med vannliljer og flate stenhel
ler langs kanten som hverken
jeg eller Jesper hadde sett før.

Noen vil si at et tjern er et
tjern er et tjern. Det er ikke
sant. Det var fra første øyeblikk
mitt tjern.

Har du noen gang ligget på
rygg og flytt omkring midt i et
skogstjern langt fra folk og sivi
lisasjonen og sett inn i en blå
augusthimmel? Prøv det. Du
føler deg som på en egen liten
planet hvor kav og mas og
hverdagsproblemer blir små og
uviktige.

Hvor ofte jeg besøker denne
min helt spesielle plett på jor
den? Nei, det vet jeg ikke, bare
at vi kjenner hverandre stadig
bedre. Det er noe rart med
urørt natur, den er på en måte
tidløs. Når tilværelsen har vært
tuklete og jeg har sittet lent
mot en trygg furustamme ved
kanten av tjernet har jeg plut
selig fått en sterk fornemmelse
av at akkurat her, i et annet år
hundrede, har det sittet en
gårdbrukerkone fra et lite
nordmarksbruk og lurt på hva
mon framtiden vil bringe.

En ekte kjærlighet skal hol
de i tykt og tynt. Min har vokst
seg stadig sterkere i ur og skur.

Kjærlighet møtes ofte av
uforstand fra omgivelsenes
side. Hvor mange ganger om

dagen spør ikke noen seg: Hva
ser hun i ham og hva er det hos
henne som til de grader har
forvridd hodet på ham?

Det gjelder også forhold til
tjern, kan jeg bekrefte.

I sommer hadde jeg noen
kolleger på et arbeidsmøte inne
i marka. Klokken var halv tolv
på kvelden og det var fremde
les ganske lyst. Da bestemte jeg
meg for å vise dem mitt tjern,
og det er ikke noe som jeg viser
til hvem som helst.

Etter en stund kommer vi
fram og setter oss på steinhella.
Med ett ser jeg i deres øyne at
de tror jeg driver gjøn med
dem. Slepe folk kilometervis i
halvmørke oppoverbakker
gjennom krattskog og blåbær
lyng for å se på en kulp i sko
gen som det må gå tolv på dusj
net av. Og det når det attpåtil
ligger et vann 400m fra huset!

Nåja, det er kanskje like godt
at smaken er forskjellig, at ikke
flere deler mine følelser sånn at
jeg kan få min kjærlighet i fred
og slippe kødannelser.

Det fantastiske med vårt
distrikt er den samtidige nær-
het til storby og ødemark. At
alle — hvor enn de befinner seg
i hovedstaden på mindre enn
en halvtime kan gi seg et vilt og
urørt stykke natur i vold og
kalle det sitt eget.

-—
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BLEkkULF PAKkA
fl

Blekkulfs venner — gled dere! Nå kommer Blekkulf-pakka
som inneholder T-skjorte, badehåndkle, Blekkul&assetten,

arbeidsbok, Blekkulfbøkene + en liten
overraskelse.
På badestranda kan dere

L

___

Varenr. 620 Blekkulfspakka kr. 350,— Medl-
kr. 298,—.
NB! Oppgi ønsket str. på T-skjorten: 4—5, 6—8
eller 9—11 år.

vise at Ble lfs venner krever
et rent hav forsopling og skrot!
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Det handler om været!

JNaturvernfor_

2 ..

Nå er den her igjen, Naturvernforbundets flaggskip:
NATURKALENDEREN 1990. Bildene er, som vanlig, av
ypperste kvalitet — tatt av landets fremste naturfotografer.

Tema i år er været. Kristian Trægde har skrevet tekste
ne. Bestill kalenderen nå — i god tid for jul! Prisen er den
samme som i fjor.

Varenr. 100 Naturkalenderen 1990, kr. 95,— Medl. kr.

Et tjern er ikke
et tjern...

85,—.

De enkelte artilder kan også bestilles
separat:
Varenr. 555 Blekkulf og vennene hans
kr. 49,— Mcdl, kr. 39,—.
Varenr. 556 Blekkulf på oppdagelsesferd
kr. 49,— MedI. kr. 39,—.
Varenr. 557 Arbeidsboka «Blekkuliboka»
kr. 38,— Medi. kr. 33,—.
Varenr. 619 Blekkulfkassetten kr. 45,—
Medl. kr. 35,—.
Varenr. 621 T.skjorte (4-5/6-8/9-li år)
kr. 90,— Mcdl. kr. 70,—.
Varenr. 622 Badehåndkle kr. 120,— Mcdl.
kr. 100,-.

FBESTILLINGSKUpONG
— i

Kan sendes
utrankert

Norge.
Adressaten

betaler
portoen.

Antall Varenr Varens navn Str. Pris Sum

Eksped.gebyr 35,—

Gave til NNV

Medi. nr Totalt:

Navn:

Adresse:

Postnr/sted: lit.:

LI Forskuddsbetaling
‘ Postgiro 2 36 22 59

Bankgiro 1720.05.00717L

SVARSENDI NG
Avtale nr. 109 000/5 Pb.

NORGES I

___

NATURVERNFORBUND
iGrünerlokka postkontor

0505 OSLO 5 I

- I Av Åse Kleveland
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Sumpmark ble tidli
gere fremstilt som en
biotype som ikke er
hva den burde være.
Gjennom uttrykk
som «vass-sjuk»
jord har jordbruks
og skogbruksnærin
gene skapt en all-
menn oppfatning av
at myr, sump,
sumpskog og andre
våtmarkstyper er
syk natur, og at den
beste forvaltningen
av slike områder er
drenering, grofting
og torriegging. Men
sumpmark fyller
sentrale funksjoner i
de fleste av våre
landokosystemer,
og er i høyeste grad
vital natur.
N&M: Roar Solheim
(Tekst og foto)

I
sommer har jeg klart å
oppfylle et gammelt øns
ke; jeg har fulgt tre slagug
ler i Ost-Hedmark og

kartiagt deres bruk av naturty
per. Det har vært spennende og
givende dager og netter, rike på
naturopplevelser. Slagugla er
den nest største av barskogug
lene i Norge, bare lappugla er
større. Utbredelsen strekker
seg fra Sovjet gjennom Finland
og Sverige, og stopper opp i
øst-Norge. Arten er påtruffet
så langt vest som ved Mjøsa, og
sør til Sandefjord, men den er
hittil bare funnet hekkende øst
for Glomma. I Sverige og Fin
land hekker slaguglene i frodi
ge, næringsrike barskogområ
der, ofte nær bebyggelse. Ut
bredelsen i Norge har derfor
virket gåtefull. Hvilken «gren
se» er det som hindrer slagugla
i å hekke så langt vest som bar-
skogen strekker seg?

Svaret ligger sannsynligvis i
tilgangen på næring. Slagugle
ne i Norge legger nemlig i gjen
nomsnitt færre egg enn sine
slektninger i øst. I Finland er

det helt vanlig at slaguglene i
gode smågnagerår legger 5 eller
6 egg. I Sverige er 4-5 egg van
lig. Norske slagugler legger
vanligvis bare 2 eller 3 egg, og
kun én gang er det påvist et
slaguglekull på 4 egg. Flere av
hekkefunnene i Norge er gjort
på store myrkomplekser med
en blanding av torvmyr og
sumpfuruskog. Sammenlignet
med hekkeplasser i Sverige og
Finland har slaguglenes valg av
hekkeplasser i Norge virket
som et paradoks. Sommerens
bekjentskap med uglene har
imidlertid vist at de i liten grad
oppholder seg i tette gransko
ger, men foretrekker nettopp
store furumyrområder som
jaktmarker. Slike myrområder
er et karaktertrekk for naturen
i øst-Hedmark, og de utgjør de
vestlige utløperne av den rus
siske taigaen.

Hva slaguglene jakter på i
sumpfuruskogene er foreløpig
uklart, og det er også et åpent
spørsmål hvilke naturtyper de
vil velge som jaktmarker i vin
terhalvåret. Til tross for at disse

“Sammen om et bedre miljø”

Kontakt oss på utstillingen:
Stand 60B

M HYDRO
Porsgrunn

Stand 60A

VATMARKER

HYDRO
Rafnes

RESIRKULERINGSANLEGG FOR
INDUSTRIAVFALL — GJENVINNING AV PAPP,

PLAST, PAPIR, JERN, METALLER OG TREVERK

Amtibiene rammes
hardt av nedgan
gen i sumpmark
sområder.‘I_

Åpne og innelukkede containere for bortkjoring av alle sorter avfall.

avfallswntaineras
GJENVINNING - MILJØVERN I PRAKSIS

Ringeriksvn. 161, 1313 Vøyenenga — TIf.: (02) 13 79 08
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vÅTMARKER

spørsmålene mangler svar, er
det imidlertid klart at sump
skogene er viktige jaktmarker
for slagugla.

Stabilt mil jo
Sumpmark dannes der grunn-
vannet når helt opp til jord-
overflaten. Som regel foregår
det en langsom opphoping av
organisk materiale fordi ned
brytingen skjer langsommere
enn produksjonen. Myr kjen
neIegns best ved ansamlinger
av torvmose, og det er en gli
dende overgang fra myr til
sunip. Felles for slike miljøer er
at de langsomt gror igjen.
Sumprnark kan starte som en
vannfylt dodisgrop, skapt un
der isavsmeltingen, som lang
somt gror lii med vannvegeta
sjon, torvmoser og tilslutt blir
tresatt. Får området tilsig av
mineralrikt vann, gir det vek
stvilkår for næringskrevende
planter. Hvis vannet er stilles
tående og bare får tilforsel av
regnvann, utvikles til slutt fatti
ge torvmyrer. Langs elver og
vann hvor landskapet regel
messig blir utsatt for flomvann,
dannes det som regel sumps
kog.

Brannrefugier
Sumpmark er stabile miljøer i
forhold til langsiktige endrin
ger i naturen. I barskoger er
skogbrann en av de viktigste

kreftene i utviklingen av trær
og planters tilpasninger. Før vi
begynte å kontrollere skog
branner, ble de fleste barskog
områder regelmessig utsatt for
brann. Tørre furumoer kunne
brenne med bare 50 års inter
valler, mens skoger med fukti
gere jordbunn kunne unnslip
pe brann i flere år. Sumpskog
ene har i dette perspektivet
fungert som brannrefugier,
med stabile vekstforhold gjen
nom århundrer. Det er i disse
miljøene at kravstore lavarter,
urter, insekter og forskellige
virvelløse dyr har overlevd, for
så å spre seg ut i tilgrensende
skogområder når trærne der
nådde høy alder. Drenering og
hogst i sumpskogene er derfor
en større trussel mot barskog
ens flora og fauna enn hogst av
gammelskog som under natur-

lige forhold ville ha blitt utsatt
for skogbrann.

Dette forholdet er imidlertid
ikke blitt vist noen oppmerk
somhet under den pågående
diskusjonen om vern av urørt
barskog i Norge. I forvaltnings
sammenheng blir sump, myr og
våtmarker behandlet som sepa
rate naturtyper. Over 60 pro
sent av verdens myrer befinner
seg imidlertid i de nordligste
barskogene. Myr er faktisk ett
av barskogens karaktertrekk.
For mange dyrearter er det
nettopp mosaikken av myr og
skog som gir gunstige levevil
kår. Det er derfor viktig at disse
naturtypene forvaltes som en
enhet.

Rike insektbiotoper
Sumpområder er viktige opp
vekstområder både for vannin

sekter og for insekter som lever
i sopp, kjuker og døde trær.
Mange insekter har korte lar
vestadier i vann, og kan gjen
nomføre oppveksten i de dam
mer og pytter som dannes etter
snoavsmelting i sumpområder.
Sumpskogenes rike overskudd
av blodsugende mygg er et
overbevisende tegn på det.
Amfibier som frosk, padde og
salamandere kan også utnytte
kortvarige vannansamlinger,
både i og utenfor sumpmarks
områdene. Frosk og padde hol
der seg imidlertid på land etter
at vårens gyting er overstått, og
de beste levevilkårene finner
de i fuktige sumpområder. De
store insektmengdene gir gode
næringsvilkår for amfibiene.
Mange spurvefugler finner
også de beste levevilkårene i
sumpskogene, og slike sko-

gområder har større tettheter
av hekkende småfugi enn noen
andre naturtyper. Dette gjelder
i særlig grad grådsumpskog.
På Østlandet er det denne na
turtypen som er hvitrygg
spettens siste skanse. Moderne
skogsdrift har ellers gjort leve
vilkårene umulige for denne
fuglearten ved en kraftig re
duksjon av voksne døde og dø-
ende trær. Også dvergspetten
har sine hovedforekomster i
gråorsumpskogene. De fleste
gråorsumpskogene ligger langs
elver i kulturlandskapet, og de
dekket opprinnelig mange av
deltaene som munner ut i våre
innsjøer. Uheldigvis er dette
områder som i stor grad er blitt
drenert og dyrket opp, eller fylt
igjen for industriformål. På
grunn av høy arts- og individ
tetthet av planter og dyr er det-

te naturtyper som i størst mulig
grad bør spares mot inngrep.

Langsom gjengroing
Opphoping av organisk mate
riale i sump og myrområder
medfører at de langsomt gror
igjen. Det blir derfor færre til
gjengelige fuktområder for
planter og dyr over tid. Klimaet
spiller en rolle. Spor etter tidli
gere trevekst i dagens myrer
antyder at forekomsten av
fuktområder på lang sikt kan
øke. Den raske reduksjonen av
sump og myrmark som drene
ring etter århundreskiftet har
medført, kan imidlertid ikke på
noen måte oppveies av slike
eventuelle langsiktige klimabe
tingede nydannelser av fukt
mark. Tørrlegging av sump
mark er derfor et negativt
naturinngrep.

—

Slagugleungei
myrturuskog.

Kveidståke glir
langsomt over
slaguglenes jakt-
marker.
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rære vanndammer dannes
hvert år etter snøsmelting i for
senkninger i landskapet. Man
ge av disse dammene tørker
først ut om sommeren, og har
såpass lang varighet at amfibier
og vanninnsekter kan gjennom
føre sine larvestadier i dem. For
disse dyrene er de temporære
vanndammene spesielt viktig,
fordi viktige rovdyr som fisk
mangler. Nydannede dammer
som varer gjennom flere år får
en økt energiomsetting de førs
te 4-5 årene med en oppblomst
ring av insektbestandene. Der
etter avtar produksjonen igjen.
De som demmet opp kunstige
fiskesjøer vet dette.

Naturingeniør
Flerårige dammer kan dannes
på naturlig vis gjennom de ak
tiviteter som beveren forårsa
ker. I motsetning til kunstige
fiskedammer vender imidlertid
beverdammene tilbake til ut
gangspunktet. Beveren forårsa
ker dermed en syklisk utvikling
i naturen. Ved å demme opp el
ver og bekker skaper beveren
partier med stilleflytende vann.

Blader og annet organisk mate
riale samles opp fordi vannhas
tigheten synker. I tillegg drar
beveren selv kvister og opp
kappede trestammer ut i dam
men. Etter hvert beiter beveme
vekk løvtrær og urter rundt
dammen, og de må bevege seg
lenger vekk fra dammen for å
søke næring. Faren for å bli
overrasket av rovdyr gjør dette
til et sjansespill som til slutt
tvinger beverne til å overgi
dammen. I Nord-Amerika va
rer beverdammene omkring 10
år før dyrene må flytte. Uten
vedlikehold brytes demningen
raskt ned, og dambunnen tørr-
legges. Ulike prosesser i bun
nen gjør imidlertid at urter og
trær ikke klarer å innvandre
før etter noen år. Det utvikles
en gressbevokst elveslette, og
det tar flere tiår før skogen
igjen har vokst seg så stor at
området igjen blir attraktivt for
bever.

I de forste årene etter opp
demming byr en beverdam på
gode livsbetingelser for våt
marksfugler. Spesielle ender
utnytter dammen som opp
vekstområde for ungekull. I
Nord-Amerika har oteren
vendt tilbake der beverstanden
har fått lov til å bygge seg opp
igjen etter hard beskatning, og
det er sannsynlig at beverdam
mene gir gode livsbetingelser
for oter. Mange andre plante-
og dyrearter påvirkes gunstig

av beverens aktiviteter. Beve
ren fungerer som en naturlig
biotopskjøter, og artens spred
ning bør derfor vurderes som
svært gunstig.

Mekaniseringen i landbruket
de siste 40 årene har foregått
parallelt med en omfattende
drenering av åkermark, sen-
king av vannspeil og lukking
og kanalisering av bekker. Gar
eth Fry ved Økoforsk har
undersøkt forholdene i Øst
fold. Fra 1954 til 1986 ble det i
dette fylket grøftet 394 kva
dratkilometer åkermark, og he
le 1528 km bekker ble senket
eller lukket!

Vannveier og sumpmark
Sammen med fjerning av kant-
soner har dreneringen av kul
turlandskapet vært en viktig
årsak til at landbruksforuren
sing er blitt et stort miljøpro
blem. Åpent overfiatevann
medvirker til en raskere omset
ting av næringsstoffer enn
vann som flyter i et lukket rør.
Derfor er gjenskaping av det
opprinnelige kulturlandskapet
et viktig virkemiddel i kampen
mot landbruksforurensingene.
I Danmark har myndighetene
allerede vedtatt en vannløpslov
som sier at elver og bekker skal
rehabiliteres slik at de får til
bake en mest mulig opprinne
lig utforming. Slike tiltak bør
snarest tas med som aktuell
forvaltning av norske kultur
landskaper. De midlene som
før ble brukt til å ødelegge
landskapets opprinnelige
vannregime, bør nå brukes til å
bote på skaden.

Drenering og beplanting av
myrområder har ofte vært mis
lykket, blant annet fordi områ
dene gjerne blir utsatt for tilsig
av kald luft. Skogbrukets vik
tigste bidrag til å bevare bar
skogens fauna og flora er å sik
re små lokale flekker av sump
skog. Hvis de viktigste skogs
partiene spares mot hogst, vil
de etterhvert inneholde gamle
trær som gir livsvilkår for de
planter og insekter som er ster
kest truet av dagens skogbruk.
Det viktigste både i landbruk
og skogbruk er imidlertid å øke
kunnskapen om fuktområde
nes betydning for planter og
dyr i økosystemet, og få forstå
else for at sumpmark ikke er
syk natur.

I
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HNU’s bærbare gassdetektor

- màler sporgasser i miljøet i
området 0,2 - 2000 ppm ved

Beveren skaper Viktige vanndammer
gunstige biotoper Vannansamlinger som tørrieg
for en rekke plan- ges regelmessig gir en rikere
le- og dyrearter. produksjon enn mange stabile

dammer. Veksling mellom vann
og torrlegging øker omsettingen
av organisk materiale, noe som
blant annet gir en rik Produk
sjon av insekter. Slike tempo-

hjelp av foto-ionisasjon. Ikke
noe annet instrument måler

• . ..... I,..

med like stor nøyaktighet og
hurtighet. Instrumentet brukes
f. eks. til lekkasjesoking,
brannplassundersoking,
kjemikaliesanering og til
deteksjon av gasser på
arbeidspiassene. HNU er

NERLIENS
KEMISK-TEKNISKE A.S

verdensledende på området.

HOVEDKONTOR: KAMPENGT. 16/18, 0654 OSLO 6. TELEFON: 02-685070. TELEFAX: 02-676506. TELEX: 76843

. AVD BERGEN: FJ0SANGERVN. 57, 5037 SOLHEIMSVIK. TLF.: 05-298417, 298718. TELEFAX: 05-200250
AVD TRONDHEIM: GRANÅSVN. 1, 7048 TRONDHEIM. TLF.: 07-91 2040. TELEFAX: 07-91 3580
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MILJØSTATISTIKK 1989
:-*

.

Statistisk sentralbyrå kom tidligere i år med en ny ut
gave av Miljøstatistikk. Den gir en bred oversikt over
naturressurser og forurensninger i Norge. Det er lagt
vekt på å analysere og kommentere stitistikken, bl.a.
ved å belyse sammenhengen mellom økonomisk aktivitet
og miljøforhold og å sammenligne norske og internasjo
nale miljøforhold. Nedenfor er gitt noen eksempler fra
emner som Miljøstatistikk 1988 tar opp:

— OvergjØdsling og utslipp av miljøgifter forårsaker
alvorlige vannforurcnsningcr i Norge. Om lag en Ijerdedel
av våre stØrre vannforekomster er ovcrgjØ(lslct. ULslipp av
miljØgifter har ført til alvorlige miljøproblcmcr i flere
fjorder.

— Energiforbruket er stadig økende. Størst er Økningen
innen husholdninger og i tjenesteytende sektorer. Pga.
sterkt stigende energipriser fram mot midten av 1980-årene

— Utviklingen i flere fiskebestander er hI.a. pga.
overbeskatning, bekymringsfull eller usikker. Dette gjelder
bl.a. lodde i Barentshavct, norsk-arktisk torsk og norsk
vårgytende sild. Fiskeoppdrett er en distriktnæring i vekst,
men med miljØproblemer som lokal forurensning,
sykdommer og medikamentbruk.

har veksten i energiforbruket vært noe lavere enn (len gene
relle Økonomiske veksten.

ULslipp av svoveldioksid i Norge er redusert med 40 pro
sent i perioden 1973 til 1987. Ulslippene av bly er redusert

— Årlig produseres det om lag 2 millioner tonn kommunalt
avfall i Norge. Det tilsvarer 470 kg pr. person pr. år. Av
dette utgjør husholdningsavhill om lag 200 kg.

bl.a. pga. lavere blyinnhold i bensin og innføring av blyfri
bensin. Utslipp av nitrogenoksider, flyktige organiske kom
ponenter og partikler kan bli alvorlige nasjonale luftforu
rcnsningsproblerner i årene framover.

MILJØSTATISTIKK 1988 inneholder stoff som er egnet
til bruk i undervisning, og som bakgrunn 11r argumen
ter i miljødebatten.

— Om lag 10 prosent av Norges areal er rammet av forsu
ring. Kalking av vassdrag er bare et midlertidig tiltak mot
forsuring, men vil være nødvendig i lang tid framover i p
vente av uLslippsreduksjoner.

Publikasjonen kan bestilles hos bokhandlerne. Pris kr
70,-. ISBN 82-537-2664-3.

Statistisk
sentralbyia

Informasjonsavdel ingen

Posthoks 8131 Dep
0033 OSLO I
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østensjøvannets
bunndyrsfauna
sies å være den
største i verden.
Vern av våtmark,
skog og kultur-
landskap i dette
området er fortsatt
usikker.

«Parkifisering» kal
ler ornitologene det
som holder på å skje
med det unike våt
marksområde rundt
østensjøvannet i ut
kanten av Oslo.
—Områder som for
var åker og eng,
buskmark og skog,
er forlengst omdan
net til fotbalibaner,
plener og turveier,
sier Norsk Ornitolo
gisk Forenings
lokalavdeling.

N&M: Kåre Tarjem
Foto: Mimsy Møller

O mrådet har så
store zoologiske
og botaniske ver
neverdier, at det

må vernes umiddelbart. En slik
ekstrem tilrettelegging for pu
blikum har ført til forstyrrelser
av fuglelivet. Flere arter er alle
rede forsvunnet, flere er i ferd
med å gjøre det, sier ornitolo
gene. I dag er det ikke nok bare
å verne. I dag må østensjøom
rådet rett og slett restaureres!

østensjøvannet — et eldora
do for ornitologer og naturels
kere — er fortsatt i fare. —Her
hekker årvisst 45 fuglearter, alt
i alt 190 fuglearter skal være
observert der. Det er registrert
117 forskjellige plantearter og
bunndyrsfaunaen skal være
den største som er registrert i

verden, sier Erik Damgaard,
formann i østensjøvannets
Venner.

I løpet av august har Miljø
verndepartementet lovet å gi
svar på kravet om vern av øs
tensjøområdet og gårdsbruke
ne mot utbygging. I mellomtida
angripes østensjøvannet både
utenfra og innenfra.

Skjøtselsplanen av 1979 blir
ikke fulgt opp, således har
garnfiskerne nylig forsøkt seg. I
den heite 89-sommeren har
surstoffdoden også meldt seg
på nytt blant biotopens unike
fuglebestand. Viltkonsulenten
plukket nylig opp 50 døde
gjess, ender og måker fra van
net. Andre vraltet ørskne rundt
og måtte avlives.

Proveklut
Erik Damsgaard har slått fast
oppblomstring av grønnalger.
Vegetasjonen tar overhånd og
vannet blir farlig oksygenfattig.
I første omgang må vannverket
nå øke vannføringen samtidig
som det må skje noe i pakt med
skjøtselsplanen, sier Dams
gaard. Han har forøvrig beteg
net vern av østensjøvannet
som en prøveklut på partienes
grønne troverdighet.

Årets heftige østensjødebatt
er en oppfølging av storaksjo
nen i 1983 for å stanse en ut
bygging av Abildsø gård. Den
gang reagerte ikke bare øst
landske Naturvernforening og
«Vennene», men faktisk hele
østensjobyen. 0NV krevde at
gården og området skulle ver
nes etter naturloven som land
skapsvernområde.

Årets politiske runde har
ikke gått så mye på vem som
på hvor stor del av østensjø
området som skal ivaretas.
Selvaagbyggs dårlig skjulte ut
byggingsplaner og det såkalte
tumhallprosjektet stresset poli
tikerne ytterlige. Men tidlig un
der bystyrets møte ble det klart
at formannskapet allerede had
de sagt nei til turnhallprosjek

Abildsø — el av de
få gjenværende
gårdsbruk i Oslo —

trues fortsatt av
utbyggere.

tet. Dette hadde da også fått
skarp motbør, bl.a. fra byplan
sjefen. Han ser tomteområdet,
brakkarealet i østensjøvannets
nordende som en viktig buffer
sone for dyre- og fuglelivet i
hovedstaden.

Opposisjon
Høyres prinsippielle syn på
verneplanen er sikring av om
rådene rundt vannet i tråd med
skjøtselsplanen fra 1979. Eksis
terende idretts- og friluftsakti
viteter kan opprettholdes og vi
dereutvikles, også med mulig
heter for bygging av klubbhus
og anlegg.

Opposisjonen samlet 40
stemmer i ønsket om at øs
tensjøvannet og de nærmeste
omgivelser samt gårdsbrukene
Abildsø, Nordre og Søndre øs
tensjø og arealene vest for
Abildso, skal sikres som natur-
og kulturområde. Opposisjo
nen sier at Abildsø er en av de
få Akergårdene der sammen
hengen mellom gårdsbebyggel
se og jordbrukslandskap fort
satt kan oppleves. Altså full til
slutning til fylkesmannens
våtmarksforslag som hele Os
tensjobyen nå håper miljøvern
statsråden studerer nøye.

ØSTENSJØ
PARKI FISE RES

Over 180 fuglearter
er observert i
øslensjøområdet
og årvisst hekker
45 arter der.
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Antall barn som leg
ges inn for astma
plager på Ullevål
sykehus i Oslo har
okt med 130 prosent
i løpet av de siste ti
årene. Fra septem
ber 1988 til juli 1989
ble 275 barn innlagt
på sykehusets bar
neavdeling med
akutte astmaplager.
Det tilsvarende tallet
for 1978/79 var 120
barn.

N&M: Gunnar Bolstad

D
et finnes ikke tall for
alle de barna som
greier seg med ordi
nære konsultasjo

ner for sine astmaplager, men
trolig er økningen forholdsvis
like stor. Overlege Kai-Håkon
Carisen ved allergologisk poli
klinikk ved barneavdelingen
understreker at terskelen for
innleggelse ikke er blitt lavere i
løpet av disse ti årene.

Verst i sentrum
—Det er naturlig å undersøke
sammenhengen mellom luft
forurensing og den økende
innleggelsesfrekvensen, sier
Carlsen, som nå arbeider med
et kartleggingsprosjekt.

Sammen med kolleger sam
menlikner han forholdene i
Oslo og Bodø. Foreløpige data
tyder på at de fleste innleggel
sene skjer fra de indre bydelene
i Oslo, altså der hvor luftfor
urensingen er verst. Det er de
minste barna som er mest ut
satt for luftveislidelser. I Bodø
— der luftforurensingen er liten
— ser man ingen tilsvarende øk
ning. Videre viser de foreløpige
data en generelt høyere fore
komst av astma og luftveissyk
dommer i byområder i forhold
til landsbygda. I befolkningen
generelt går forbruket av ast
mamedisiner kraftig opp, sier
Carlsen.

Komplisert
—Hvor mye vet man om sam
menhengen mellom astma/
allergi og luftforurensing?

—De siste årene er det blitt
forsket mye på dette, og man
begynner etterhvert å få nokså
sikre indikasjoner på at det er
en sammenheng. Det er imid
lertid viktig å ikke overforenk
le dette problemet, fordi år
sakssammenhengene er meget
kompliserte, sier Carisen.

—I Japan, der det nå er en
kraftig økning i hoysnue i en
kelte distrikter, har man funnet
klar sammenheng mellom bil
avgasser og pollen som en fel
les årsak til allergi. Og allergi er
igjen en viktig årsak til astma,
sammen med luftveisinfeksjo
ner og luftveisirritamenter som
royking, rå luft og luftforuren
sing. Følgelig kan luftforuren
sing, som en del av dette man
gefasetterte bildet, være både
en direkte og indirekte årsak til
astmaplager, sier Carlsen, som
nevner den vesttyske byen
Køln som et annet eksempel:

—Der har forskere funnet for
høyede forekomster av allergi
antistoffet (IgE) hos den del av
befolkningen som bor eller
oppholder seg i tett trafikkerte
områder.

Privatbilismen
—Som astmalege — hvilke råd
har du til de politiske myndig
hetene?

—I Oslo er hovedproblemet
privatbilismen. Kollektivtrafik
ken må stimuleres mest mulig.
Jeg er bekymret for utslippene
fra den nye Fjellinjen. Går ut
slippene rett ut, blir jo ikke for
holdene noe bedre.

I en rapport utgitt av Aksjon
Nærmiljø og Trafikk framhever
sivilingeniør Jan Oddvar
Fromm nitrogendioksyd, ozon,
sot og partikler som særlig
«astmafremmende» avgasser
fra biltrafikken. Overlege Cari
sen slutter seg til dette, og føyer
for sin del til svoveldioksid
som en annen årsak.

Barna i det som i Polen kalles
«Dodens Triangel» horer til de
mest utsatte i verden. Området
rundt industribyen Katowice i
det sørlige Polen kan vise til de
høyeste forurensingsverdiene
og miljøgiftnivåene i Europa.
Bare annethvert barn erklæres
«friskt» ved fødselen. Spe
barnsdødeligheten er ekstrem
— 30 av 1.000 levendefødte dor
kort etter fødselen. Barnesyke

huset i byen har en egen avde
ling for blyforgiftede barn, I
den lille nabobyen Miasteczko
er hvert femte barn hjerneska
det av mil jogifter fra det lokale
smelteverket.

BARN & HELSE
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DÅRLIGERE HØRSEL
Ca. 150.000 Osloborgere bor
eller oppholder seg i områder
med luftforurensing over anbe
falte grenseverdier for luftkva
litet. Verst går det selvsagt ut
over barna. — Oslo-lufta fører
til at et betydelig antall barn får
problemer med horsel og luft-
veier, mener dr. Knut Horthe,
som er øre- nese- halsspesialist.

Horthe er særlig bekymret
for barnas horsel. — Det er støv
— ikke støy — som er hovedpro
blemet. Ørene tettes simpelt
hen igjen. Mange barn i Oslo
får betennelser som fører til
svekket horsel, noe som igjen
forer til dårligere språkutvik
ling og lavere intellektuelt nivå.

For å understreke sammen
hengen mellom forurensing og
horsel viser Horthe til et ek
sempel fra de to osterrikske by
ene Salzburg og Linz. I Linz,
som er den mest forurensede
byen av de to, er det langt flere
barn som får innsatt øredren
mot betennelser enn i Salz
burg.

1982 1983 1984

S.lbrg

Linz

ADMISSIONS FOR ACUTE ASTHMA
PED. DEPARTMENT, ULLEVAL HOSPITAL, OSLO
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— Antall astmainn
leggelse blant
barn har økt med
130 prosent på 10
år, sier overlege
Kai-Håkon Cari
sen.
(Foto: Bernt Eide)

Natten da
150 barn døde

En novembermorgen
11986 ble 150 sped
barn i den polske
byen Katowice fun
net døde i sengene
sine. De overlevde
ikke den ekstremt

_____

I Kafowice-om
rådet i fødes
bare hvert annet
barn friskt.
(Foto: Anna
Widoff) —

høye luftforuren
singen natten i for
veien.

SEPT OCT NOV DEG JAN FEB MAR APR MAYJUNEJULY

MONTH

-

1988/89
1978/79

30 31



BARN & HELSE

Lave stråledoser et
ter radioaktivt ned-
fall kan ha gitt fos
terskader i Norge.
Dette antydes i tre
ferske undersøkel
ser. Likevel organi
seres ingen informa
sjon til gravide. Selv
ikke i de mest utsat
te områdene i landet
gis det rådgivning
om hvordan inntak
av radioaktiv mat
skal holdes nede.

N&M: Oa Glesne
Foto: Åsmund Lindal

Selv en liten økning av
radioaktiviteten i
miljøet omkring oss
eller i den maten vi

spiser, kan gi okt sjanse for hel—
seskader. Derfor har helsemyn
dighetene anbefalt at vi ikke
skal utsettes for stråling utover
visse nivåer. Men hvor går de
«akseptable» grensene? Hvor
dan unngår vi å overskride
dem? Hva risikerer vi? På slike
sprøsmål får N&M både for
skjellige og motstridende svar,
avhengig av hvem vi henven
der oss til.

I løpet av det siste året er det
offentliggjort undersøkelser
som kan tyde på at selv mode

rate doser med radioaktiv strå
ling kan gi andre påviselige
helseskader enn kreft.

Ved Haukeland sykehus i
Bergen er professor Magnar
Ulstein igang med en undersø
kelse som viser at tallet på
spontanaborter har økt etter
Tsjernobyl-ulykken. Samme
sted har professor Lorentz M.
Irgens vist at det i det første
året etter Tsjemobyl-ulykken
har forekommet omkring 10
flere misdannelser av sentral
nervesystemet hos fostre enn
normalt her i landet. Slike hjer
neskader er ellers svært sjel
dne.

Uklar sammenheng
Men hva skyldes stråling og
hva skyldes andre årsaker? For
å påvise en absolutt sikker
sammenheng er omfattende og
kompliserte statistiske under
søkelser nødvendig. Men Jr
gens har uttalt til Arbeiderbla
det at han for sin del har sterke
mistanker til Tsjernobyl-ulyk
ken. Når han studerer skadene
i forhold til den stråling moren
har vært utsatt for, ser det ut til
at radioaktivitet mottatt gjen
nom maten kan ha hatt betyd
ning.

Atomprøvesprengningene
som foregikk i atmosfæren på
slutten av 50-tallet og begyn
nelsen av 60-tallet, førte til et
markert nedfall av radioaktive
stoffer over Norge.

Professor Per Oftedal ved
genetisk avdeling på Universi
tetet i Oslo har studert virknin
gene av dette. Han har spesielt
undersøkt om en spesielt høy
topp i innholdet av radioaktivt
Cesium i melk på ettersomme
ren 1964 kan ha gitt fosterska
der som kan spores i skolepres
tasjonene hos elever i ung
domskolen. Blant annet har
han sett nærmere på Grunn
skolerådets årlige ferdighets
tester. Der fant han at niende
klassinger som var født i perio
den februar og mars 1965, i de
deler av landet som mottok
mest radioaktivt nedfall, har et
påviselig lavere prestasjons
nivå enn de som var født ellers
i året. Disse elevene var på fos
terstadiet i den mest sårbare
delen av svangerskapet nett
opp på den tiden radioaktivite
ten i melk nådde sin toppverdi.

påvise.
Også her må sammenhengen

undersøkes nærmere før det
kan trekkes noen sikker kon
klusjon. Men professor Oftedal
påpeker at utslagene i undersø
kelsen er mye høyere enn man
skulle vente ut fra andre under
søkelser. Dette kan imidlertid
henge sammen med at vi fore
løpig har for lite nøyaktig
kunnskap om sammenhengen
mellom dose og virkning ved så
lave stråleverdier.

«Tilfredsstillende
sikkerhetsmargin»
Så langt dreier det seg altså om
indisier. Spørsmålet er likevel
om dette er så alvorlig at det er
grunn til å være føre var: Bør
det anbefales strengere grenser
for radioaktivitet i maten til
gravide kvinner?

Ved Statens institutt for strå
lehygiene svarer forsker Terje
Strand at han ikke ser noen
grunn til å endre på det eksiste
rende regelverket. Etter hans
vurdering er dagens grensever
dier trygge nok. De er beregnet
slik at de skal ha god margin
for usikkerhet. Han sier at gra
vide i de mest Tsjernobyl-utsat
te områdene bør følge de kost
holdsråd som er gitt av Helse
direktoratet, slik at de ikke får i
seg mer radioaktivitet enn an
befalt. Grenseverdien ligger
her på 40.000 bequerel pr. år.

Blir det så gitt noen spesiell
informasjon til gravide i disse
delene av landet om hva de
skal gjøre for å holde seg in
nenfor denne verdien?

Gravide informeres ikke
Svaret er nei. Ved Helsedirek
toratet har de ikke gitt noe på
legg om at slik veiledning skal
være rutine. De viser til at det
er gitt generell informasjon til
befolkningen, og regner med at
den har nådd fram. Så er det
opp til de enkelte fylker eller
kommuner å gi slik informa
sjon videre.

N&M har forhørt seg hos
helsetjenesten i en del av de
kommunene som har mottatt
mest radioaktivt nedfall etter
Tsjernobyl-ulykken. Bare i en
av de sju kommunene vi har
snakket med har helsestasjo
nen lagt spesiell vekt på å veile
de gravide om radioaktivitet i
kostholdet. Jevnt over vises det
til at -det ikke er gitt noen di
rektiver om dette fra sentralt
hold...

Ved Statens næringsmiddel
tilsyn får Natur og Miljø vite at
det fortsatt er viktig å passe på
inntaket av radioaktive stoffer
gjennom maten, spesielt i de
omtalte områdene. Spesialråd
giver Ole Harbitz kan fortelle
at strålingsnivået, for eksempel
i lokalt fanget ferskvannsfisk
og vilt, ikke har sunket mye.
Nivåene er faktisk overrasken
de høye i forhold til hva man
regnet med den første tiden et
ter ulykken.

I brosjyra «Kostholdsråd til
deg som spiser mye reinkjøtt og
ferskvannsfisk» gir Helsedirek
toratet en del informasjon om
grenseverdier for radioaktivitet
i mat.

INGEN
INFORMASJON

TIL GRAVIDE
MULIGE FOSTERSKADER

Noen tilsvarende forskjell hos
elever født i mindre stråleutsat
te strøk, har han ikke kunnet
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OL -94

I andre halvdel av
1989 har byen lan
dets eneste ekspan
sive boligmarked
med priser som pe
ker rett til himmels.
Byen står oppe i et
hamskifte — enorme
endringer i byens
hverdag står for do
ra. Krefter skal slip
pes los på byen i et
omfang de færreste
fatter rekkevidden
av.

Av Christian Børs Lind
Tegning: Rasmus Hansson

N atur & Miljø håper
å komme tilbake
med en grundige-
re dekning av det

som skjer i byen og området
rundt. Som en forsmak slipper
vi til Olav Myrholt som gjen
nom Naturvernforbundet i
Oppland er ansvarlig for pro
sjektet «Et miljovennlig OL».

—«Miljøvennlig OL» — er det
mulig, Myrholt?

—Et slikt arrangement kan
avvikles til det beste både
sportslig, økonomisk og miljø
messig, dersom bestemte forut
setninger tas til følge. I kom
munen satses det åtte millioner
kroner på miljøutredninger og
tiltak, den største miljøsatsing i
en norsk kommune noensinne.

Tømt buss på 3,5
sekunder...
—Men kommunestyret har ved
avgjørende korsveier falt ned
på de mest miljøfiendtlige al
ternativene?

—Dette er ikke entydig. Men i
de foreslåtte arealdisponerin
gene er miljointeressene suve
rent satt til side. Det gjelder
plassering av anleggene, for
ikke å snakke om tilforseisvei
ene. Tre- og firefeits veianlegg
som fører rett ut i Lilleham
mers friområder, og som i etter-
tid vil være fullstendig malpias
sert. Og dette løser ikke engang
transportproblemene!

—Ikke det?
—Dersom man skal frakte

alle folkene opp til skiarenaene

Staten må overta?
—Hvor kommer da miljointe
ressene inn?

—Problemet er at miljøaspek
tene av altfor mange lokalpoli
tikere fortsatt betraktes som
sektorinteresser, ikke som inte
grert del av planleggingspro
sessen. Ved valg av veialterna
tiver går man på tvers av all
miljøkompetanse. Fylket insis

Olav Myrholt er
mil/øbevegelsens
fremste represen
tant i OL-sammen
heng.
Foto:G/L T

terer på at konsekvensene må
utredes bedre, kommunen rea
gerer ikke. Nå går det mot meg
ung mellom fylkesmannen og
kommunen. Det er ganske
skuffende på den lokale miljø
statusens vegne å se at kommu
nestyrets flertall innretter seg
slik at staten i økende grad
bare må ta over ansvaret.

BiIfritt sentrum
—Men det skjer også positive
ting i Lillehammer?

—Ser man bort fra arealsake
ne, er det mye bra på gang. Det
er stor stemning for å utvide de
bilfrie områdene i byen, og 1<01-
lektivtrafikken kommer opp
lagt styrket ut av prosessen.
Turveiene i byens nærområder
blir rustet opp, og nye avfalls
ordninger med gjenvinningsys
temer er på vei.

—Etter kontroversene med
veisakene, har ikke dere som
miljøpåvirkere mistet mye av
den goodwillen som er nød
vendig for å nå fram i fortsettel
sen?

—Det tror jeg absolutt ikke.
Vi har en svært bred kontakt-
flate, vi har besøkt alle de loka
le partiene, og har kommet
langt med å dra andre organi
sasjoner inn i arbeidet med å få
opmerksomhet på miljosidene
ved OL. Faren er vel heller at vi
havner litt for mye i en uonsket
«vaktbikkjerolle». mens vi
ønsker å komme inn og legge
premissene i god tid for avgjo

LI LLEHAMMER
T

NORCEM

NORCEM A.S
— en aktiv medspiller

for et bedre miljø

Miljøindustri
Engineering
Seksjon for Kalkprodukter
Dalen Fabrikker

De finner oss på Miljømessen i Porsgrunn,
STAND nr 3.

relsene tas.

i løpet av tre timer — som bør
være en rimelig tidsramme —

behøves det en bussavgang
hvert tolvte sekund. Da må
bussen vel og merke ikke hind
res av skolebarn på vidvanke
eller obsternasige fotgjengere —

o bussene må tømmes i løpet
av 3,5 sekunder, flirer Myrholt.

750 millioner
mil jokroner til
kommunene...

Norges Kommunolbank
— mil/øbanken
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ØKOLOGISK MAT
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Nordmenn med
hang til okologisk
dyrkede matvarer
må fremdeles smore
seg med tålmodig
het. Storgrossister
som Ba-Ma og Gart
nerhallen er i siget,
men har valgt å kjø
re på krabbegir. Det
samme gjør NKL,
Norges største bu
tikkjede innen dag
ligvarer og Norske
Melkeprodusenters
Landsforbund. Men
noe skjer — selv om
det går trått. Og
gode gamle Helios
ser lysere tider i

Økologisk mat på
alle fat, skrev vi i
forrige nummer av
Natur & Miljø.

Bakgrunnen var blant annet
meldinger om at de store gros
sistorganisasjonene på frukt og
grønnsaker, pluss melkeprodu
sentene, jobbet med saken. I
tillegg er det et merkbart.opp
sving i interessen for å drive
økologisk blant bøndene. Sam
tidig satte også myndighetene i
siste jordbruksoppgjor døra på
gløtt for en støtteordning be
regnet på dem som vil gå over
til slik drift.

Dette, i tillegg til økt interes
se blant forbrukerne, skulle til
si at tida nå var moden for at de
økologiske produktene kunne
få et større publikum enn de
som tradisjonelt sogner til Re
lios-butikkene.
Men samtidig
som super-
markeder i

Canada og Australia overgår
hverandre i å satse på miljø-
vennlige produkter, mens
dansker og svensker selger
økologisk produsert melk og
Nederland får sitt første hel
økologiske kjøpesenter, så nø
yer de store innen norsk dag
ligvarehandel seg med noen
forsiktige skritt ut i ny og uplø
yd mark.

Proveprosjekt
Etter å ha utredet saken lenge
og vel, er Ba-Ma og Gartner-
hallen hver på sin kant nå ute i
dagligvareforretninger på Øst
landet med et relativt begrenset
utvalg av lagringssterke grønn
saker som potet og gulrot, kål,
løk og rødbet. I tillegg vil det
bli satset på mer sesongbetonte
varer, som f.eks. tomater, når
de er å få tak i.

Organisasjonssjef Geir Isak
sen i Gartnerhallen sier at de
har valgt å gå i gang med et

prøveprosjekt overfor fire for
retninger i Telemark/Vestfold
regionen.

Poteter og gulrøtter, som
skal utgjøre selve stammen i
det økologiske utvalget, blir ut
rustet med en egen lett gjen
kjennelig emballasje. Den har
Gartnerhallen selv utviklet.
Samtidig får de DEBIO-mer
ket, et godkjenningsmerke som
er utarbeidet av produsentor
ganisasjonene innen økologisk
landbruk. Det samme. merket
blir også de andre økologiske
varene merket med, men de må
nøye seg med å bli pakket i
nøytral nettsekk.

Isaksen understreker hvor
viktig det er at de økologiske
matvarene ikke blir forveksiet
med andre matvarer. Det er
viktig med tilliten, ikke minst
fordi økologisk dyrket kål og
gulrot vil komme til å koste
mellom 50 og 100 prosent mer
enn de tradisjonelle varian
tene.

—Det er mange signaler om at
forbrukerne er interessert i sli
ke varer, og er villige til å betale
en god del mer for dem. Men
foreløpig er vi usikre på om

denne interessen er like stor
når man står overfor et konkret
valg.

Liten produksjon
—Men hovedgrunnen til at vi
ikke forhaster oss er at det pro
duseres svært lite av denne ty
pen matvarer her i landet. Og
selv om det nå er et oppsving
også blant gårdbrukerne, så vil
det ta tid før tilbudet blir såpass
stort og stabilt at vi kan tilby
våre kunder et skikkelig og sik
kert utvalg året rundt.

Her er det også et spørsmål
om å se på den økologiske drif
ten i et større perspektiv. Ofte
vil de som driver på denne
måten også ha dyr, slik at de
kan få organisk gjødsel. Men
da må det også være mulighe
ter til å levere økologisk melk
og kjøtt, og de er foreløpig ikke
realisert.

Hos konkurrenten Ba-Ma
kan disponent PålAlm fortelle
at de står i ferd med å opprette
en egen avdeling for økologis
ke matvarer hos et av landets
største kjøpesentra for daglig-
varer — Maxi på Skårer.

Disponent Tor Teian i Nor

ges Kooperative Landsforening
sier at de er oppmerksomme på
den store interessen for denne
typen matvarer. Men koopera
sjonen har ikke registrert et til
svarende engasjement fra kun
der og butikker her i landet.
Prisen vil også være en klar
barriere her, mener han.

Ikke okologisk biff
Får vi snart kjøpt biff eller kar
bonader fra storfe som er foret
opp uten kraftfor og kanskje
har gresset på saftig seterbeite?
Lite tyder på det. Arne Sverre
Dahi i Norsk Kjøtt- og Fleske
sentral mener denne spørs
målsstillingen er lite aktuell her
hos oss, selv om det skjer ting
på dette området i andre euro
peiske land.

—Innen norsk husdyrhold
jobbes det aktivt med den et
iske siden av driften, for å bed
re trivselen hos dyra og reduse
re omfanget av sykdommer.
Samtidig er det forbud mot å
bruke veksthormoner, og det
er heller ikke tillatt å bruke an
tibiotika i foret. Det skal kun
gis til dyra ved sykdom, etter
anvisning fra veterinær.

LANGSOMT
NED FRA
GJERDET

møte.
N&M: Johnny Gimmestad
Foto: Bernt Eide

Gartnerhallen har
utviklet en egen
emballasje for
økologisk dyrkede
poteter og gul
røtter, forteller
reklameansvarlig
Lars Gulbrandsen.
Emballasjen blir
brukt i de llre
forretningene i
Telemark/Vestfold-
området som er
valgt ut til å delta
i et prøveprosjekt
med økologisk
dyrkede matvarer.
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Lyse tider for Helios
N estoren innen beskjedent og skiftende. Med særstilling når det gjelder når

økologiske mat- et større tilbud blir det aktuelt det gjelder kontakten med de
varer her i lan- å distribuere varene ut til et vi- bøndene som produserer sli
det, den ideelt dere mottakerapparat. Herstad ke varer, og synes bare et er

drevne Helios-kjeden, er på har konkrete planer om å leve- positivt med økende interes
frammarsj. Markedskonsu- re til en egen økologisk butikk se.
lent Jorn Herstad kan fortelle i butikken hos et større super- Samtidig er vi redde for å gå
at de 200 utsalgene har doblet marked på Østlandet, uten at for fort fram med markedsfø
sin omsetning i løpet av siste han vil nevne navn, ringen. Da kan det oppstå en
fireårs-periode. Og kjeden Meningen er å kunne tilby et eksplosjon som vi ikke har
står nå på spranget ut av sine svært spekter av økologiske kapasitet til å håndtere, selv
egne mer eller mindre lukke- matvarer, samt en rekke miljø- om myndighetene har gitt oss
de sirkler og ut i den tradisjo- vennlig produkter laget av na- gode muligheter til å importe
nelle dagligvarebransjen. turmaterialer. Skisser til en slik re de varene vi trenger når det

Helios driver både som minibutikk på 100 kvadratme- har vært tomt fra norske pro
grosserer og med egne utsalg ter er allerede utarbeidet av en dusenter, sier Herstad. Og
landet rundt. Men til tross for arkitekt og meningen er å kom- legger til at kjeden nå er blitt
de edle helsekostmessige mål- me i gang før jul. godkjent som osteimportør
settingene, har tilbudet av av biologiske oster fra Dan
ferskvarer vært temmelig be- Ikke redd for mark og Holland. Men noen
grenset ute i deres butikker. konkurranse planer om å omsette økolo
Herstad forklarer dette først —Vi i Helios frykter ikke kon- gisk, importert melk har de
og fremst med at tilbudet fra kurransen fra de store, tradisjo- ikke.
norske produsenter har vært nelle grossistene. Vi står i en
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PORTRETT

Ragnar Vik,
nyvalgt leder i

Naturverniorbundet
suger i seg små

og store inntrykk i
Femuntimarkas

storslåtte
ødslighet. Her har
han vandret siden
han var guttunge,

som tre
generasjoner tør

ham.

D et er lunsj i fløter
koia ved Galtstrom
men. Ragnar har
fort sin skute til

land nedenfor den gamle åre
stua. Han banker på og blir av-
krevd passord av dem som alle
rede har gitt etter for sulten.

«Nekum nekum.» Uten
passordet kommer man ikke
inn.

—Jeg er ikke så opptatt av
hvorfor man vil redde naturen.
Det viktigste er at folk reagerer.
Det beklagelige er at man opp
lever dramatiske situasjoner,
før det skjer. Magne Midthun

sa engang i 1960-årene at vi
måtte få en okologisk krise
som er så ille at vi ikke sover
videre, men jallefall overlever.
De som den gang var pessimis
ter kan idag med full rett kalle
seg realister, sier Ragnar Vik.

Miljoprester
Naturvernforbundets nye leder
hater klisjeer knyttet til natur-
vernet. Han er redd for at «mil
jo»-begrepet skal få folk til å
tro at det dreier seg om noe
nytt og fint og at vi dermed skal
få et nytt «presteskap» til for
valtning av det.

Den slanke elvebå
ten «Femund III» ros
sakte over Galt
strommens glatte
stryk. Dognfluene
flyter som en grøt i
bakevjene og sulten
sik slurper dem i seg
i dovne vak. Nyvalgt
leder i Naturvern-
forbundet, advokat
Ragnar Vik er i sitt
drømmerike.

foto)

—Bare vi vet hva vi snakker
om, kan vi forsåvidt kalle bar
net hva vi vil. Men jeg velger
meg uttrykket naturvern. For
det er vern av naturressursene
det dreier seg om. Dessverre
har folk flest fått en for stor av
stand til kunnskap om naturen.
Her ligger en stor oppgave for
mange instanser, også vårt for
bund.

Han er opptatt av å gjøre Na
turvernforbundet til et mest
mulig effektivt verktøy til å
fremme naturvernets sak.

—Vår økonomi må bringes på
fote, slik at vi kan sikre hand

lefrihet og handlekraft. Vi må
bygge opp en organisasjon som
er faglig og administrativt
sterk.

Han ser for seg NNV som et
naturlig samlingspunkt for alle
som føler for naturvernsaker,
enten de vil jobbe aktivt med
enkeitsaker eller støtter saken
gjennom sitt medlemskap eller
ved å yte økonomiske bidrag.

—Det har tross alt skjedd noe
med folks bevissthet i de årene
som er gått siden Sigmund
Kvaloy og de andre lenket seg
sammen ved Mardøla?

—Jo, i noen sammenhenger,
gledelig nok. Og jeg vil nødig
bli oppfattet som en kyniker.
Men hvis det er riktig at det
fortsatt står dårlig til med
kunnskapene om naturen, kan
man frykte at det å sikre om
råder og arter, og det forvalt
ningsmessige forbundet med
dette, får tyngre kår.

Skogskjotsel og energisparing
—En av forbundets viktigste
oppgaver er må være vern av
naturområder. Jeg håper for
eksempel at folk kan se sam
menhengen mellom regnskog
problematikken i Brasil og vik
tigheten av å skjøtte våre egne
skogressurser skikkelig.

Sier Ragnar. Og fyrer opp
snadda med yndlingstobakken
Balkan Sobranie. Snadda er
hans egne lille bidrag til for
urensningen. Et negativt trekk
han har felles med intervjue
ren. (Hvilket derfor av Petri fis
kebrødre imellom er fastslått
ikke å representere noen fare
for drivhuseffekten.)

—Men hva er så den største
trusselen?

—Det er vanskelig å gradere.
Overbefolkningen er kanskje
det alvorligste, fordi den fører
til press og utarming ay alle na
turressurser. Alle skal ha mat,
brensel og plass. Og vi i de
vestlige industriland har et
uhyrlig energiforbruk. Energi
sparing er det satset menings
løst lavt på.

—Man har bragt i erfaring at
advokaten holder seg med
oppvaskmaskin?

—Som brukes med måte, ja. I
min leilighet, som ikke er noe
slott, har jeg en stromregning
på 4000 kroner året. Så klager
da også folk som kommer til
meg over mine 20 grader i stua.

De skutter seg og hutrer. Jeg
bruker dessuten ikke takvar
men på terrassen. Og man bor
avgjort ikke tove under dusjen!

Munkibil
Ragnars forhold til bilismen er
som en katolsk munks til kvin
nen. Han får hakeslepp av et
vakkert eksterior og fyrrig tem
perament. Men bare se og ikke
røre. Hans neste bil skal være
en liten Fiat med katalysator.
Og bilen skal brukes med måte.

—Kampen mot uvettig og
overdreven bilisme må bli et
satsingsområde. Vi kan kan
skje finne et nivå for bilisme
som er akseptabelt, forutsatt at
vi får total avgassrensing.

—Hvorfor er menneskeheten
så treg til å forstå sitt eget
beste?

—Selvoppholdelsesdriften
har et kortsiktig tidsperspektiv.
Kapitalisten selger det rep han
skal henges i, for kortsiktig
profitt. Men jeg tror folk fak
tisk er innstilt på å innrette seg,
og gi noe av egoismen på bå
ten, hvis de bare får en skikke
lig forklaring på hvorfor det er
nødvendig.

Stemplet som romantiker
—Er du selv pessimist og dom
medagsprofet på naturens
vegne?

—Jeg velger å vende faresig
nalene til et verktøy til å få
gjort noe. Dommedagsprofet?
Det har gjerne vært slik at en
ten så tror man ikke på ham el
ler han bringes til taushet. Man
hugger hodet av budbringeren.
Kanskje vi går inn i en tid hvor
det ikke skjer. Men jeg husker
godt hvordan vi ble forsøkt feid
til side da vi arbeidet med
Femundfredningen for 20 år
siden. Vi ble av flere forsøkt
stemplet som tullinger og håp-
løse romantikere.

Bålct er sluknet. Det bærer ut
til en ny økt med tØrrflua etter
harren og siken. Når solen har
strøket forbi toppene på majes
tetiske Sølen og tenker at det
kanskje snart er på tide å trekke
seg tilbake for denne dagen,
brenner Ragnar tyrived på pei
sen i hytta ved Isteren. Og spil
ler jazz-stenkaker på sveive
grammofonen. Og forurenser
litt med Balkan Sobranie. Ne
kum nekum!

0

Zodiac
gjmdet
trygt0å
jaktevilt
Nå er den kommet. Vår mest
avanserte håndmodell — så
langt:
ZODIAC P-8000. Et 40-
kanalers apparat i presstøpt
aluminium med massevis av
muligheter og finesser og til-
gi engelig ekstrautstyr.
ZODIAC P-8000 har en ut
gangseffekt på 2 W med hat
terier og hele 4 W tilkoblet
strøm. Det siste tilsvarer
en vanlig mobilstasjon.
Og utrolig nok veier
denne tunvekteren bare
840 gram inklusiv batte
ner. Batteriene har en leve
tid på hele 110 timer. Start
høstjakten hos din Zodiac
forhandler.

gjøre jakta tryggere
og mer vellykket.
Hør også etter
Zodiac P-6000.
Markedets suve
rent mest solgte
i sin klasse.

0

Nekum nekum
N&M: Svein Aurmark (tekst og

Her får du høre hvor
dan Zodiac P-8000 kan

Importør:

ZQPIANORGE ÆS

BOKS 4213
TORSHOV.
0401 OSIX) 4
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FORU RENSI NGSLOVEN

En mann i Stavanger
søkte erstatning
fordi det var bygget
en trafikkert bro 10
meter fra huset — i
høyde med vinduet
på soveværelset.
Mannen ble sterkt
plaget av støy. Han
fikk ikke erstatning.
Nå har Stortinget
vedtatt en ny lov,
som kalles et viktig
ledd i oppfolgingen
av Brundtland-kom
misjonen. Men man
nen ville neppe fått
erstatning nå heller.

N&M: Inger Spangen
Foto Rasmus Hansson

Det var i begynnelsen
av juni at et enstem
mig Storting vedtok
den nye loven om

erstatning for forurensingsska
de. Den er presentert som en
miljøpolitisk nyvinning. Den
vil «ha stor betydning» for mil
jovernet» og være et viktig ledd
i oppfolgingen av Brundtland
kommisjonen, skriver Justisde
partementet i proposisjonen til
Stortinget. Justisminister He
len Bosterud mener at loven
vil være en «inspirasjonskilde
for andre land med hensyn til å
følge opp Verdenskommisjo
nens rapport)>. Hun får følge av
Høyres Harald Ellefsen som sa
i Stortingsdebatten at reglene
er et viktig virkemiddel i kam
pen mot forurensing.»

Bare for økonomisk tap
Hva står i den nye loven? En
keltmennesker vil få erstatning

for forurensinger som gir dem
et direkte økonomisk tap, i
form av at salgsverdien på hu
set synker eller at de ikke får
leid ut huset fordi det suser
stoyende fly rett over taket.
Men enkeltpersoner kan ikke
gå til retten for å kreve erstat
ning fordi badevannet der han
eller hun bor er ødelagt, fordi
ungene stadig er syke på grunn
av luftforurensinger eller fordi
trafikkstøy gjør det umulig å
snakke med naboen.

Utvalget som har laget for
slaget til de nye reglene, var
ikke enig i dette. Det foreslo at
de som ble plaget av foruren
sing skulle få erstatning for re
dusert bruksverdi for boligen
eller hagen sin, selv om de ikke
kunne bevise at de hadde lidd
et direkte økonomisk tap.

—Det er en mager trøst for
dem som blir plaget av støy el
ler andre forurensinger at pri

sen på boligen ikke synker, het
det i utvalgets rapport.

Tålegrense
En annen ting som står i loven
er at grannelovens tålegrense
skal brukes for å vurdere hvor
mye lovlig forurensing de en
kelte må godta før han eller
hun har krav på erstatning.

Etter granneloven må den
enkelte tåle forurensing som er
ventet eller ikke verre enn det
som finnes andre steder.
Overskridelse av helsegrense
ne for støy er etter grannelo
vens tålegrense ikke urimelig
uten videre. I mange tilfeller vil
det være ventet eller vanlig
med helseskadelig forurensing
i et område. Grensene for hel
seskadelige utslipp skal bare
telle som et moment i vurderin
gen av om forurensingene er
tålelige, etter de nye reglene,
som lar det være opp til dom
stolene å vurdere dette. Men
dommerne har til nå vært svært
forsiktige med å bruke granne
loven til vern for miljøet.

En konsekvens av reglene i
granneloven er at hver genera
sjon må tåle mer forurensing
enn den forrige uten å kreve er
statning. Sånn kan den nye for
urensingsloven tolkes også, be
krefter Sin Teigum i lovavde
lingen i Justisdepartementet til
N&M. I proposisjonen til Stor
tinget heter det lakonisk at
«Den som etablerer seg ved en
forurensingskilde bør således
ikke kunne kreve erstatning for
eksisterende forurensinger og
vedkommende må som hoved
regel tåle en gradvis økning av
forurensingsnivået.»

Domstolene
I mange tilfeller ville det vært
bedre for dem som blir rammet
av forurensing at det blir gjort
noe med utslippene, enn at de
får penger. I de nye lovreglene
har Stortinget ikke gitt domsto
lene mulighet til å pålegge for
urenseren å gjøre noe med lov
lige utslipp. Begrunnelsen er at
domstolene ikke har greie på
tiltak mot forurensing og at det
blir uklare ansvarsforhold mel
lom domstolene og forvaltnin
gen. Etter andre lover kan
domstolene pålegge tiltak.

nes om de nye er
statningsreglene:
—Vil reglene ha stor
effekt for mil jøver
net slik Justisde
partementet og
Stortinget hevder?
—Bør domstolene
kunne pålegge til
tak mot foruren
singer?
—Bor andre tap enn
de rent økonomis
ke være erstat
ningsberettiget?
Av Inger Spangen

Inge Lorange Backer, pro
fessor i jus med miljørett som
spesialfelt:
—Jeg skulle ønske at den nye
loven gikk lengre, spesielt
når det gjelder reglene for
hvor mye forurensing den en
kelte skal tåle uten erstat
ning. Prinsippet om at for
urensing som er ventet også
er tålelig, er helt ødeleggen
de, sier Backer, men tilføyer
at dette ikke gjelder når en
utslippstillatelse er overskre
det.

Backer synes folk burde få
erstatning for redusert bruks
verdi av en eiendom. Han
mener også at det er et reellt
problem at domstolene ikke
kan pålegge forurenserne til
tak for å bedre forholdene,
for eksempel å sette opp stø
yskjermer.

—Når det bare er myndig
hetene som kan pålegge til
tak, kan miljøinteressene lett
bli overkjørt, sier Backer.

Cari August Fleischer, pro
fessor i jus, tviler på at den

nye loven vil ha stor betyd
ning for miljøet, fordi det
bare er skader som er urime
lige eller unødvendige som
får erstatning. —Det vil føre til
at mange forurensere går fri,
sier Fleischer.

Han mener at det burde
være strengere grenser for
hva slags forurensing som
skal tåles. Forurenser burde i
mange tilfeller betale for for
urensingene, selv om de ikke
er urimelige.

Erling Agder, leder for juri
disk seksjon i Statens for
urensingstilsyn, stiller seg av
ventende til effekten av de
nye reglene. Om miljøet blir
bedre vil selvsagt avhenge av
domstolenes praksis. Hittil
har domstolene vært kritikk-
verdig tilbakeholdende fra et
miljøsynspunkt, sier han.

Eva Funder Fleischer, advo
kat og forfatter av grunnlovs
forslag om retten til ren luft
og rent vann:
—Nei, egentlig tror jeg ikke de
nye reglene vil få så stor be
tydning, sier Funder Flei
scher. Hun er bekymret over
at det nå er spesielt nevnt i
granneloven at retten også
skal ta hensyn til hva som er
økonomisk mulig når de vur
derer om forurensingene er
tålelige. —Det kan bety at
granneloven blir enda dårli
gere, sier hun.

Ketil Lund, Naturvernfor
bundets advokat under Alta-
rettssaken, mener at de nye
reglene om erstatning kan ha
positiv virkning for miljøet,
men det avhenger av hvor
dan domstolene tolker regle
ne.

Loven er for
svak, sier kjente
miljojurister
Natur og Miljø har
stilt flere kjente
mil jojurister spørs
mål om hva de sy

NYE REGLER
BLIR SOM
GAMLE

inge Lorange
Backer

Erling Agder

Eva Funder
Fleischer

‘ ,. L ‘t
Ketil Lund
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—Det er på tide å rette opp
merksomheten mot sykkelen
som transportmiddel. Veinet
tet for syklister er ikke godt
nok tilrettelagt. Sykkelen må
bli et konkurransedyktig al
ternativ. Dette sier planleg
gingsdirektør Stein Fyksen i
Vegdirektoratet på en presse
konferanse i slutten av mai.

Sykkelveinettet som skal
bygges koster mellom 300 og
500 millioner kroner, og er en
del av veiutbyggingen til 10
milliarder i Oslo. —»Sykkel-
byen» ventes realisert innen
2002, kunne initiativtakeme
fortelle og roper at det var
Brundtiandskommisjonen og
regjeringens satsing på miljøet
som ligger bak de nye priori
teringer.
Aftenposten, 31.5.89

Titan i
medvind
De omstridte Titan-selskape
ne seiler i økonomisk med-
vind. Kronos Titan i Fredrik
stad og Titania i Sokndal fikk
ifjor et overskudd og skatter
på 234 millioner kroner. Det
er en solid økning fra 149 mil
lioner året før, og det beste re
sultatet i selskapets historie.
Overskuddet utgjorde hele 32
prosent av omsetningen i sel
skapet.
Aftenposten, 16.5.89

Tsjernobyl-

ny”
«Sovjetiske vernepliktige som
driver oppryddingsarbeid
rundt atomkraftverket i Tsjer

nobyl får ikke vite hvilke farer
de utsetter seg for, hevdet en
talsmann for den nyopprette
de gruppen «Estlands Tsjer
nobyl-komite».

Den sovjetiske filmregisso
ren Nikolaj Majisenko som
har laget en dokumentarfilm
om Tsjernobyl har fått forbud
fra myndighetene mot å oppgi
faktiske opplysninger om
stråledosene som folk er blitt
utsatt for rundt kraftverket.

Både i Norge, Sverige og
Finland har forskerne regist
rert et uvanlig høyt antall
dødfødte barn i tiden etter
ulykken i Tsjernobyl.

Miljøvenn
lig fiske
oppdrett
Kværner Engeneering har
inngått samarbeidsavtale med
Aqua Unique A/S i Fetsund.
De to samarbeidende selska
pene vil prosjektere, levere og
drive miljøvennlige landba
sette oppdrettsanlegg basert
på resirkulert vann.

I Kværner har man stor tro
på at miljovennlige landba
sette oppdrettsanlegg kan bli
et eksportprodukt. Aqua Uni
que har blannet annet vært
ansvarlig for konstruksjon og
oppbygging av landbaserte
oppdrettsanlegg for ål i Sarps
borg og Farsund.
Aftenposten, 7.6.89

Flygeiprodusenten Steinway
stanser bruken av elfenben i
tangentene. Vedtaket skal bi
dra til å beskytte elefantene
fra utryddelse, opplyser en
talsmann for fabrikken.

Steinway har nok elfenben

Nærings-

livet sier
nei
Næringslivets hovedorganisa
sjon sier nei til avgift på klor
fluorkarboner (KFK) og halo
ner. Det fremgår av et brev fra
organisasjonen til Statens for
urensningstilsyn.

—En avgift vil virke negativt
på den positive holdningen til
miljøvern som er opparbeidet
i de berørte næringer. Et ytter
lige argument for å si nei er at
en avgift kan betraktes som
«avlat» som fritar forbruker
ne for et miljøansvar når det
gjelder bruk av produkter, he
ter det i en pressemelding fra
NHO. Flere argumenter ican
ikke organisasjonen komme
på.
Aftenposten, 26.7.89

Jegere
bruker
stålhagi
Jegerorganisasjonene i Nor
den har på et mote i Norge
fattet vedtak som skal bidra til
en «myk» overgang fra bly
hagi til stålhagl ved jakt og
lerdueskyting. Hensikten er å
redusere blyhaglforurensnin
gen i naturen.

på lager til å selge flygler med
elfenbenstangenter ut året,
men så er det slutt. Vest-Tysk
land innførte forbud mot el
fenben i begynnelsen av juni i
år.

Øko-mat
billigere
I varme og torre klimaer som i
California kan okologisk dyr-
king faktisk være billigere enn
de vanlige metodene. I Sali
nas-dalen har nå «Nunes
Co.» et felt på 17 hektar, der
det dyrkes issalat uten kunst
gjudsel eller sproytemidler. I
San Joaquin dalen produserer
«Pandol Brothers mc.» og
«Marko Zaninovich mc.»
grapefrukt på samme måte.
Herald Tribune, 29.4.89

Ingen plass
for plast
Byen Minneapolis i Minneso
ta, USA, har forbudt det aller
meste av plastinnpalcning fra
juli 1990. Dette ble enstemmig
vedtatt av bystyret tidligere i
år. Forbudet er det mest vidt-
gående i noen amerikansk by
til nå.

Butikker og plastfabrikker
gikk mot forslaget og kjørte
annonser i radio og TV som
oppfordrer folk til å proteste
re til politikerne. I stedet ble
bystyret nedringt av folk som
gikk inn for forslaget. —Folket
har talt, kommenterer bysty
remedlem Dennis Schulstad
i den «norsk-amerikanske»
byen.
Herald Tribune, 8.4.89

Motorvei i
flere
etasjer
Det er blitt for dyrt å bygge
helt nye motorveier i Los An
geles. Derfor har myndigheter
bestemt å bygge to-etasjers
kjorefelt. 11993 skal de første
fem kilometrene av motorvei
en være ferdig.

Noe å tenke på for veivese
net om noen år?
Int. Herald Tribune, 3.5.89

JA, jeg vil bli medlem i Norges Natur
vernforbund og får gratis abonne
ment på NATUR & MILJØ.

kr. 200,— personlig medlem

JA, jeg vil tegne abonnement på NA
TUR & MILJØ.

kr. 150,— privatpersoner

El kr. 250,— bedrifter/organisasjo
ner

JA, jeg vil abonnere på N&M
Bulletin for bare kr. 50,— ut året

JA, jeg melder meg inn i barnas
miljøvernklubb «Blekkulfs Venner»
for kr. 50,— pr. år og får medlems
avisa gratis.

Svarsending
Avtale nr. 114.000/259

Grünerløkka postkontor
0505 OSLO 5

Oslo
«sykkelby»

DET ER IKKE FOR SENT
A STEMME RIKTIG

Naturvern er et riktig valg
Stortingsvalget er over og det gjenstår å se hvor
vidt politikerne klarer å følge opp løftene sine.
Men vi kan ikke sitte i godstolen og vente på at de
andre gjør jobben sin. Politikerne og næringslivet
trenger stadig en påminnelse om hvor viktig det
er å ta vare på naturen.

Norges Naturvernforbund vil at løftene om
grønne skoger veier tyngre enn de om gull.

Det viktigste er å følge med, hvis du vil gjøre
noe, I NATUR & MILJØ finner du mye aktuelt

stoff om hva som skjer på miljøfronten i Norge,
forbrukertips og fine naturreportasjer.

Hvis du vil vite noe før de andre gjør det, må du
abonnere på nyhetsbrevet vårt. «N&M bulletin»
kommer ut hver 14. dag med rykende ferske ny
heter om miljøvern.

Barna har sin egen medlemsavis i miljovern
klubben «Blekkulfs Venner». Bladet er fult av ak
tivitetstips, historier, gåter, brev kryssord, og mye
mer.

Flygler uten elfenben

Kan sendes
ufrankert

i Norge
Adressaten

vil betale
portoen
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hold det på et saklig og sann-
ferdig nivå.

Øverst på artikkelen står
«Giftfri mat». Skal dette tol
kes dithen at norsk mat pro
dusert på vanlig måte inne
holder gift utover de av myn
dighetene fastsatte grenser?

På side 17 sier Hoff: «..og
hver ku får sitt jur vasket med
egen klut, uten kjemiske mid
ler.» Jeg har arbeidet med
melkekyr i nærmere 20 år, og
har aldri sett eller hørt at det
brukes kjemiske midler til jur-
vask.

Han forteller også at han
eksperimenterer med andre
stoffer enn den illeluktende
maursyre i siloforet. Jeg vil
gjerne vite hvordan maursyre
i silofor forurenser.

Under bilde på side 18 står:
«Vi er nøye med å teste melka
vår.» Skal dette tolkes slik at
Hoff har eget laboratorium
som foretar grundigere tester
enn det Norske Meierier gjør
med all melk de mottar fra
alle leverandorer? Hva slags
tester er dette?

Roar Skankerud
Gjøvik

Sprer
ubegrunnet
frykt blant
lokalbefolk
ningen
«Mosselukta dømt for
100 år siden»,
N&M nr.1/89

Dere skriver at «spillolje ut
vikler dioksiner ved forbren
ning, og langtidsvirkningen
vet man foreløpig lite om».
Det har blitt utført flere for
søk som viser at det under
kontrollerte betingelser ikke
utvikles dioksiner. Peterson
& Son er pålagt kun å brenne
kvalitetssortert spillolje med
lave grenseverdier m.h.p. for
urensninger. Forbrenning av
spillolje under slike betingel
ser er løsningen på et stort
miljoproblem.

Jeg forstår ilcke poenget
med å spre ubegrunnet frykt
blant lokalbefolkningen. Det
er ille nok med brunt Mosse
sund og Mosselukt; om en
ikke i tillegg skal gå rundt og
bekymre seg over forurens
finger som ikke slippes ut.

Elin Måleng
Mossebeboer

Spørre-
konkurranse
«Ingen krav til opp
drett», N&M nr.1/89

Bildet viser:
1) En torsk som er forgiftet av
antibiotika
2) En torsk som er delvis opp-
spist av en sjostjerne

Hvis du velger svar 1), lag en
tegning av Kurt Oddekalv et
ter at han har fått en penicil
lin-kur. Best tegning blir ho
norert med en giftfri gulrot
(kan hentes i redaksjonen).

Hvis du velger svar 2), må du
også svare på følgende spørs
mål:

Er dette et eksempel på:

1) en miljøkatastrofe?
2) naturens normale krets-
løp?

Ved valg av svar 1) får du pro
blemer med å forklare hvorfor
sjostjerner er mil jokatastrofer.
Velger du svar 2) må du for
klare hvorfor redaksjonen har
satt dette fotografiet over en
artikkel om fiskeoppdrett.
Det er heller ikke lett.

Vennlig hilsen
Jostein Goksoyr

Misvisende
om flyplass
«Miljovalet ‘89», N&M
nr.1/89

Reportasjen tok opp politi
kernes miljøvernholdninger i
forbindelse med Stortingets
behandling av flyplassaken
den 8.juni

I Artikkelen heter det:
«Mange hevdar at utbygging
på Hurum har ei rad miljø
messige ulemper i høve til
Gardermoen i kombinasjon
med Fornebu. Avgjerda gjekk
i Hurums favor med roystetall
81 mot 76.

Dette gir leseren et feil in-
trykk, fordi de refererte stem
metallene i virkeligheten
gjaldt alternativene storfly
plass på Hurum mot storily
plass på Gardermoen — begge
alternativer er meget miljø-
skadelige.

Avstemningen sier derfor
ingenting om politikernes
muligheter til å velge mer mil
jovennhige samferdselsløsnin
ger. Skal flyplassen vurderes i
et slikt lys, bor en se på resul
tatet av avstemningen rett for
ut for ovennevnte. Da skulle
politikerne si ja eller nei til en
ordning med delt trafikk

(mellom Fornebu og Garder
moen). Bare 28 representan
ter stemte for dette alternati
vet, mens 128 stemte imot.

Ove Bakken
Ås

Lovande
Har teke imot det nye bladet
og synest at dette ser lovande
ut — særlig fram til side 15 som
gjeld valet i år. Her vart mak
teliten framsynt på rette
måten, som på en opplyst sce
ne på miljoteateret.

Tabellen er og bra, men eg
undrar meg på om det ikkje
manglar ein liknande tabell i
t.d. Altasaka., at ein må gå ut
og vise kor dci medverkande
politiske partia har oppført
seg gjennom 25 år. Ja, for det
er dci som har ansvaret for
alle utbyggingar.

Heng bjella på katten og vis
fram dci som har tørriagt el-
var og demd ned seterstolar
og anna vakker natur. De
vanlege veljarar kan berre ret
te seg etter kva partia har gjort
mot norsk natur, det er det ei
naste sikre bevis ein har.

Sigmuns Sörgård
Oslo

Hvorfor er
svenskene
flinkere?
Hvorfor har vi bare halvpar
ten så mange medlemmer som
vår svenske sosterorganisa
sjon (sett i forhold til folketal
let)? Svenskene ser på sitt for
bund med langt mer positive
øyne enn hva nordmenn gjør.
Det er en kjensgjerning at for
bundet av mange oppfattes
som noe negativt, et organ
som bare kritiserer.

Det svenske forbundet er
også sterk i sin kritikk, men
det passer på sin integritet
som bred organisasjon. Når
miljovernet ikke lenger be
traktes som sektorinteresse,
men er kommet inn i alle de
ler av samfunnslivet, må Na
turvernforbundet passe seg
for ikke å bli sekt.

Jeg forstår at man sterkere
enn for retter søkelyset mot
forurensningene. Men for
bundet må også passe på sitt
gamle grunnfjell som består

av dem som har knyttet sine
følelser til norsk natur og
dens mangfold. Folk blir
skremt av forurensninger, de
blir engasjert av folelsene
overfor norsk natur. Det er
engasjemenet som gir aktive
medlemmer.

Olav Gjærevoll
Trondheim

«De
modige»
og masse
bilismen

Hva skal vi tro om de forskjel
lige lands styresmakter, Nor
ges inkludert, som har mot til
å la naturfordervelses-hjulet
fort- sette il spinne som aldri
for? Disse må bestå av modi
ge individer, mildt sagt.

Hele døgnet, året rundt:
hundrevis av millioner biler
rundt omkring Icloden, de
fleste med en «matpakkekjø
rer» i. Verden blir «velsignet»
med nye kubikk-kilometer
C02, NOx og diverse blyfor
bindelser. Kjete resultater er
et stadig tynnere ozonlag,
drivhuseffekt, skader på plan
teliv, dyr og mennesker mm.

Det er vel ingen umulighet
å finne løsninger alle parter
kan leve med. Dersom det
skal ventes til det blir så ille at
det må handles nærmest i pa
nikk, kan det fore til kaotiske
tilstander.

Det viktigste:»Begynn å
gjøre noe istedet for bare
prat»

Leif Gron stad
Ramfjordbotn

Kalddusj
med
hurumkamp
Norges Naturvernforbund
har på sitt landsmøte vedtatt å
kjempe mot ny hovedflyplass
på Hurum. Dette vedtaket er
en kalddusj for oss som i alle
år aktivt har kjempet mot ut
bygging av Fornebu og som
mener at denne flyplassen er
en miljøpolitisk ulykke der
den ligger i landets tettest be
folkede område og nær den
mest brukte del av indre Oslo
fjord.

Naturvemforbundet har
riktignok aldri vært engasjert
i kampen mot Fornebu og har
tilsynelatende ikke forstått de
miljøproblemer flyplassen re
presenterer. Men at Natur
vernforbundet nå faktisk blir
vår motstander, og tilhenger
av å opprettholde Fornebu
som Østlandets (og landets)
største og viktigste flyplass,
hadde vi ikke trodd.

Etter svært mange års med
lemskap melder vi oss nå ut
av Naturvernforbundet og må
oppfordre andre medlemmer
som er mot videre utbygging
av Fornebu til også å melde
seg ut.

Ellen og Tron Ganes
Nesøya

Den riktige
veg
Ved en omlegging av vårt mil
jouvennlige landbruk til oko
logisk biologisk landbruk —

og ved å yte stotteordninger
kun til dette — ville vi kunne
levere hoyverdige nærings
midler både til vårt eget mar
ked, til våre naboland og til
EFTA- og EF-landene. Det er
idag stor etterspørsel etter sli
ke varer, selv om de koster
mere.

Ved samtidig nedtrapping
av kjottforbruket til minst det
halve og skikkelig folkeopp
lysning om helse og ernæririg
vil store ressurser (korn til dy
refor, bl.a.) bli frigjort til mer
formålstjenhig matforsyning
(korn- og gronnsaksproduks
jon). Dertil vil en bedre folke-
helse kunne frigjøre store res
surser fra vårt enorme helse --

og sosialbudsjett!
Vi må håpe at våre politik

kere etterhvert forstår nød
vendigheten av en helhetlig
forebyggende helse- og miljø-
politikk.

BIOS Stiftelse
Fredrik Lütken
daglig leder

Familiemedlem (hovedmedlems
ektefelle eller hjemmeværende barn
under 25 ar) kr. 25,—Pensonister
(inkl. Natur & Miljø) kr. 80,—
[ivsvarig medlemskap kr. 3.400,—
Medlemmer av Norges Naturvernfor
bund er automatisk medlem av det
fylkes- og lokallag vedkommende
sokner til.
The Norwegian Society tor Conserva
tion et Nature. Member et
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Har du en røykvar
sier i huset ditt? Da
er sjansen stor for at
du sover med radio-
aktivt avfall over
hodet. I sju av ti
norske bolighus fin
nes en eller flere
roykvarslere. Mel
lom 900995 prosent
av disse inneholder
høyradioaktive av
falisstoffer fra atom
industrien. Men det
finnes alternativer.

N&M: Jon Bjartnes
Tegn.: Rasmus Hansson

I oniske røykvarslere be
hersker markedet i Norge.
Denne typen røykvarslere
inneholder små mengder

av stoffet americium 241. Stof
fet er høyradioaktivt, og produ
seres i atomreaktorer.

Strålingen fra americium 241
halveres på 450 år, det vil si at
det tar bortimot 5000 år før
stoffet er ufarliggjort.
For at stoffet skal frigjøres, må
røykvarslerne enten bli fysisk
ødelagt eller brenne ved mer
enn 600 grader. Men også når
røykvarslerne henger i taket
sender de ut stråling i små do-
ser. En OECD-rapport konklu
derer med at radioaktive røyk-

varslere ikke må plasseres i so
verom, barneværelser eller
andre oppholdsrom.
Røykvarslerne er godkjent av
Statens Institutt for Strålehygi
ene.

Skulle forbys
For elleve år siden la det nors
ke kjernekraftutvalget fram sin
innstilling. Utvalget forutsatte
at de ioniske, radioaktive røyk
varslerne skulle forbys så snart
det fantes alternativer på mar
kedet.

Alternativene finnes, og har
vært der lenge. På tross av en
betraktelig høyere pris, har op
tiske røykvarslere — helt uten
radioaktive forbindelser — kap
ret mellom fem og ti prosent av
markedet.

Bedre røykvarslere
Det kan ha sammenheng med
at Naturvernforbundet og and
re har anbefalt forbrukerne å
velge de optiske røykvarslerne
framfor de radioaktive. Men
viktigst er det nok at den optis
ke typen faktisk er den sikreste
røykvarsleren.

Norges Branntekniske Labo
ratorium og Norsk Brannvern
forening anbefaler alle som
skal skaffe seg røykvarsler å
velge den optiske typen. lonis
ke røykvarsere er ikke gode
nok til å oppdage ulmebran

ner, som utgjør 25-30 prosent
av alle dødsbrannene i Norge.

Påbud?
Nå vurderer myndighetene på
bud om montering av røykvar
sler i alle hjem. I den forbindel
se har Naturvernforbundet på
pekt at tiden er inne for å forby
salg av nye, ioniske røykvarsle
re. Hvis ikke vil prisen bli av
gjørende, — slik at de radioakti
ve varslerne beholder sin store
markedsandel når påbudet
kommer.

Og til slutt har myndighetene
kommet på gli i denne saken.
Direktoratet for brann- og eks
plosjonsvern vil la Norges
Branntekniske laboratorium
overta godkjennelsen av røyk
varslerne, og nå har direktora
tet bedt Statens institutt for
strålehygiene om en kommen
tar til Naturvernforbundets
reaksjoner.

Før saken er endelig avgjort,
kan forbrukerne være med på å
påvirke beslutningene. Hvis du
skal kjøpe røykvarsler i tiden
som kommer, så sats på en av
den optiske typen. Sjansene er
større for å bli kvitt en av de
mange, små kildene til radio-
aktiv forurensning når forbru
kerne og miljøorganisasjonene
står sammen.

-- - MED
ATOMAVFALL

I TAKET

BAKTERIER
I DRIVSTOFF»SYSTEMET?

BRUK MAR 71,
Bakteriedrepende middel for

dieselolje, smoreoljer og kjolevæsker

MAR 71 er et anerkjent biosid som effektivt stopper all vekst av bakterier og sopp ivæsker som dieselotje, smoreoljer, metallbearbeidende væsker, flybensin ogkjølevæsker.

MAR 71 hindrer problemer som tetting av filtere og dyser, korrosjon av tanker og degradering av væskekvaliteten.

MAR 71 • Både olje og vannloselig, og har derfor meget god effekt i faseskilleter: olje/vann, hvor bakterieveksten er størst.

• Langtidsvirkende og benyttes derfor til preservering av væsker.
• Ufarlig for forbrenningsmotorer, skader ikke metaller, gummi eller

andre materialer i drivstoffsystemer.

• Effektiv, med et fullstendig biosid-spekter. Fører ikke til bakterieresi
stens.

• Miljøvennlig. Biologisk nedbrytbart.

KjemiService a.s
POSTADR.: 3143 KJØPMANNSKJÆR
TLF: 033-84600 FAX:033-86595
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MAR 71 benyttes blant and
re av handels- og

fiskeflåten transportfirmaer, forsvaret,
småbåteiere mm.
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