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SKUMÈLAST

DU
Når du slenger
deg ned i godsto
len, presser du
luft ut av skum
plasten den er fylt
med. Men ikke
bare luft: Med
strømmen kan det
følge orsmå
mengder av stof
fer som er tusen
ganger farligere
enn blåsyre.

N&M: JON BJARTNES

Isocyanater heter stoffene,
og generalsekretær Jorn
Siljeholm i Naturvernfor
bundet mener de vil bli 90-
årenes asbest.

— De siste tiårene har vi
opplevd en rekordartet øk
ning i allergi- og krefttilfel
ler. Forskerne har funnet
enkelte forklaringer, men
mesteparten av tiden har
de ristet på hodet og slått
ut med armene. Det er et
under at de ikke har sett
nærmere på skumplasten,
sier Siljeholm til Natur &
Miljø.

Hverdags-produkter
En av årsakene kan være
at de farlige stoffene slip
pes ut i så små mengder.

Isocyanatene benyttes til
framstilling av plaststoffet
polyuretan, som man lager
alskens hverdags-produk
ter av. Oftest moler vi det
som skumplast i inadrasser
og møbler. Men det kan
også brukes til blant annet
i sol H Si (i is iii; il r il golv—
tepp(r, iiiili i cc l:ikk.

Iiic’ii iv clii’ niateriale—
i ii k ci ncc ‘i bli hun—
cli’ ci ‘ciii i,i!cile. crjd—

cl . iii iii;i niengder
I’cIc c’,iii,iici i’itere med

‘i I,ii jilisten og
iii i i ciiinet. Der—

med er det ikke utslipp i
vanlig forstand det her er
snakk om, og mengdene er
vanskelige å måle.

— Siden disse stoffene er
svært giftige — og utvilsomt
allergifremkallende — ut
gjør de likevel en stor risi
ko. Og utslippskildene fin
nes overalt, sier Jørn Silje
holm.

Dreper på sekunder
Kjemiske stoffer reagerer
ivrigere når det er varmt.
Derfor er også polyuretan
plasten skumlere i varmen.

Verst er den når det
brenner. Ved temperaturer
mellom 200 og 500 grader
celsius kan reaksjonen
som skaper polyuretan set
tes i revers, slik at isocya
natene frigjøres i sin hel
het. Slik dannes gasser
som dreper på sekunder.

Dette er bakgrunnen for
at Storbritannia har for
budt bruk av standard po
lyuretan-skum i møbler.
Fra 1993 kommer britene
også til å innføre forbud
mot omsetning av brukte
møbler med slik skum
plast.

Verre enn blåsyre
Det ble tidlig kjent at iso
cyanater kan ødelegge hel-
sen til arbeidere som lager
polyuretan. Derfor tar ar
beidsmiljø-myndighetene
sine forholdsregler.

Myndighetene fastsetter
grenser for hvor høye kon
sentrasjoner av ulike stof
fer som kan tillates i ar
beidsmiljø. For de vanligs
te isocyanatene ligger
grensen på 0.005 ppm
(ppm betyr parts per milli
on — andeler pr. million).
Dette er en tusendel av hva
myndighetene godtar når
det gjelder blåsyre.

— Likevel er ingenting
gjort for å finne ut hvor
mye isocyanater det finnes
hjemme hos folk, som re
sultat av avspaltning fra
ferdige produkter. Her må

myndighetene sette i gang
forskning så fort som mu
lig, sier Jørn Siljeholm.

Lukter lite
Isocyanater i hjemmeluft
er vanskelig å oppdage
uten spesialutstyr. Du kan
ikke lukte gassen før nivå
et blir mellom 20 og 200

ganger høyere enn det som
er tillatt i arbeidsmiljø.

Skadevirkningene av
isocyanatene kan være
mange og ulike. De kan gi
okt risiko for kreft, astma
og allergi.

Folk som er overfolsom
me for isocyanater, kan få
problemer med lungene

selv når lufta inneholder
bare mikroskopiske meng
der av stoffene. Sannsyn
ligvis oppstår slik overføl
somhet oftest hos spebarn,
fordi deres immunsystem
reagerer raskere enn hos
voksne.

SITTER DEG SYK

Gift-katastrofer
lsocyanater i små
mengder kan gi
allergier og kreft.
I store mengder
tar de liv —

øyeblikkelig.

N&M: JON BJARTNES

Bhopal, natt til 3. desem
ber 1984: Gulhvit giftgass
siger ut fra Union Carbi
de’s lokale fabrikk. Folk
dør i sengene sine, eller
segner om på gata i vill
flukt fra giftskyen. Minst
2.500 av byens innbyggere
dør denne natten. Andre
blir livsfarlig skadet.

Insektmidler
Fremdeles dør ett mennes
ke hver dag i Bhopal, som Maling ten skulle bli så glatt at gra
følge av Union Carbide’s Fire år senere, på T-banes- fitti ikke fester seg skikke
giftutslipp. Tallet på dods- tasjonen King’s Cross i lig. Malingstypen inne-
ofre har sannsynligvis pas- London: Det begynner å holdt polyuretan isocya
sert 3.500. Mange flere er brenne. I panikk flykter nat.
blitt syke. Over en halv folk mot utgangen, for å Blåsyreforgiftning er den
million mennesker sliter komme i sikkerhet oppe sannsynlige dødsårsaken
med medisinske, psykiske, på gata. Men mange når al- for de som døde av giftgas
sosiale og økonomiske dri fram. ser i King’s Cross-brannen.
problemer etter ulykken. 31 mennesker døde i Det utviklet seg trolig blå-

Gassen som slapp ut i King’s Cross-brannen. syre — cyanid — da isocya
den indiske byen var me- Minst 23 av dem døde ikke natene i polyuretan-malin
tylisocyanat, som Union av alminnelige brannska- gen brant.
Carbide brukte til å lage der — men av forgiftning. Oslo Sporveier bruker
insektmidler, Lignende Taket over rulletrappen ikke den samme malings
stoffer brukes i norsk var malt med en spesiell typen på sine T-banesta
skumplastproduksjon. malingstype, for at overfla- sjoner.

2 500 mennesker døde i Bhopal-ulykken. Foto: NTB

2

Vanlig skumplast inneholder isocyanater, en stofigruppe som kan bli 90-årenes asbest. Spel,irii ‘

elt utsatt. Foto: Gunnar Bolstad.
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Natur og Miljø trykkes na på helt klorfritt papir.
Papiret heter ScanGloss (80 gram) og lagerføres og selges av Basberg Papir.

Du ser selv at gjengivelsen av bade tekst og bilder er upåklagelig.
Scan-kvalitetene i gramvektene 80, 90 og 100 gram, er i dag det eneste

bestrøkne papir som er bleket helt uten bruk av klor.
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Alle kvaliteter går godt i trykkmaskinen. Dessuten har papiret liten gjelmom

skinnlighet og god tykkelse. Det betyr at du kan bruke lave gramvekter
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FLAUT!
—Når Stortingets ulike partier overbyr hverandre som
på en auksjon om ambisiøse miljomål, har det lite med
virkeligheten å gjøre. Vedtakene blir rett og slett urea
listiske, sa Torbjørn Berntsen da Aftenposten tok ham
og resten av Stortingets kommunal- og miljøvernkomi
te med buksa nede i en kunnskapstest om Stortingets
egne miljøvedtak. Svært få av representantene visste
hva de faktisk hadde vedtatt eller hva vedtakene kom
til å koste.

Aftenpostens undersøkelse dem onstrerer på en tragi
komisk måte hulheten i de stadige vedtakene og mål
setningene om prosentvise reduksjoner av ulike former
for forurensing. Når stortingsrepresentantene på den
ene siden vedtar stabilisering av karbondioksidutslip
pene innen år 2000 og på den andre siden ikke har den
ringeste peiling på konsekvensene av Norsk veiplan —

der det vitterlig står at biltrafikken vil øke med over 30
prosent — er det intet mindre enn ynkelig.

I løpet av inneværende stortingsperiode vil landets
parlamentarikere bli stilt overfor en rekke grunn leg
gende miljopolitiske valg. Et av de tøffeste vil dreie seg
om biltrafikk, men andre spørsmål står også i kø. Man
vil snart nå et punkt der det ikke lenger nytter å bru leg
ge veien til helvete med gode prosentreduksjoner som
mange politikere ikke engang skjønner selv. Det må
skarpere lut til.

Krangelen om hvorvidt reduksjonen av CO2 skal lig
ge på 0, 20 eller 50 prosent de neste ti årene, blir pate
tisk når man ikke samtidig er villig til å sette inn toffe
tiltak for å nå målet. Direkte tragisk blir debatten når
vi samtidig vet at man på globalt plan. trolig må redu
sere utslipp av drivhusgasser med 80 prosent for at det
skal monne.

Derfor må politikere nå i første omgang sørge for å
iverksette tiltak for å realisere de vedtatte målsetninge
ne. Alt tyder på at opinionen nå er klar for konstrukti
ve løsninger. Det er derfor en trist opplevelse å lytte til
rådville politikere som tigger Naturvernforbundet på
sine knær om å legge fram forslag til hvordan vi skal
kunne iverksette miljøavgifter for å nå målsetninger de
selv har vedtatt. Da blir det en kort vei fra partipolitikk
til ren svin del.

I tillegg må målsetningene bli enda mer ambisiøse. I
de tilfellene der prosentreduksjoner av spesielt miljø-
farlige stoffer blir rent skuebrød, må man ty til elimine
ring av stoflene. SFTs dispensasjonslinje overfor bak-
tunge bedrifter må stoppes. Myndighetene må i større
grad våge å nedlegge bedrifter som ikke overholder ele
mentære miljokrav.

100%
klorfitt

.
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I I( )PESKOGENE

Norske luksus
forbrukeres
«eksotiske» smak
dreper regnskog.
Natur & Miljø vi
ser vei gjennom
mobel-jungelen.

N&M: JON BJARTNES

I tiår etter tiår løftet ma
hogny-treet greinene mot
tropesola. Der var liv; lov-
verket summet av tusen in
sekter, og fargerike fugler
skvatt mellom kvistene.

Men det går opp og ned
her i verden, og tidene er
harde mot et stakkars tre.
Mens det for hadde utsikt
til apekatt-akrobater og
flagrende sommerfugler,
må det nå holde ut med
flimrebilder av Gunvor
Hals og Vidar Theisen.
Mahogny-kjempen er blitt
fars Stressless i TV-kro
ken.

Skog blir orken
Der den engang vokste, er
det ørken idag.

Før 50 år er gått vil så å
si all tropisk regnskog
være borte, hvis nedhog
gingen får lov til å fortsette.
Da vil minst halvparten av
jordas arter være utryddet
for godt. De mest produk
tive skogområdene som
finnes vil være erstattet av
orken og tørre kratt.

En femtedel av de tro
piske regnskogene er alle
rede forsvunnet. Ferske
anslag tyder på at over 50
ville arter hlir utryddet
hver eneste dag.

M nsi en I jerdedel av ra—
seringeit skyldes tømmer—
diii. i dre drsaker er
n(clI)renlnllg av sicog for å

MØBLER

åpne landskapet for plan
tasjer og kvegfarmer, vei
bygging, neddemming av
store områder eller andre
omdiskuterte «utviklings
prosjekter».

«Bærekraftig hogst»
Den internasjonale organi
sasjonen for tommerhan
del (ITFO) har begynt å
diskutere hvordan man
kan få en overgang til
mindre ødeleggende skog
bruk i tropene, gjennom å
satse på gjenplanting,
plukkhogst etc.

De fleste landene fort
setter imidlertid å rasere
skog uten tanke på økolo
giske effekter. ITTO har
nylig beregnet at bare
0,125 prosent av den inter
nasjonale hogsten kan kal
les bærekraftig.

Dårlig økonomi
Om hogsten er elendig
okologi, er det ikke sikkert
den er god økonomi heller.
Verdensbanken har regnet
ut at regnskogslandene
gjennomsnittlig bruker
mellom fire og seks pro
sent av sine brutto nasjo
nalprodukt til å motvirke
skader avskogingen påfø
rer dem. Eksempler på sli
ke skader er tørke, flom og
erosjon.

Ikke så rart at det koster:
Nepal har mistet 90 pro
sent av sin skog siden
1940-årene. Der blir milli
arder av tonn med jord
vasket vekk hvert år.

Også i Panama er nesten
all regnskogen hogd ned.
Der regner det nå 40 cm.
mindre hvert år enn det
gjorde i 30-årene. Eksper
ter setter nedhogging av
skog i Vest-Afrika i sam
menheng med tørken i bel
tet fra Sahel til Etiopia.

Svortelista
Dette er tresortene du bor ligge
unna:
MAHOGNY. Familie med over 50 tresorter, fra Afri
ka og Sør-Amerika. Mørk ved som brukes til stoler,
bord, senger og skap.
TEAK. Kommer fra Asia, hovedsaklig Indonesia,
Thailand og India. Svært tykke stammer blir til brede
planker, som brukes til møbler, dører og skipsinnred
ning.
PALISANDER. Flere arter fra Sør-Amerika. Kost
bart, dyrt og tungt treslag. Brukes til dyre luksusmøb
ler.
PANGA-PANGA. Nesten svart tresort som brukes
mest til parkett. Svært slitesterk.
MERBAU. Stammer fra Asia, hogges mest i Malay
sia. Flere varianter, kan i motsetning til de fleste and
re tropiske tresorter være temmelig lys i veden.
Det finnes en rekke andre tropiske tresorter, som ikke
er like vanlige som disse. Spør hvor tømmeret kom
mer fra!

Trope — møblene
Mahogny er norske mobelhandleres
regnskogsfavoritt.
Mahogny-mobler står for stilsikker, tidløs eleganse, me
ner møbelhandlerne. Sofabord, seksjoner og spisestuer i
den mørke tresorten finnes i de fleste norske mobelbu
tikker.

Det norske Møbelsenter har tre digre utsalg i Oslo-
området, og har, etter eget utsagn, Norges største utvalg
av møbler. Dermed er sjansene store for at du kan finne
igjen Møbelsenterets tilbud hos din egen mobelforhand
ler — uansett hvor i landet du bor.

Disse mahogny-møblene finnes i Mobelsenterets kata

Verona og Trio.
Milos, Colt, Dnc, Uno, Ascot, Cato, Toledo og
Måkc.

Seksjoner: Libra, Reol 8096, Europa 2 og Eaton.
Spisestuer: Alfa og Plymouth.
Seng: E-seng.
Len estoler: Stressless Royal og Pampas, sistnevnte finnes

også i teak.
Også hos IKEA finnes et salongbord av mahogny. Det

heter Sigtuna.
Regnskogstømmer brukes også til ytterdører. Det er

neppe dampende tropeskog du tenker pa når du hører navn
som Nidaros, østråt, Stord og Solhaug — men like fullt kan
ytterdører av disse merkene være laget av teak.

Alternativene
Det finnes rikelig med alternativer til
de tropiske tresortene.
Sats heller på de mer hjemlige variantene: Bjørk, or, ask,
eik, villeple, osp, poppel, alm, hickory, lønn, pære, bok,
lind, svartvalnøtt — som ikke må forveksles med det tro
piske treslaget afrikansk valnott — kirsebær, barlind,
gran, lerk, hemlock og furu.

REGNSKOG I NORSKE

Engangs spisepinner
Regnskogstommeret på
verdensmarkedet brukes
hovedsaklig til møbler og
annet inventar, til papir og
finerplater. Verdens stør
ste importør er Japan. Der
til lands brukes tropetøm
mer til alt fra forskallings
plank til engangs spisepin
ner — fordi det er det bil
ligste materialet som er å
få.

Det er beregnet at om
kring én prosent av det tro
piske tømmeret på ver
densmarkedet havner i
Norge. Mesteparten går til
interior i ulike former.

Mote i Norge
Interiør av tropetømmer er
en motesak. Mørke, tunge
møbler gir inntrykk av stil,
tyngde og tradisjon — som i
røykerommet på en en
gelsk herregård. Det ser
unorsk ut, noe mange her i
landet synes å sette spesielt
stor pris på.

Internasjonale interiør
eksperter regner med opp-
sving for trenden med tro
petommer i tiden fram
over. Dét får også be
tydning for Norge. Stue-
møbler i mahogny, kontor-
møbler i palisander, danse
golv i det slitesterke tøm
meret panga-panga og
paneler i teak inntar bro
sjyrer, forretninger — og de
tusen hjem.

log:
Settbord:
Sofabord:

Livsviktig regnskog mielegges for å lage norske møbler. Foto: Ole Berni Frosliatig
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Felleskampanjen for jor
das miljø og utvikling satte
igang en innsamlingskam
panje for regnskogen i
Amazonas, etter popstjer
nen Stings Norges-besøk i
fjor. Siden har pengene
rullet inn.

— Til nå har vi fått inn
over to millioner kroner
fra private givere. Det er
kjempestor interesse for
regnskogsspørsmål i Nor
ge, sier daglig leder Elin
Enge i Felleskampanjen til
Natur & Miljø.

Frivillige organisasjoner
i en rekke land deltar i den
samme innsamlingsaksjo
nen, som kom igang etter
at Sting og indianerhøv
dingen Raoni reiste verden
rundt og ba om hjelp. Pen
gene fra Felleskampanjen
går inn i en stor pott, sam
men med innsamlede mid
ler fra blant andre Austra
lia og Japan.

— Indianerne i Amazo
nas kjemper en kamp på
liv og død mot guligravere,
kvegfarmere og andre som
vil trenge seg inn i deres
områder. Pengene som
samles inn går til å styrke
indianernes egen evne til
å forsvare seg, sier Elin
Enge.

For halvannet år siden
satte Naturvernforbundet
igang en norsk under
skriftsaksjon, til støtte for
et internasjonalt krav om
et ekstraordinært regn-
skog-møte i FN. Initiativ
tager var det innflytelsesri
ke britiske magasinet The
Ecologist.

Nylig kunne The Ecolo
gist og samarbeidspartne
ren World Rainforest Mo
vement overlevere tre mil
lioner underskrifter til FNs
generalsekretær Javier Pe
rez de Cuellar. Omkring
6.500 av underskriftene
var norske.

— Alt i alt er det ingen
tvil om at nordmenn bryr
seg om det som skjer i
regnskogene. Men den
norske staten gjør lite eller
ingenting, sier konsulent
Erik Steineger i Natur
vernforbundet til Natur &
Miljø.

Derimot skjer det ting i
utlandet. EF-parlamentet
har oppfordret medlems
landene til å boikotte tøm
mer fra Malaysia. Flere
land er i gang: I Nederland
har 60 prosent av kommu
nene vedtatt boikott. Til
svarende aksjoner er på
gang i Vest-Tyskland og
Storbritannia.

Også svenskene rører på
seg. Riksdagen skal vurde
re muligheten av import-
restriksjoner på tropetøm
mer. Men i Norge er det
stille...

— Så lenge hogsten fore
går som den gjør nå, bør
regjeringen gå inn for boi
kott av tropisk hardtre-vir
ke, sier Erik Steineger.

Notter
Bortsett fra tømmer er få
av regnskogens råvarer
kommersielt utnyttet idag.

Den mest verdifulle mat
ressursen som samles inn i
de tropiske skogene, er
sannsynligvis paranottene.
Årlig eksporterer Brasil
50.000 tonn slike nøtter.

Siden paranøttene er
god butikk, har Brasil lagt
ned forbud mot å felle
trærne de vokser på. Men
forbudet er ikke mye verdt
hvis ikke resten av økosys
temet også blir tatt vare på.

Alt må klaffe for at para
nøtt-treet skal kunne for-
mere seg: Det er bare én
spesiell bie-art som er i
stand til å bestøve treet.
Bie-arten er igjen avhengig
av en bestemt type orkidé,
som utskiller et kjemisk
stoff hannbiene bruker for

å lokke hunnene til seg.
Og selv om bestøvingen

skulle gå i orden, er det
nok et hinder som må pas
seres. For at frøene skal
spire, må de nemlig tygges
og spres av en stor gnager
som heter agouti.

Men det er mer enn mat,
for eksempel plantefibre:
Jute-strie er også et regn
skogsprodukt.

Den største industrien er
likevel knyttet til tapping
av gummitrær. Omkring
500.000 brasilianere lever
av å tappe gummi-råstoffet
latex fra viltvoksende trær
i regnskogene.

Et stort apotek
— Halvparten av alle medi
siner som fås på resept, av
henger av ville organismer,
skriver Brundtiand-kom
misjonen. Mellom halv
parten og fire femtedeler
av verdens arter finnes i
regnskogene. De tropiske
skogene er et stort og lønn
somt apotek. Brundtiand
kommisjonen anslår verdi
en av viltvoksende medi
sinplanter til over 40 milli
arder dollar pr. år.

Fire av fem barn som
rammes av blodkreft — leu
kemi — overlever, takket
være stoffer som utvinnes
fra en spinkel liten rosa
blomst som vokser på Ma
dagaskar. Edderkopp-gift
brukes til nervemedisin, og
gift fra røde, bolivianske
kampmaur kan kurere
leddgikt. En spesiell type
vinstokk som finnes i
Amazonas, brukes som av
slappende middel før ope
rasjoner.

Medisinmenn
For at folk i resten av ver
den skal kunne utnytte de
enorme mulighetene som
finnes i regnskogsapoteket,
må jungelens egne medi
sinmenn dele av sin kunn
skap. Men jungelfolket dør
når skogen forsvinner — og
kunnskapen med dem.

Nesten hundre forskjel
lige folkegrupper i Amazo
nas har gått til grunne
siden århundreskiftet. Alle
disse stammene hadde
enestående viten om natu
rens egne medisiner.

— Hver gang en av disse
medisinmennene dør, er
det som om et bibliotek
skulle brenne ned. Faktisk
er det verre. Hvis kon
gressbiblioteket brant i
morgen, ville det være en
tragedie. Men mesteparten
av informasjonen som fin
nes der, kan man finne
igjen i andre biblioteker.
Når medisinmenn dør, er
deres kunnskap tapt for
alltid, skriver den ameri
kanske etnobotanikeren
Mark Plotkin.

Oglekjott
Lyst, magert kjøtt fra digre,
grønne firfisler kan bli en
ny salgsvare fra regnsko
gen. I Costa Rica foregår
nå et forsøk med oppdrett
av øglearten grønn leguan,
en firfislevariant på kyl
lingstørrelse som lever i og
av trær. I Latin-Amerika
regnes leguanens kjøtt som
en delikatesse.

Prosjektet styres av den
tyske biologen Dagmar
Werner. Hun håper forsø
ket viser at det lar seg gjøre
å drive øgleoppdrett i den
opprinnelige regnskogen,
på en lønnsom måte og
med lokalbefolkningens
hjelp.

— Hvis det blir vellykket
har vi et middel til å rett
ferdiggjøre bevaring av tro
peskogene. Da kan vi si at
hvis dere lar disse trærne
stå, kan dere tjene penger.
Det er mye mer overbevi
sende enn å fortelle folk at
trærne er vakre, sier Wer
ner til New Scientist.

Leguan-prosjektet ser ut
til å bli en suksess, og til
svarende forsøk er på gang
i andre mellom-ameri
kanske land, i Kina og i
Namibia.

vi TØMME R

Nordmenn bryr seg,
Norge gir blaffen
Gjennom under
skriftsaksjoner og
innsamlinger har
tusenvis av nord
menn bevist at de
bryr seg om
regnskogen. Men
det offisielle
Norge gir blaffen.

SK4TTKAMMERET
«Grønn bensin»,
medisiner, gum
mi, planteoljer,
frukter og ogle
kjott: De tropiske
skogene er et
skattkammer av
brukte og ubruk
te muligheter.

N&M: JON BJARTNES

Odeleggelsen av regnsko
gene betyr at vi tømmer
skattkammeret — og svært
ofte vet vi ikke engang hva
vi går glipp av.

— Artsrikdommen og det
økologiske samspillet i
regnskogene har skapt le
vebrød for jungelfolkene i
tusener av år. Det er fullt
mulig å utnytte mange av
de samme ressursene på en
måte som kombinerer mil
jøvern og økonomisk
lønnsomhet, sier konsu
lent Erik Steineger i Natur
vernforbundet til Natur &
Miljø. Han har nylig lagt
fram en fyldig rapport om
dette temaet.

Alle fotos: Ole Bernt Frøshaug.Regnskogen i Brasil brennes for å rydde beiteland.

øglekjøtt kan bli en økologisk Cashewfrukta spiser indianerne, Et snitt i treet gjør at gummien
regnskogsartikkel nøttene selges til videreforedling. renner ned i små bekker.
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MILJØTEST: DRIKKEVANN

NARVIK MEST
i MILJØVENNLIG
r, Narvik er kom

munen som pas
serbestpå
drikkevannet sitt.
Kontrollen med
tungmetaller er
særlig impone
rende. Mens de
fleste kommuner
ikke engang
tester de verste
mil jogifter, fikk vi
en bunke med de
taljerte analyser
fra Narvik.

N&M: HELENE BANK, SVEN
KAHRS, RUTH SCHUKALLA

Undersokelsens klare ta
per er Ullensaker som nes
ten bare fikk minuspoeng i

i N&Ms drikkevannsunder
sokelse. Vannet er ikke
bare klorert og inneholder
store mengder humus,
men kommunen bruker

. også miljøfiendtlige PVC
rør i ledningsnettet og tar

overhodet ingen analyser
på tungmetaller.

— Vi synes ikke at vi
kommer dårlig ut i forhold
til andre kommuner, sier
Magne Hafstad fra Næ
ringsmiddelkontrollen i
Ullensaker. — Vannverke
ne i Nannestad og Sørum
er mye verre. Vi undersø
ker vannet ukentlig, men
har ikke penger til å utbed
re renseanlegget eller led
ningsnettet, kommenterer
han.

Ingen helsenorm
Ullensaker er bare en av
mange kommuner her i
landet som mangler penger
og ressurser til drikke
vannskontroll. Så lenge
vannet ikke er påfallende
gult og klor holder bakteri
ene i sjakk, ser myndighe
tene liten grunn til bekym
ring. Derfor finnes det hel
ler ingen krav om prøver
på tungmetaller, og for alu
minium finnes det ikke
noen helsenorm engang.

Humus er det største
problemet i norsk drilcke
vann. Humusen farger
vannet gult, binder opp
tungmetaller og danner
klororganiske stoffer når
den reagerer med klor.
Disse stoffene kan fram-
kalle både kreft og muta
sjoner. Overlege Geir Hoff
ved Telemark Sentralsyke
hus kan fortelle om en un
dersøkelse som viser en
hyppigere forekomst av
tarmkreft i en befolkning
som drikker humusrikt
vann som er klorbehand
let.

— Humus er et typisk re
gionalt problem, sier pro
fessor Hallvard Ødegaard
ved Norges Tekniske Høg
skole. — Høye humusinn
hold forekommer spesielt i
Østfold, Akershus, Tele

mark, Sogn- og Fjordane,
Trøndelag, Møre og Roms
dal og Finnmark. Det er
over en million nordmenn
som får drikkevann som
ikke tilfredsstiller normen
for farge som er fastsatt av
helsemyndighetene, sier
han.

Klorer ikke
I vår undersøkelse er det
vannet i Steinkjer som in
neholder mest humus.
Vannverket på Mære har
det høyeste fargetall av
alle.

Når vannverket på Mæ
re likevel kommer bedre ut
i undersøkelsen vår enn
Steinkjer vannverk, er det
fordi de ikke klorer van
net.

De fleste vannverk som
prøver å løse humuspro
blemet, tilsetter i dag alu
miniumsulfat, noe som
øker aluminiuminnholdet
i vannet. Slik kvitter man
seg med et problem og får
et annet i stedet. Bruk
heller jernsulfat til å fjerne
humus, oppfordrer gene
ralsekretær Jørn Siljeholm
i Naturvernforbundet. —

Da vil også en del alumini
um og tungmetaller for
svinne og det vil bli lettere
å behandle vannet med
UV-stråling, sier han.

Tabellen viser at klor
rensing fremdeles er den
mest brukte desinfiserings
metoden. Alle vannverk i
tabellen som har fått vur
deringen «verre» har et så
lavt fargetall at de uten vi
dere kan bruke UV-be
handling i stedet for klore
ring.
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MLJØTEST: DRIKKEVANN

Slik får du
rent vann
* Ikke drikk vann som har
stått i rørene over natten,
la vannet renne litt først.
Mengden av tungmetaller
er stor i vann som har statt
lenge i rørene.

* Ikke bruk vann fra
varmtvannskranen til mat
laging. Høyere temperatur
øker opptaket av tungme

taller i vannet.

* Hvite kalkbelegg i koke
kar og varmvannsinstalla
sjoner kan skyldes kalsi
um. Det er ikke farlig og
kan lett fjernes med eddik
vann.

* Finner du ikke vann-
verket ditt i tabellen,
ring Næringsmiddelkon
trollen i fylket. Der får du
opplysninger om vannkva
liteten på ditt bosted. Krev
at myndighetene gjør noe
dersom vannet er dårlig!

* Hvis vannkvaliteten
ikke holder mål, kan for
brukertvistutvalget avsi
dom om erstatning. Kon
takt Forbrukerombudet
for å høre om dine sjanser
for å nå fram med en klage.

* Hvis du ikke får gehør
og vannet ditt fortsatt er
forurenset, kan du få kjøpt
ulike ulike typer vannfilter.
Et såkalt «omvendt osmo
se anlegg» som tilkobles
vanninntaket er best fordi
det fjerner alle forurens
finger i vannet. Det koster
fra 2.000 kr og oppover.

* Keramiske filtre og akti
ve kullfiltre for fast mon
tasje kan også brukes. De
koster mellom 100 og
4.000 kroner. De små en
gangsfiltrene som festes di
rekte på kranen og som fås
kjøpt i alle jernvareforret
ninger, er en dårlig investe
ring. Forbrukerrådet har
testet dem og funnet at
renseeffekten var dårlig.

Farge/humus
Fargetallet kan være en
viktig indikator for humu
sinnhold i vannet. <5 be
tyr at vannet er krystall
klart, ved 15 kan man ane
en gulfarge. Her setter
SIFF grensen for «godt
drikkevann». Når tallet er
større enn 25, blir vannet
virkelig uappetittelig og
gulfargen synes tydelig når
man tapper vannet i ser
vanter og badekar.

Desinfisering
I Norge må alt overflate-
vann behandles. I de fleste
norske vannverk heter all
roundoppskriften «klor».
Kloring er en enkel og mil
jøfarlig måte å drepe bak
terier på. Når klor reagerer
med humus, kan det opp
stå klororganiske stoffer
som er kreftfremkallende.

Alle de som ikke klorer
har fått et grønt poeng i ta
bellen vår.

Rør
Jern- og sementrør scorer
høyest i vår undersøkelse, i
tråd med SIFFs anbefalin
ger. Men den «miljosnille»
plasten PEH er også ak
septabel og gir ikke minus-
poeng.

PVC derimot får rødt
kort fordi det er et kloror
ganisk stoff. Tidligere trod
de man at man «måtte» ha
PVC-rør av holdbarhets
grunner. Erfaringen har
vist at det er like mange
lekkasjer på PVC-rør som
på andre i sammensveisin
gene.

pH-verdien
Når pH-verdien er lavere
enn 7, regnes drikkevannet
som surt. Dette betyr at det
vil tære på de fleste metal
ler. Da løses kobber fra
ledninger og kadmium og
bly fra gamle ledninger og
vannkraner. Regelmessige
prøver på tungmetaller hos
forbruker burde derfor
være et «must» for alle
kommuner med surt vann.

Vi har holdt oss til for-
mene til Verdens helseor

8,5.

Tungmetaller
Kadmium, kvikksolv, bly
og kopper er noen av de
mest giftige tungmetallene.
Likevel er norske helse-
myndigheter lite bekymret
for miljø- og helsefaren
som tungmetaller i drikke-
vann kan medføre.

Det finnes ikke engang
krav om analyse, derfor
har vi vært litt strenge i
vurderingen.

Aluminium (Al)
Engelske forskere har vist
en sammenheng mellom et
høyt aluminiuminnhold i
drikkevann og tidlig senili
tet.

SIFF synes likevel ikke
at det er nødvendig å sette
en helsenorm for alumini
um. Derfor har vi valgt å
følge retningslinjene til
Verdens Helseorganisa
sjon (WHO) som setter en
øvre grense på 200 mikro
gram/liter.

Bakterier
Forskriftene for bakterier i
drikkevannet er meget
strenge og kontrollen er
god. Slik klarer vi å unngå
store epidemier og spred
ning av tarmbakterier.

Likevel er det litt påfal
lende hvor opptatt myn
dighetene er av bakterier
som gir diare og andre di
rekte helseeffekter. Miljø-
og helseskader som opp
står først etter lang tids
eksponering nedpriorite
res i kravene til drikke
vannskontroll.

Derfor har vi bevisst
snudd prioriteringene opp
ned. Bakteriene spiller en
mindre rolle i undersøkel
sen vår enn klor og tung
metaller.

Fotnoter til tabellen:
Mija-skala for ilrlkkevann
i Ta/lene i parantes viser andelen av kom
munens befolkning som får drikkevann fra
dette vann verk,
2 0= overflatevann 6= grunn vann.
3 Fargeta//: 5 krysta/Ik/art, <15 litt uklart,

.25 litt gutt <40 uappetitteli gulf <60
gu/brunt.
4 UV= desinfisering v.hfa ulfraviolette
strå/er, I = ingen desinfisering fritak
p.g.a. grunnvannski/de. KL= klordesinfise
rinq
5 JS= jernror m/sement på innsiden. PEH
og GUP— miljosnil/e p/astror. PVC=
n7iljdtarlig plastrør
6 pH= vannels surhetsgrad
7 Tungmeta I/ene er malt i mikrogram per
liter (g/l). Cd = Kadmium, Hg= Kvikk
sølv, Pb = b/y, Cu kopper. Grensever
dier. Cd <1, Hg <P05, P5 <5, Cu -:100.
fl .4! = A/uminium (tg//). Grenseverdi:
200 <g/I.

Norges beste — og verste Milloskala for drikkevann

ganisasjon (WHO) som
sier at drikkevann må ha
en pH-verdi mellom 6,5 og

kommune kilde farge desinfise
ring Rør pH Tunqmefaller Al Baklerier Vurdering

(humus) (nye) Cd(iig/I) Hg(1ig/I) Pb(ig/I) Cu(ig/I) (tog/I) i % prøver

i Narvik (91) 0 <5 LiV JS 6.6 <0.5 <0.2 <5 60 20 0 Bra

2 Røros (66) G 3 JS 8 ? 7 ? 9 <100 2.2

3 Lillehammer (70) G <5 I JS 8 ? ? <100 0

4 Hammerfest (95) 0 lavt I JS 6.4 7 ? ? ? ? 0 Mindre bra

5 Elverum (70) G <5 I PVC 74 7 ? ? 100 <70 0

5 Ringerike (70) G <5 I JS/PVC 7.2 9 7 ? ? 7 0.7

7 Balestrand (66) 0 8 LiV PVC 6.9 9 ? ? 7 7 0

8 Voss (50) G <5 I alle 6 0.2 ? 3.6 90 <3 1

9 Stavanger (100) 0 <4 KL JS 8.3 <1 ? <5 10 <70 0 Verre

10 Mo i Rana (86) 0 7 KL JSIPEH 7 0.1 ? 1.5 ? ? 0.2

11 Bergen

Jordalsvann (13) 0 15 KL JS/GUP 7.3 <1 ? <5 9 <200 23

12 Harstad (99) 0 12 KL JS/PEH 7.2 ? 7 70 100 2

13 Nesodden (68) G 5 KL JS 7.3 7 - 7 ? ? 50 lavt

14 Hamar (100) 0 10 KL JS 7.1 7 ? ? ? ? 5.7

15 Frogn (55) 0 9 KL JS/PEH 8.2 9 ? 7 230 lavt

16 Oslo

Maridalsvann (83) 0 <15 KL JS 6.3 0.1 ? <3 112 112 0

17 Bergen

Svartediket (27) 0 11 KL JS/GUP 5 <1 ? <5 7 <200 0

18 Kongsberg (77) 60 10 KL iS 6.4 2 ? 7 94 300 0

19 Drammen

Glitre (59) 0 7 KL alle 6.6 0.5 ? <1 <1 81 0.2

20 Vestfold, Borre —

Sandefjord (100) 0 <15 KL JSIPVC 8.4 1 ? 2.5 100 100 0

21 Fredrikstad (80) 0 10 KL JS/PVS 8 <1 7 <1 40 85 5.6

22 Kristiansand (97) 0 10 KL JSIPVC 7.7 <0.5 ? <0.5 <10 280 0

23 Molde (80) 0 <15 KL JS/PVC 7 <1 9 <10 100 50 8.8

24 Tromsø (80) 0 0 KL JS/PVC 7.5 ? ? 30 ? <100 2

25 Moss (99) 0 <15 KL JS/PVC 7,5 7 ? ? <200 1.7

26 Sarpsborg (100) 0 <6 KL PVC 7.9 ? 9 7 0

27 Mosjøen (75) 0 lavt KL alle 7.8 9 ? ? ? 0

28 Klepp (95) 0 <15 KL PVC 8.2 9 ? ? ? 209 0

29 Drammen

Røysjø (34) 0 2 Kl. alle 6 ? ? 7 7 7 15.5-’’

31 Steinkjer
Verst

Mære ny, (8,6) 0 51 LiV JS/PVC 6.8 7 ? 7 42 <100 0

30 Haugesund (70) 0 <20 KL JS 7.5 <0.2 0 <0.5 5 100+

37 Bergen

Sædalen (5) 0 27 KL JS/GUP 7.3 <1 ? <5 120 <200 0

38 Bergen

Svartvann (8) 0 25 KL JS/GIJP 7.1 <1 7 <5 140 <200 3 .‘

32 Porsgrunn (95) 0 18 KL JS 7.5 7 ? 7 7 ? 2.7 —

33 Bergen

Gjeddevann (5) 0 18 KL JS/GUP 6.4 <1 2 <5 ? <200 0 —‘

34 Oslo

Skullerud ( ) 0 18 KL IS 6.4 ? 7 7 7 111 0 ‘

35 Trondheim

Jonsvann (70) 0 19 KL alle 8.2 <0,1 <0.5 <1 <100 <200 0

35 Grimstad



TSJEKKOSLOVAKIA

MiljØarbeid krever vilje, evne og gode idéer, —

ikke minst gode idéer. Som landets stØrste
næringsmiddelindustri arbeider meieriene
for et bedre miljø. Men vi vil Øre mer. Til det
trenger vi også dine idéer.

Slik deltar du:
Send en beskrivelse av den gjenstanden du
lager eller av den idéen du har. Skriv et brev,
lag en tegning, eller ta et bilde. Du må selv ta
vare på din idégjenstand — ikke send selve
gjenstanden.
En jury skal velge de beste forslagene. Disse
skal senere stilles ut, bl,a. på TusenFryd og
på Meieridagene i Trondheim i midten av
september.
Det er ingen aldersgrense — alle kan delta —

men juryen vil ta deltagerens alder med som
et moment i valget av vinner.

Send ditt idéforslag som vanlig brev til:
Bruk «Pappen», Postboks 5801
Hegdehaugen, 0168 Oslo 1, innen 15.juni
1990. Husk å skrive navn, adresse,
telefonnummer og alder på forslaget ditt.

F
Å

ØKOLO15K
KONKURBO

N&M: ANDERS GJESVIK

Fram til 1985 var den enor
me forurensningen nær
mest et offisielt ikke-pro
blem i Tsjekkoslovakia.
Det kommunistiske partiet
visste lite om virkningene
av forurensningene, og så
heller ingen grunn til å
skaffe seg større kunnska
per. Partiet var opptatt av å
oppfylle produksjonspla
nene, miljøskadene var et
nødvendig onde.

Hemmelig rapport
11985 tok 22 forskere ved
Vitenskapsakademiets
økologiske seksjon saken i
egne hender og lagde en 30
siders rapport om miljø-
problemene i Tsjekkoslo
vakia. Da kommunistene
sørget for at rapporten
ikke ble publisert i Tsjek
koslovakia, ble den smug
let ut av landet og trykket i
den franske avisa Le Mon-

Gode

v-’

i
Stor idékonkurranse: BRUK “PAPPEN”

Praha (Natur &
Miljø): Josef Vav
rousek (over) blir
trolig det nye
Tsjekkoslovakias
første mil jøvern
minister. Han
overtar et økolo
gisk konkursbo.

Hvordan kan emballasjen brukes
om igjen? Vi vet at melkekartonger
brukes både ved fôring av fugler og
dyrking av gulrøtter.
Idékonkurransen e1der all
emballasje for melk og andre
meieriprodukter.
Husk: Gode miljøidéer begynner
ofte med de små, hverdagslige ting.

Lykke til!

I’

Premier:
1. premie: Reise etter eget valg for 12.000,-
kroner. Mange trøstepremier.

NORSKE MEIERIER
Utsyn fra den nye byen Most. Hele den gamle byen ble revet, for å komme til brunkulleiet den var bygd

på. Kirken var den eneste bygningen som overlevde, men den ble flyttet 800 meter.
Foto: Anders Gjesvik.
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TSJEKKOSLOVAKIA

«Tre-kirkegård» i Nord-Bohemla. Den sure svoveirøyken har drept store deler av skogen i området. Foto: Anders Gjesvik.

de. Dermed ble forholdene
kjent i utlandet, og den
kommunistiske ledelsen
ble utsatt for internasjonalt
press for å bedre forholde
ne. Det tvang kommunis
tene til å lage en plan for å
redusere forurensningene,
men fortsatt var motviljen
sterk.

Brunkull
Et av de verste miljopro
blemene er de enorme
S02-utslippene fra for
brenningen av brunkull.
Hver kvadratkilometer i
Tsjekkoslovakia mottar
dobbelt så mye S02 som i
Vest-Tyskland, hver tsjek
koslovak mottar fire gan
gi.j så stor mengde som en
vesttysker. Nærmere halv
parlen av skogen er død el
ler ubotelig skadet. Antal
lei arlwidsufore i arbeids
ilykhg alder okte med 50
ut sent tja 1960 til 1980.

viiioiiisnittlig levealder
lur iiitnii 67 år, og den

I i i(ltIsI ri( niiråclene i
rsnril lii1itiiiii i_i Ieveil—
dtitii t.iila 3 I år lavere.
I ler er iiiaiigt sykdommer
in g;nigtr sa vanlige som i

Tsjekkoslovakia som hel
het. Det gjelder sykdom
mer i luftveiene, fordøyel
sessystemet, blod og bin
devev og infeksjoner. Om
rådet har også tre ganger så
mange nyfødte med syk
dommer. Nord-Bohemia
har et stigende antall med
fodte deformiteter og ufri
villige aborter. Mongolo
ide er overrepresentert i
området. Rapportene fra
Vitenskapsakademiet
trakk en skremmende
konklusjon: Uten en klar
reduksjon i forurensnin
gen risikerer vi at det opp
står uopprettelige skader i
de kommende generasjo
ner.

Uformell leder
Josef Vavrousek
mannen som skal

heter
bygge

opp det første føderale mil
jøverndepartementet i
Tsjekkoslovakia. Vavrou
sek var en av de fremste
forskerne bak rapportene
om den okologiske situa
sjonen. Han var aktiv del
taker da Borgerforum ledet
an i revolusjonen. Tre må
neder etter gikk han løs på
oppgaven å bygge opp et

departement som skal be
kjempe 40 års rovdrift på
naturen. Det er en ufor
mell leder som møter oss
på et av Borgerforums
kontorer.

—Jeg skal lede oppbyg
gingen av det føderale mil
jøverndepartementet, men
jeg vet ikke om jeg har lyst
på den enorme jobben som
miljøvernminister. Jeg li
ker best å skrive og snakke
med folk, og dessuten vil
jeg fortsatt gjerne være ak
tiv i Borgerforum, sier en
beskjeden Vavroucek.

Vavrouceks kjempeopp
gave har et vanskelig poli
tisk utgangspunkt. Utskift
ningen av kommunisttro
tjenestemenn har såvidt
begynt. .1 dag sitter Borger
forum i regjeringen sam
men med et mindretall fra
kommunistene. Etter revo
lusjonen er det rundt 60
mer eller mindre seriøse
partier i Tsjekkoslovakia.
Etter flere tiår med sentral-
styring vil alle bestemme,
men det er få som vil sam
arbeide. I dag deltar de
fleste partiene i Borgerfo
rum, men situasjonen etter
valget i juni i år er usikker.

Størstedelen av befolknin
gen er uinformert om mil
joproblemene etter mange
års fortielse og sensur.

Trusler mot A-verk
Riktignok var miljøproble
mene en av drivkreftene i
revolusjonen. En uke før
revolusjonen samlet 5000
mennesker seg i byen Te
plice og krevde renere luft.
Denne første miljødemon
strasjonen i Tsjekkoslova
kia ble slått ned av politiet.
For noen måneder siden
mottok en journalist et
brev der det ble truet med
å sprenge et atomkraftverk
i lufta, hvis ikke miljøsitua
sjonen i Nord-Bohemia
øyeblikkelig blir drastisk
bedret. Dette er unntak,
utenom de mest intensive
industriområdene er de
fleste uvitende om konse
kvensene av den enorme
forurensningen. Vavrou
cek mener at første skritt i
arbeidet for et bedre miljø
er å informere om situasjo
nen.

—Innbyggerne må be
visstgjøres, slik at de for
står sammenhengen i mil
jøproblemene. Vi starter

med å sende fire program
mer om miljoproblemene i
fjernsynet. Et annet høyt
prioritert område er senk
ning av energiforbruket, og
det krever at vi hever ener
giprisene. Da må folk for
stå hvorfor vi gjør det, el
lers får vi dem ikke med
oss.

En av Vavrouceks første
oppgaver blir å sørge for at
det blir laget en helhetlig
og føderal miljovernlovgiv
ning. Tsjekkoslovakia fikk
en naturvernlovgivning
allerede i 1956. Men denne
bestod av mange forskjelli
ge lover som sorterte un
der forskjellige instanser.
Instanser som ofte samti
dig tok seg av produk
sjonsinteresser. Det har
vært vanskelig å føre mil
josaker for retten, og fram
til 1988 var det gitt 2.200
dispensasjoner fra natur
vernlovene. De botene
som er gitt for forurens
ning har vært latterlig lave.
bedriftene har betalt boten
og fortsatt uanfektet med
forurensningen.

Energi slosi ng
11984 hadde Tsjekkoslo

vakia tre ganger større en
ergiforbruk for hver inn
tjente US dollar enn Sveri
ge og Vest-Tyskland.
Energiforbruket har okt
med 2,5 prosent årlig i flere
år, blant annet fordi Tsjek
koslovakia har satset ensi
dig på kraftkrevende indu
stri. I dag er teknologien
foreldet, mye av produk
sjonsutstyret er 50 år gam
melt. Landets enorme stål-
produksjon har et skyhoyt
energiforbruk. Gammel
dags utstyr gjør at jernet
må smeltes to ganger i ste
det for en, som er vanlig i
Vest-Europa.

Tsjekkoslovakia produ
serer et tonn stål for hver
innbygger. Denne produk
sjonen er større enn beho
vet, og skal nå reduseres
med en tredjedel. I plan-
økonomien har ikke be
driftene hatt økonomisk
interesse av å senke ener
giforbruket, staten har post
ut billig energi for å holde
produksjonen på et høyt
nivå.

Mangler valuta
Tsjekkoslovakia kunne i
mange år kjope billig olje

og gass fra Sovjetunionen,
men oljekrisene på 70-tal
let førte til langt høyere
priser. Landet mangler
konvertibel valuta til å kjø
pe olje og gass fra Vesten.
De innenlandske energi-
kildene brunkull og uran
har derfor stått for en
økende andel av det totale
energiforbruket. I januar
vedtok den føderale regje
ringen å redusere energi-
forbruket og bygge ned
den energikrevende indu
strien og kullkraftverkene.
Vavroucek ønsker d senke
forbruket ved å heve ener
giprisene og skaffe mindre
energikrevende teknologi.
men dette vil ta lang tid.
Foreløpig må det S02-for-
urensende brunkullet er
stattes med atomkraft.

Pavel Patzel er direktør
for mil josaker i den statlige
kommisjonen for tekniske,
økonomiske og økologiske
investeringer. Han forteller
at kullkraftverkene skal
legges ned i år 2005-10.

— Vi må erstatte den en
ergien vi mister ved å trap
pe ned kullkraftverkene,
og da er atomkraft eneste
alternativ. Olje- og gassfor

bruket må vi redusere, det
er for dyrt, sier Patzel.

U ran
Tsjekkoslovakia har nok
brunkull fram til 2030,
men de mest tilgjengelige
kullforekomstene er brukt
opp. Brunkullet blir stadig
vanskeligere å få tak i og
kvaliteten synker. Svovel
innholdet og forurensnin
gen øker. Landet er der
imot rikt på uran, og det
utvinnes 2-3.000 tonn år
lig. 23 fabrikker med
150.000 ansatte produserer
atomkraftteknologi. Atom
reaktorene blir produsert
ved Skoda-fabrikkene i
Plzen. Reaktorene er ut
viklet i Sovjet, og sikkerhe
ten blir regnet som dårlig
med denne teknologien.

Markedsokonomi
Den kommunistiske regje
ringen sa at utslippene av
SO2 skal reduseres fra da
gens nivå på 3 millioner
tonn årlig til 2,2 millioner
tonn i 1995. Den vedtok
også at alle utslipp skal
være tilbake på 1960-nivå i
år 2000. I dag er det ingen
som tror på disse målset
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TSJEKKOSLOVAKIA

KAOTISK HOS DE

ningene. En ny plan sikter
mot å nå 1960-nivå i 2010.
Men hele miljøpolitikken
må revurderes fordi Tsjek
koslovakia har bestemt seg
for å gå fra planøkonomi
til markedsøkonomi. Det
er en utbredt oppfatning i
fagmiljoet at dette vil gi en
bedre forutsetning for et
effektivt miljovern, men
ikke nødvendigvis.

Markedsokonomjen
skaper en forventning i be
folkningen om høyere le
vestandard, og mange tror
at bare man er kvitt kom
munistene så vil man få
både større bil og renere
luft. Vavroucek tror at folk
vil støtte niiljoverninnsat
sen selv om de ser at det
begrenser veksten i den

materielle velstanden.
—Vi er nødt til å snu ut

viklingen, men jeg håper at
vi ikke bare kopierer de
vestlige landene. Vi skal
lære av Vesten, men vi må
unngå overforbruket og
pengefikseringen.

Ostlig vei
President Vaciav Havel
har sagt at Tsjekkoslovakia
skal finne sin egen østlige
vei, og ikke bare prøve å
følge etter Vesten. Havel
har også sagt at landet ikke
vil motte pengegaver fra
vesten i miljøarbeiclet.
Men Tsjekkoslovakia har
ikke økonomi til å løse
mil jøproblemene alene.
Eva Kruzikova i det tjek
kiske miljoverndeparte

mentet mener at Vesten
må gi grønn kreditt.

—Vi må samarbeide med
vestlig ekspertise, og selv
reise til Vesten for å se på
deres løsninger. Men vi
har ikke råd til å kjøpe det
utstyret vi trenger. Vi må

modernisere produksjons
teknologien og kjøpe ren
seutstyr. Langsiktige vestli
ge lån vil være helt nød
vendige for å løse
miljoproblemene våre, sier
Kruzikova.

—Jeg var en «pro
fesjonell» borger
av det kommunis
tiske samfunnet.
Jeg kjente venn
og fiende, løgn og
sannhet. I dag er
det vanskelig å
vite hvem vi skal
samarbeide med,
sier Helena
lzbicka.

N&M: ANDERS GJESVIK

Helena Izbicka arbeider i
Grønn Sirkel, som prøver
å koordinere innsatsen til
rundt 70 forskjellige miljø
verngrupper i en situasjon
preget av kaos og fraksjo
nisme etter revolusjonen.

Grønn Sirkel har konto
rer på løftet i en bygning
som tilhører kommunist-
partiets ungdomsorganisa
sjon. Det er ikke tilfeldig at
organisasjonen som skal
koordinere miljøbevegel
sen etter revolusjonen bor
hos «fienden». Før revolu
sjonen fantes det bare to
lovlige miljøorganisasjo
ner, og begge sorterte un
der kommunistpartiet.
Miljøbevegelsen er fortsatt
avhengig av kommuniste
nes telefoner og lokaler, de
samme som ble nøye over
våket tidligere. Grønn Sir
kels eiendom består av en
kopimaskin som er gitt av
den norske miljøbevegel
sen.

Splittelse
Grønn Sirkel prøver å ska
pe en felles plattform for
rundt 70 forskjellige miljø
verngrupper. Helena Iz
becka understreker at
Grønn Sirkel skal være et
servicekontor, mil jøvern

gruppene skal ha makta —

på godt og vondt.
—Det største problemet i

Tsjekkoslovakia nå er at
alle vil være best og be
stemme. Sentralstyring har
de fått nok av, ingen vil
samarbeide. Hvis miljø
verngruppene ikke kan bli
enige, kan vi heller ikke
gjøre vår jobb som service-
kontor og koordinator.
Men det vil være vanskelig
å gjøre noe selv med enig
het, noen måneder etter re
volusjonen er hele landet
forvirret. Det føles som om
vi akkurat har landet på
månen, og lurer på hvor
dan vi skal leve der. Alle
spørsmål blir stilt på en
gang i samfunnet vårt, og
miljøvern er bare et av
dem. Før visste jeg hva
som var løgn og sannhet,
men jeg hadde ikke lov til
å si det. Nå har jeg lov til å
snakke, men jeg vet ikke
hva jeg skal si, sier Izbec
ka.

Før revolusjonen sorter
te den lovlige miljøbeve
gelsen under kommunist
partiet. Det fantes ingen
klar struktur i organisasjo
nene da heller, men partiet
sikret økonomien og en
viss overordnet styring. I
dag består miljobevegelsen
av en mengde små grupper
som har ideer og idealer,
men som mangler kunn
skaper om organisasjon og
økonomi. Forskjellige
grupper arbeider med de
samme sakene i samme
geografiske område. Den
største av de lovlige grup
pene for revolusjonen,
Brontosaurus, blir be
skyldt for å dommere de
mindre gruppene, og de
tidligere ulovlige gruppene
vil ikke samarbeide med
de lovlige «kollaboratøre
ne».

Foto: Anders Gjesvik.

Politisk kontroll
Tradisjonen fra før revolu
sjonen lever. De lovlige or
ganisasjonene, Brontosau
rus og Tjekkisk union for
naturvernere, fortoner seg
fortsatt som snille miljø
speidere som plukker søp
pel og planter trær. Men
gjennom foredrag, kon
kurranser og ferieleire
klarte organisasjonene å
spre sjelden kunnskap om
miljøproblemene. Kom
munistpartiets ungdoms-
organisasjon hadde repre
sentanter i regjeringen, og
dette ga en kanal for lob
byvirksomhet i miljospors
mål. Men tilhørigheten til
partiet hindret ikke sikker
hetspolitiets interesse.

—Idealet var det passive
menneske som skjøttet fa
milien, jobben og bilen.
Sikkerhetspolitiet fryktet
spontaniteten i mil jøbeve
gelsen som samlet mange
aktive mennesker. De in
filtrerte møter og leire og
motarbeidet våre syns
punkter. Trolig fantes det
arkiver over de mest aktive.
Det var mange som ble inn
kalt til avhør hos sikker
hetspolitiet, og truet med å
miste jobben, skoleplassen
eller boligen. Jeg var en av
dem, sier Simona Bouzko
va fra Brontosaurus.

Forholdene var enda
verre for de forbudte orga
nisasjonene. Både møtene
og tidsskriftene deres var
ulovlige, og flere ble fengs
let. En tidsskriftredaktor
fikk et lengre fengselsopp
hold. Kommunistene så på
offentliggjøringen av den
lave levelalderen i Tsjek
koslovakia som en alvorlig
forbrytelse.

Naivitet
Helena lzbicka mener at
befolkningen stort sett er
lite informert om miljopro
blemene.

—Før revolusjonen had
de folk små biler og dårlig
luft. Nå tror de at de får
store biler og ren luft bare
fordi de er kvitt kommu
nistene. Om et år oppdager
de at det finnes en motset
ning mellom økonomisk
og økologisk velstand.
Hva da? Jeg tviler også på
politikerne. I dag har vi
rundt 60 partier og det er
umulig å følge med i hvor
grønne de er. Miljøbeve
gelsen i Tsjekkoslovakia
trenger invitasjoner til
Vesten for å lære hvordan
den arbeider, men også for
å se at Vesten ikke er noe
idealsamfunn, sier Helena
Izbicka.

GRØNNE

Grønn sirkel har bare to ansatte: Helena Izbicka og Vaclav klinkera.

1990 2000

Brunkull 53,6 36,3
Atomkraft 28,6 48,7
Vann 5,7 7,3
Andre(olje og gass) 12,1 7,7

Progonose for fordeling på energikilder i prosent.(Kil
de: Pavel Patzel, direktør for miljø i den statlige kom
misjonen for tekniske, økonomiske og okologiske in
vesteringer).
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LIVET I DRIVHUSET

MER VANNKRAFT! IKKE TALE OM!

Skal vi bygge ut
norsk vannkraft
for å hindre driv
huseffekten?

—Ja, mener Jan
Kerr Eckbo, næ
ringslivsmann og
styremedlem i
Worldwatch Insti
tute Norden.

—Ikke tale om,
sier Tore Brænd,
energikonsulent i
Naturvernforbun
det og forsker
ved Universitetet
i Oslo.

N&M har samlet
de to mil joverner
ne til duell om en
ergipolitikk.

N&M: INGER SPANGEN

—Norsk vannkraft er mye
bedre for miljøet enn skit
tent brunkull fra Mellom-
og øst-Europa. Denne
fantastiske ressursen, det
norske hvite gullet, bor vi
bruke til å hjelpe andre
land. Jeg synes derfor at vi
skal revurdere planene om

verne norske vassdrag og
bygge ut maksimalt, sier
Jan Kerr Eckbo, som me
ner at land som mottar
norsk vannkraft må redu
sere sitt forbruk av olje og
kull som en niotytelse.

I tillegg vil Kerr Eckbo at
den kraftkrevende indu
strien skal bygges ut for fle

re milliarder kroner. Alu
miniumen og ferrolegerin
gene skal vi selge til
landene i Europa, mot at
produksjonen der begren
ses. Som motytelse skal
Norge for eksempel åpne
grensene for jordbrukspro
dukter.

—På denne måten kan vi
tjene milliarder av kroner,
sysselsette alle de ledige og
dessuten bedre miljøet,

sier Kerr Eckbo og smiler
fornøyd over forslaget sitt.

Bedre med rensing
og enok
—Vi bør selge rensetekno
logi framfor vannkraft til
øst-Europa. Dessuten kan
vi hjelpe dem med å bruke
energien sin mer effektivt
ved å sende norske eksper
ter på energiøkonomise
ring (enøk), sier Tore

Brænd.
Jan Kerr Eckbo nikker

enig, men ønsker altså
vannkrafteksport i tillegg.
Men tror han at Øst-Euro
pa vil ha råd til å bytte ut
billig brunkull med dyr
norsk vannkraft?

—Nei, det er nok landene
i Vest-Europa som i første
omgang vil være kundene
for norsk kraft. Men øst-
Europa vil snart komme

etter. Det internasjonale
samfunnet vil ikke i leng
den tillate osteuropeerne å
sende store mengder svo
vel og nitrogen over sine
naboer i vest.

Ikke millohjelp
—Dette er ikke miljohjelp
til en fattig nabo! Du får
ingen støtte for å bygge ut
resten av den uberørte
norske naturen for å selge

strøm til Vest-Europa, sier
Brænd, og hisser seg opp
noen hakk over det ge
myttlige.

Jan Kerr Eckbo mener at
det ikke er øst- eller Vest-
Europa som er hovedpo
enget i forslaget.

—Et land som Vest-Tysk
land kan velge mellom
kull, olje eller vannkraft,
og da er vannkraften best.
Dessuten trenger Vest-

Tyskland energi for å pro
dusere varer til Øst-Euro
pa. Nå må vi satse på det
som er best for det interna
sjonale samfunnet, slår
Kerr Eckbo fast.

—Norsk vannkraft vil bi
dra helt ubetydelig til å
hindre drivhuseffekten. Vi
kan ende med å sitte med
både rasert vassdragsna
tur, sur nedbør og klimaef
fekten. repliserer Brænd.

Gass til Europa
—Hvis vi skal stoppe driv
huseffekten, må de nordis
ke landene legge om sin
energipolitikk totalt. De
må satse på enok og redu
sert energiforbruk, sier
Brænd, som mener at det
vil være en større innsats
for miljøvernet i Europa å
ta vare på våre siste ube
rørte vassdrag i Norge.

—Selv en minimal øk
ning i salget av gass til Eu
ropa vil ha mye større be
tydning enn å rasere resten
av norsk vassdragsnatur,
sier Brænd.

Gass er mer miljøvenn
lig enn olje og kull, og vi
har store mengder av den
på norsk kontinentalsok
kel. Brænd mener derfor at
vi bor selge gass til Europa,
i det minste i en overgangs
fase til de europeiske lan
dene har skaffet seg energi
på mer miljovennlige
måter. Forbrenning av gass
gir nemlig også C02-ut-
slipp og fører til miljøska
der i havet der det høres.

Fortsatt vekst
En ting er de to kampha
nene enige om: Det øken
de kraftforbruket skyldes
den økonomisk veksten.
Forhåpentlig vil det på
lengre sikt være mulig å
legge om økonomien mot
lavere forbruk, men det vil
trolig ta lang tid.

Jan Kerr Eckbo
Worldwatch Norden

, Tore Brænd
I Naturvernforbundet

— Vannkraft er godt miljøvern, sier Jan KerrEckbo i Worldwatch Norden. Samfoto
- Stopp vannkraftutbyggingen, sier Naturvernforbundets Tore Brænd. Samfoto
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LI JA, jeg vil gjerne abonnere på Bellona Magasin. Send meg giro.

LI JA, jeg ønsker informasjon om hvordan jeg blir stottemedlem i Bellona.

Navn

Adresse: BELLONA
Retur: Miljøstiftelsen Bellona - Postboks 8874, Youngstorget - 0028 Oslo i

_____________________________

Spesialtørket og ren hønsegjødsel øker vekstvilkårene
i hagen. Du får større avlinger, penere og jevnere

gressplen. Blomster og prydbusker slår ut i
— ja, full blomst. Hønsegjødselen har

vært gjennom en helt ny tørkeprosess.
Gjødselen er garantert ugress
fri, men den beholder alle na
turlige gjødningsstoffer. Uten
kunstige og giftige tilsettinger.
Etter alt slitet fortjener både
du og hagen det beste — høn
segjødsel.

Bruk tørket, ren og
svaktiuktende hønse
gjodsel for bedre vekst.

MILJØVERNCONTAINERFakta om våre plast
bæreposer og
avtalissekker!

Polyeten holder mål og er
miljovennlig:

• Polyeten har meget gode
egenskaper, som f.eks. poser
til brød, frukt og grønnsaker,
oppbevaringsposer
og fryseposer

• Ved nedbryting og fullstendig
forbrenning dannes kull
dioksyd (kullsyre) og vann.

• Resirkuleres og blir nye
avfal Issekke r

Norfolier
Norfolier as & co
Datterselskap av AIS Fjeldhammer Brug
Postboks 85, 1473 Skårer
Telefon (02) 97 94 00

Standard utstyr: GatteSjucldommor, Iotteøre i topp, btteknotier for løtduripere.
Innvendig ianhklg topp og bunn.
Oppsanhing tor avtafi mettem tunneieno.

Dlmenejoner: FC - 3.4

Vivendlg m
Lengde 3.400
Bredde 2.020
Høyde 2.280
Vokim 13m°
Vekt 840kg.

Andre I.ogd.rlbøyder kan I.v.ree ett 11k1.

lliegglulstyn isolåsjon, kovedokig, nidedor, Iksebum.

Maturlaltykkelno: 1.5 mml sider og tak. 2,0 mml der og ramme.
Setobærende k000tnrksjon 3 mm stål.
Rlsten er utført i stål.

Innvendig iror,
Lengde
Bredde
Høyde
Oppeanhing tor antat
Lastek4ras8et

3.250
1.930
2.070
1701.
8.000kg.

Korrugeflngsdybd.: 40 mm.

Farger: Blå, gul, grønn, hvIt, 6 stk, eller Som — valgtritt.
Primet stvendtnnvendlg
Toppcoat — sider/tak.

BNS AGENCIES NS lagerterer også 10,20,23 og 40’ oontalnere tor salg eller
leie I tillegg til tank-, Irys- og kgdncontalnere.

BNS AGENCIES AIS, Sørengkala 8.0150 OSLO I, TIl.: 102)6830 70.
Faa.: (021688940. Teten. 72572 BNS N. BNS

Økt vekstvilkår i hagen

Vigoneset Nordnorsk Naturgjødsel AIS
4130 Hjelmeland 9470 Gratangsbotn
tif. 04-4405 22 TI). (082) 20325

Kotitakt osa gjerne fo sp.timM



SAMFERDSEL

Velkommen til
Natur og Mil jos
uhøytidelige test
for deg som vil
finne ut hvor
mil jovennlig du
egentlig er.

N&M: HAAKON VENNEMO

I anledning Naturvernfor
bundets satsing på sam
ferdsel denne våren, har vi
laget en liste med spørsmål
av den typen planleggere
og politikere rundt om må
ta stilling til.

Sporsmålene er hentet fra
miljomeldingen til Aksjon
nærmiljo og trafikk (ANT),
«Vurdering av norsk vei-
og veitrafikkplan 1990 -

1993». De er formet som
påstander man skal si seg
enig eller uenig i. Vi gir po
eng for hvert s;ar, og po
engskalaen går fra —3 til 3.
—3 betegner et svært miljø—
farlig tiltak». Ett av våre
spørsmål havner i denne
forferclelige kategorien (vi
røper selvsagt ikke hvUket).
—2 er et <miclclcls mi Ijofarlig
tiltak», og —1 er «svakt mil
jøfarlig tiltak». (i er tiltak
som ikke gir flOCfl effekt, og

1, 2 og 3 er henholdsvis sva
ke, middels og sterke virke
midler.

Poenggivningen er lik
den ANT benyttet i sin mel
ding. Slike poeng kan bli
ganske vilkirlige hvis man
ikke vet hvilke miljøproble
mer som er viktige. Et tiltak
som virker bra mot støy,
kan for eksempel være clår
lig til å redusere C02-ut-
slipp. I denne testen er tilta
kene vurdert i forhold til et
veid gjennomsnitt av alle
miljoeffekter. det vil si lutt
forurensing, støy. barrierer,
sosiale konsekvenser for
nærmiljø. helse, ulykker.
naturinngrep. kultur. land
skap. visuell forurensing og
s videre.

Fire klasser
Generelt kan tiltakene
inndeles i fire hovedklas
ser. Reparasjonstiltak er
passive og har svak til mid
dels effekt. Eksempler er
utslippskrav til kjøretøy el
ler stoyskjermer.

«Lokkemat» for bruk av
miljøvennlige transport-
former er beregnet å ha
middels effekt. Eksempler
er utbygging av kollektiv-
trafikk og sykkelnett.

Restriktive virkemidler
antas å ha sterk effekt.
Dette er bruk av avgifter og
forbud.

Kapasitetsøkende virke
midler og virkemidler som

fører til en konkurranse
vridning fra miljovennlig
transport til mer bilbruk,
gir minuseffekt.

Politikerne
Spørsmålene i testen er
tidligere blitt besvart av re
presentanter for de politis
ke partiene (med unntak
av Fremskrittspartiet. som
ikke ville være med). Re
sultatene, som ble presen
tert to uker før valget, var
svært oppløftende for mil
jøet og er spennende les
ning nå trekvart års tid
etterpå.

For å gripe fatt i regje
ringspartiene, viser det seg
at både Kristelig Folkepar
ti og Senterpartiet er med
på et såpass offensivt krav
som kjoreforbud til be
stemte tider. Senterpartiet
er også enig i å kutte antal
let parkeringsplasser med
40 prosent, mens Kr.F. sier
nei til mer hovedveiutbyg
ging. Det ser videre ut til å
være flertall blant partiene
for å innføre store bilfrie
soner i byene, for det er
nemlig bare Høyre imot.
Sykkelveiùtbyggingen skal
få et realt loft om man skal
tro politikersvarene, det er
alle for.

Barnehager, butikker og
lokalservice må legges der
folk bor, er man enige om,
og varehus langs hovedvei
ene er det ingen som vil ha.

(Høyre har riktignok ikke
besvart det spørsmålet.)

Venstre og SV på
topp
Teller vi opp poengene fra
politikernes svar på vår
uhøytidelige test, viser det
seg at Venstre og SV hav
ner på 19 poeng og således
får god karakter. RV og De
Gronne er ikke stort dårli
gere med henholdsvis 17

og 15 poeng. 15 poeng også
til Senterpartiet, mens
Kr.F. får 13. De store parti
ene befinner seg dessverre
på bunnen; Arbeiderparti
et med 9 og Høyre helt ne
de på 4 poeng.

Ikke rart det går nedover
på gallupen!

Under 8 poeng: Nei. dette
er altfor dårlig. Det blir
elendig miljø om du får
bestemme. Tenk deg om
en gang til. kan du virkelig
ikke bedre’? Og følg med
p NNVs samferdsels
aksjoner, her er det mye å
lære!

8-17 poeng: For lave
ambisjoner. Det må
sterkere lut til enn du tror,
Husk at den ukontrollerte
biLveksten er anslått til ca.
40 prosent bare de
nærmeste ti årene. C02-
utslippene kan komme til å
dobles. Det er dette vi må
gjøre noe med! PrØv igjen.
Og følg med på NNVs

18-23 poeng: Dette er bra.
Du har skjønt hva det dreier
seg om. Har du tenkt på å
søke jobb som kommune-
planlegger’? Snakk gjerne
med folkene bak NNVs
samferdselsaksjoner, her
har du mye å bidra mcd.

24 poeng: Har du jukset,
eller er du fanatisk? Du
har i hvert fall ikke bil, så
mye er sikkert. Ta deg en
tur ut i virkeligheten, for
eksempel i forbindelse med
NNVs samferdselsaksjon,
så vil du se at det ikke er
så enkelt.

FINNER DU
VEIEN?

— test deg selv som

trafikkplanlegger

>v Dette er testen:
Erduenigi Ja Nei

1. Bensinpris på 10 kroner literen

2. 15 kroner pr. time i
parkeringsavgift

3. 40 prosent færre parkeringsplasser

4. Mange flere parkeringsplasser der
det er plassmangel

5. Store bilfrie soner i sentrum av
byene

6. Bensinrasjonering som reduserer
trafikken med 30 prosent

7. Kjoreforbud for biler til bestemte
tider

8. Bedre og bredere veier

9. Flere varehus langs hovedveiene

10. 50 prosent billigere kollektivtrafikk.

11. 50 prosent flere og raskere
avganger, flere ruter på
kollektivtrafikken

12. 50 prosent bedre komfort på
kollektiv transport

13. Flere arbeidsplasser ved
knutepunkter for kollektivtrafikken

14. Bygge barnehager, butikker og
lokalservice i boområdene

15. Sammenhengende, gode
gang/sykkelveier

16. Bygge omkjøringsveier

LI LI
LI LI

LI LI

LI LI
LI LI
LI LI
LI LI

LI LI

LI LI

LI LI

LI LI
LI LI

Poeng: 1: 2 (for ja), 0 (for nei). 2: 2, 0. 3: 3. 0. 4: -3, 0.
5: 2. 0. 6: 3. 0. 7: 2. 0. 8: -2. 0. 9: 2, 0. 10: 1, 0. Il: 2. 0.
12: 1. 0. 13: 2, 0. 14: 2. 0. 15: 2. 0. 16: 0, 0.

samferdselsaksjoner, sa får
du vite mer.

Hvor god tratikkakrobat er du?
Natur & Miljøs uhøytidelige lest
forteller deg om du finner veien
til framtidens samferdsels
system. Folo: NTB.
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SAM FE RDS EL

LOKALPOLITIKERE MOT BUSS OG TRIKK
Det lokale selv-
styret gjør norsk
kollektivtrafikk
dyrere og dyrere.
I fjor økte billett
prisene med ti
prosent, selv om
Stortinget bevil
get mer penger
enn noengang.
Årsaken er «om
prioriteringer» i
fylkene: Lokalpo
litikerne bruker
kollektivpengene
til helt andre ting.

N&M: JON B. SKJÆRSETH

På 80-tallet fikk fylkene
økt frihet til selv å priorite
re mellom ulike sektorer.
Stortingets bevilgninger
ble gjort til rammetilskudd,
og fylkeskommunene
overtok det økonomiske
ansvaret for blant annet
rutesamband. Derfor må
kollektivtrafikken nå kon
kurrere med eldreomsorg,
skole og ishaller. Den kon
kurransen er det vanskelig
åvinne.

Taper kampen
I 1989 vedtok Stortinget å
øke rammebevilgningene
til kollektivtrafikken med
2,6 prosent, mens takstøk
ningene ble anbefalt til 4
prosent. Fylkeskommune
ne omprioriterte slik at til
skuddene gikk ned med
4,5 prosent, mens takstene
steg med over 10 prosent.

Men lokalpolitikerne er
ikke alene om å spenne
bein for kollektivtrafikken.
Siden 1980 er statens ram
metilskudd til samferdsel
redusert med 30 prosent.

Resultatet av politiker
nes prioriteringer er klart:
Det er blitt hardere og har
dere for kollektivtrafikken

å konkurrere prismessig
med privatbilen.

Prisene opp
Siden 1980 har prisen på
bensin gått ned med drøye
10 prosent. Prisen på en
bussbillett har i samme pe
riode gått opp med over
120 prosent (begge målt i
faste kroner). Prisene for

både enkeltbillett og må
nedskort i norske byer lig
ger skyhoyt over prisnivået
i Danmark og Sverige.

Men det er ikke bare
prispolitikken som skaper
vanskelige forhold for kol
lektivtransporten.

Organiseringen av norsk
samferdsel er svært frag
mentert. Ansvaret for be-

slutninger som har betyd
ning for kollektivtranspor
ten er i dag spredt på ulike
instanser. Fylkeskommu
ner, vegkontorer, politi og
kommuner bidrar til å
smuldre opp en eventuell
samordning.

— Få inn helheten
Norges Transportforbund,

som er trafikkselskapenes
interesseorganisasjon, me
ner at et helhetlig forvalt
ningssystem med et klart
ansvar må til for å snu ut
viklingen.

Transportforbundet fo
reslår at Vegdirektoratet
skal omgjøres til et Tra
fikkdirektorat som skal av
løse vegkontorer og sam

ferdselskontorer. Dette di
rektoratet bør også koples
til de fylkeskommunale
miljøvernorganer, mener
transportselskapene.

Men Samferdselsdepar
tementet er ikke begeistret
for forslaget.

—Lokale oppgaver løses
best lokalt. En sentral sty
ring av kollektivtrafikken
kan lett bli lite effektiv, sier
byråsjef Kjell Nordaune i
Samferdselsdepartementet
til Natur & Miljø. Han kan
imidlertid avsløre at depar
tementet nå har opprettet
en egen stilling, for å finne
ut hvorfor Stortingets mål
settinger ikke slår igjen
nom lokalt.

Sverige og Sveits
Andre land gjør det anner
ledes. Både i Sverige og
Sveits har folk opplevd en
positiv utvikling innen
kollektivtrafikken. Grun
nen til det er at disse lan
dene satser mer på kollek
tivtrafikken, og de har en
mer enhetlig og bevisst
sarnferdselspolitikk.

Sveits, som likner Norge
både geografisk og befolk
ningsmessig, har et sam
ordnet styringssystem for
hver kanton, hvor alle
transportmidler er med.
Det gjør det mulig å benyt
te en rekke virkemidler
samtidig. Derfor kan en
sveitser betale sitt måneds-
kort med to timelønner,
mens en nordmann må
jobbe en hel dag for et må
nedskort.

I Sverige er kollektivtra
fikken organisert i fylkes
trafikkselskaper i hvert
len, som samordner trafik
ken og takstene. Måneds-
kortene er gyldige over he
le lenet, og takstene ligger
på vel halvparten av nivået
i Norge. Resultatet er at
kollektivtrafikken har
oppnådd en årlig økning i
trafikken på omlag to pro
sent.

1980 1982 1984 1986 1988 Ar

Kurvene viser prisen på bensin og månedskorf I Oslo de siste ti
årene målt i fast kroneverdl. Situasjonen i landet forøvrig er
ubetydeiig bedre.

D •
Tilskudd Tekster

Stortingets
forventninger;

Fylkeskommunen,

realiteter:

Lokalpolitikerne skaper trange lider for buss i1g trikk.
Foto: Blørn Erik Melbye,

Samfoto

SØylene viser Stortingets forutsetninger for som ferdselen i 1989,

og resultatet av fyIkeskommunenes omprlorlteringer.

Kr. pr. reise

12

El 1989

Enkeitbillett Mânedskort 40 reiser

rii
Stav. Tr.heim Stockh.Oslo Bergen

Søylene viser pris for enkeitbifleft og månedskort i fire norske og
tre andre skandinaviske starbyei Er det rart vi nordmenn kjører
mindre kollektivt enn våre naboer?

Kilde: Norges Transportforbund og Stortingsmelding nr. 46, 1989.
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SAMFERDSEL

Blås stovet av
den kommunale
samferdselspla
nen og tilsett
skisser og assis
tanse fra et arki
tektkontor. Pla
nen bearbeides
og serveres fersk
for de lokale poli
tikerne. Lokal-
laget i Ålesund er
i gang med Na
turvernforbun
dets samferdsels
aksjon 1990.

N&M: ANDERS GJESVIK

Ålesund skiller seg fra
mange andre norske byer.
Byen er litt San Fransisco
og litt Venezia med sine
bratte bakker og viker der
sjøen skjærer seg inn i
byen. Naturvernforbundet
i Ålesund vil redusere bi
lens dominans i Sunnmø
res hovedstad. De vil ha
flere busser i bakkene og
flere lokalbåter i vikene.
Da vil mange av gatene
kunne omgjores til gågater.
Dette er målet for samferd
selsaksjonen i Ålesund.

En egen samferdselsplan
er bare et av midlene for å
skape et mer miljovennlig
transportsystem i byen. Det
er ikke bare politikerne lo
kallaget vil påvirke. Sam
ferdselsaksjonen skal
snakke til hele befolknin
gen, og spesielle arrange
ineii tei retter seg mot kirke—
gjengere. skoleelever, bib
liutekgjengere og bilister.

Tjuvstart
Nat tirvern lorh:ndet i Åle—
siind hat et lursprang i
samferdselsaksjoiien fordi
bk all aget «tj ti vstartet »

allerede for el år siden. l)a
del tok Na tit rvern forh in —

det i lvi il joforu in sarn men

med et dusin andre frivilli
ge organisasjoner. Mil jofo
rum i Ålesund valgte å sat
se på samferdsel, fordi det

var den saken som samlet
organisasjonene best. Le
der for Naturvernforbun
det i Ålesund, Gunnar Go
do, ser samferdselskam
panjen som en god
fortsettelse av arbeidet i
Miljøforum.

—Alle som arbeider di
rekte med kampanjen er
medlemmer i Naturvern-
forbundet, men vi har alle
rede støttespillere i organi
sasjoner som spenner fra
husmorlag til politiske par
tier. Og vi kjenner både
samferdselsproblematik
ken og alternative løsnin
ger, sier Godø.

Opp av skuffen
Naturvernforbundet i Åle
sund har klart for seg må
let for samferdselsplanen
de holder på å lage. Busse
ne og lokalbåtene må få
flere avganger. Gågatenet
tet skal utvides, og byen
trenger flere sykkel- og
gangstier. Det blir også fo
reslått å opprette et lokal-
tog mellom sentrum og
forstaden Spjelkavik. Den
ne strekningen har i dag en
motorveitrase som er di
mensjonert for fire felt.
Bare to av feltene er ut
bygd, og i planen blir det
foreslått at de to siste blir
brukt til jernbane.

Naturvernforbundet i
Ålesund har møtt stor vel
vilje hos kommunens mil
jøvernrådgiver og på by
plankontoret i forarbeidet
med samferdselsplanen.
Opp av en kommunal
skuff kom et utkast til en
samferdselsplan som aldri
ble vedtatt. Den er ikke
god nok, men den gir et
grunnlag for det videre ar
beidet. Kommunen har
også bidratt med kart og
statistikker som gir opplys
finger om trafikkgrunnlag,
ulykkespunkter, gang- og
sykkelstier og andre nød
vendige opplysninger. Et
lokalt arkitektkontor har
allerede laget forslag til et
utvidet gågatenett, og det
får Naturvernforbundet

bruke vederlagsfritt. Når
planarbeidet er avsluttet
om noen måneder, skal ar
kitektkontoret tegne ut
skissene for å sikre en pro
fesjonell utførelse. Det blir
lagt større vekt på kartde
len enn den skriftlige delen
i planen, fordi et kart er
lettere å forstå for både po
litikerne og befolkningen.

Naturvernforbundet vil

holde kontakten med by
plankontoret gjennom he
le planarbeidet for å unngå
urealistiske forslag. Men
Godø understreker at pla
nen ikke skal være «for
realistisk>’; politikerne har
godt av å møte litt idealis
me.

Avslører politikerne
Den ferdige samferdsels

planen blir lagt fram for
politikerne på et åpent
mote 3.mai. Godo forteller
at publikum samtidig får
overvære en utspørring av
politikerne.

—Vi vil avsløre politiker
nes handlingslammelse og
manglende kunnskaper
om samferdsel. Vi vil vise
at ingenting blir gjort, an
net enn galt.

På aksjonsdagen 5.mai
skal samferdselsprobleme
ne gjøres synlige for folk
flest. Naturvernforbundet
skal ha stand i gågata og
dele ut lopesedler som pre
senterer samferdselspla
nen og krav til politikerne.
To skolemusikkorps skal
marsjere i bilgatene i sent-
mm og forstaden Spjelka
vik. NAF er spurt om å ar-

blir presentert i barnebok
avdelingen på biblioteket,
som også skal arrangere en
miljobokutstilling på ak
sjonsdagen. Forutsatt at
ikke alle miljobokene be
finner seg hjemme hos po
litikerne som har brukt
dem til å pugge til utspør
ringen om samferdsel.

TRAFIKKPLANLEGGING PÅ KJØKKENET

Det er på kjøkkenbordet det foregår når Naturvernforbundet i Ålesund planlegger samferdselsaksjon. Fra venstre: Gunnar Godø, Rannveig
Frøysa og Anne Kongsgaarden. Foto: John Roald Pettersen.

rangere en stopp-tom
gangenaksjon, og Biltilsyn
et om å arrangere miljø
testing av bilene.

Det er allerede sendt in
vitasjon til barnehagene og
skolene om å delta i en teg
nekonkuranse med sam
ferdsel som tema. En jury
som består av formings
lærere og elever skal kåre
de beste tegningene. De
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4 millioner kilo! Det er
hva vi kan spare norske
vassdrag for, hvis vi bruker
20% mindre vaskemiddel.
Med AEG’s ØKO-vaske
maskiner er dette mulig.

AEGs
ØKO

system sørger
for at vaske

pulveret blir 100%
utnyttet. I de fleste

vanlige vaskemaskiner som
er i bruk idag forsvinner en
stor del av vaskepulveret
straks ned i pumpesystemet

og er derved nærmest tapt.
ØKO-systemet fra AEG

garanterer at hvert gram
vaskepulver i trommelen
utnyttes fullt ut. Dette betyr
at du kan benytte 20%
mindre vaskepulver enn
den doseringen som er
anbefalt av vaskemiddel
produsentene.

Dette er den nye genera
sjonen AEG vaskemaskiner,
og selvsagt er Norges
mest solgte vaskemaskin —

AEG TURNAMAT - utstyrt
med det samme systemet

(NB! Se opp for billige
etterligninger).

Hos AEG føler vi et
ansvar for mer enn selve
produktene vi fremstiller.

Utover høy kvalitet, perfekt
vaskeresultat og elegant
design, beskjeftiger AEG’s
utviklingsavdeling seg med
miljøforbedrende tekno
logi, som kan sikre et mmi-
malt forbruk av energi,
vann og vaskemiddel.

Ved å velge AEG tar du
et viktig skritt på veien til et
renere miljø.

«Verkehrsclub
der Bundesre
publik Deutsch
land, VCD» står
det på dorskiltet.
Her finnes den
alternative tra
fikkiubben i Vest
Tyskland. Men
organisasjonen
er noe langt mer
enn et idealistisk
forum.

N&M: RUTH SCHUKALLA

VCD er i høy grad en servi
ce-butikk som tilbyr de
samme tjenestene som bil-
klubbene. I tillegg finnes
det også forsikringer og
rettsvern for ikke-motori
serte trafikanter. Hjelp ved
ulykker er en sentral del av
det omfattende reperto
aret. Den alternative tra
fikkforeningen jobber også
aktivt og konkret for en
bedre samferdselspolitikk:
utbygging av kollektivtra
fikken, flere sykkelstier,
bilfrie bysentra og lavere
togpriser.

Storfornoyd
— Vi er med 31.000 med
lemmer en liten organisa
sjon i vesttysk målestokk,
men vi er svært fornøyde
med det vi har oppnådd i
løpet av de første tre årene
— særlig i forhold til pres
sen, sier daglig leder Hans
Werner Senfft.

— Klart det finnes et mar
ked for en organisasjon
som vår! Senfft legger ikke
skjul på sin entusiasme. —

Vårt forbilde, den alterna
tive trafikklubben i Sveits
har allerede 112.000 med
lemmer. Vi får mellom 60
og 80 nye medlemmer hver
dag og opptil hundre tele
foner per dag med spørmål
om trafikk og organisasjo
nen vår. Bare i fjor sendte

vi ut over 400.000 informa
sjonsbrosjyrer — på opp
fordring.

Slagkraftig alternativ
— Vi blir sett på som en ser
vice-butikk, på lik linje
med de tradisjonelle bilor
ganisasjonene. En ideell
trafikkforening har etter
min mening ingen sjanser.
Det er serviceytelser som
er vårt eksistensgrunnlag,
og det har vist seg å være
en lønnsom forretningside.

Mange miljovernere er
medlem i tradisjonelle bil-
organisasjoner på grunn av
bergingstjenesten og for
sikringer. Det er viktig å by
på alternativer hvis organi
sasjonen skal være slag
kraftig. Det er konkurran
sen med de tradisjonelle
bilorganisasjonene som er
vår styrke. Vi er en trussel,
og derfor blir vi tatt alvor
lig.

Selv om 70 prosent av
VCDs medlemmer er bilis
ter, er det ikke bilen som er
organisasjonens hovedan
liggende. — Vi har stor ak
sept blant medlemmene
for vårt engasjement i and
re deler av samferdselspo
litikken. Våre faggrupper
utreder kontinuerlig nye
muligheter for miljøvennli
ge trafikkløsninger.

VCD har et nært samar
beid med syklistforeningen
og forhandler med Deut
sche Bundesbahn om syk
kelstativer ved jernbane
stasjoner og mulighetene
for å ta med sykkel på to
get. Trafikklubben tilbyr
også egen sykkelforsikring.

Flere autobahn’er
— Det er imidlertid vanske
lig å få gjennomslag for
vårt samferdselssyn hos
det politiske flertallet, me
ner Hans-Werner Senfft.
Til tross for at trafikklub
ben prøver å være politisk
uavhengig står deres poli
tikk i opposisjon til den
kristeligdemokratiske re
gjeringen. Den er ikke sær

se.

lig mottakelig for miljøver
nets krav om økt satsing
på kollektivtrafikk, stopp i
veiutbygging, høyere ben
sinavgifter og bilfrie bysen
tra. Hvert år planlegger re
gjeringen utbygging av
svære motorveinett, bare i
1990 øker tilskuddene for
veiprosjekter med 360 mil
lioner mark. Den tyske
Bundesbahn derimot har
fått det samme beløpet
siden 1982!

Berlin-opproret
— VCD ble trukket inn i
politikken da miljøorgani
sasjonene gikk inn for en
fartsgrense på 100 km/t på
transitautobahnen innen
for kommunegrensene i
Frankfurt og Berlin.

For mange rant begeret

over da Vest-Tysklands
største bilorganisasjon
ADAC tok opp kampen
mot dette forslaget. Politi
kere og kulturkjendiser
med Günter Grass i spis
sen gikk ut på gata med
slagordet: ADAC - adjø!
Mange tusen medlemmer
meldte seg ut av ADAC i
løpet av sommeren -89,
samtidig som mange nye
medlemmer strømmet til
den alternative trafikklub

TYSK «MILJØ-NAF»
SAMFERDSEL

BSB Anneks RRA 29

Nordmenn kan spare
naturen for 4.000 tonn

vaskemidler i året

— En ideelI fra!ikkorganisasjon har ingen sjanser i dag, me
ner Hans-Werner Senff1 fra «fra!ikklubben for miljøbevisste».
VCDs forretningside er serviceytelser og knalihard konkurran

Foto: Ruth Schukalla

—

AEG LAVAMAT 681 - Norges mest
miljøvennlige vaskemaskin.

— en ren fornoyelse

ÅEG

ben.
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SPISSMUSA

Spissmusa er
menneskets nær
meste slektning i
norsk natur. Like
vel ofrer vi den
liten oppmerk
somhet.

N&M: Ola Glesne

Det må være hardt
å være spissmus!
Stadig på farten i

økter på én til to timer,
med like lange sovepauser
imellom. Det blir rundt
regnet 10 skift i døgnet. Så
er det da også bokstavelig
talt livet om å gjøre der den
piler avgårde på jakt etter
noe å spise. For spissmusa
har korte tarmer og hurtig
fordøyelse. Selv om den
spiser seg stappmett vil
fordøyelseskanalen være
tom etter 3 timer. Da er det
på’n igjen, ut etter mat!
Ikke kan den tære lenge på
fettreservene heller, for de
er ikke større enn at de
brukes opp i løpet av et par
timers faste.

Enorm appetitt
Spissmusa må dermed ba
sere seg på iherdighet.
Med den spisse snuta bo
rer den seg fram gjennom
mose og bløt jord på jakt
etter insekter og annet

kryp, godt hjulpet av en
skarp luktesans. Av og til
stopper den opp for å gra
ve i bakken. Da sparker
den energisk bakover med
de fire korte beina så løs-
materialet fyker. Om en
bille prøver å smette unna,
blir den raskt snappet opp
og knust av 32 små, syl
spisse tenner: Spissmusa
er skapt til å spise skalidyr
med skallet på. Den kan
også gå løs på større dyr
som fugleunger, musunger
og frosk. Heller ikke spiss
musunger kan være trygge.

Og det er store mengder
mat som skal til for å holde
liv i en spissmus. En am
mende hunn kan fortære
like mye som hun selv vei
er i løpet av et døgn. Hvis
det kniper kan spissmusa
spise sine egne ekskremen
ter. Slik sikrer den seg bed
re utbytte av den næringa
som i første omgang slapp
upåvirka gjennom en hek
tisk fordøyelsesprosess.

Når den jakter har spiss
musa liten hjelp av øyne
ne. De er svært små, og sit
ter nesten skjult i pelsen.
Forskerene regner med at
den til gjengjeld orienterer
seg ved hjelp av sonar.
Den sender ut noen høy
frekvente lyder som ligger
utenfor vår høreevne. Ved
å registrere ekkoet fra om-

En liten,
vellykka
sliter

Dette er vår nærmeste slektning i Norge — en årvåken jeger med sonar og sylspisse tenner. Den vanlige spissmusa finnes over hele landet. Foto: Heikki WiIlamo, Samfoto

Vannspissmus
Hele landet. Kroppslengde ca 6,5 til 9 cm.
Vekt opptil 25 gram.
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SPISSMUSA

givelsene kan den danne
seg et «bilde» av hva som
er rundt den.

Aggressiv einstoing
Spissmusa er lite sosial.
Den lever alene og beskyt
ter privatlivets fred innen
for et visst territorium som
den markerer med et mos
kuslignende duftstoff.
Lukta varsler alle andre in
divider i arten om at her
bor de skygge unna. Skulle
det likevel komme en inn-
trenger vil spissmusa ag

gressivt forsvare sine ene-
marker: Først advarer den
inntrengeren med åpen
munn og blottet tangard.
Deretter utstøter den iltre
skrik. Den kan også sette
seg opp på bakbeina så
motstanderen får se den ly
se buken. Det er en svært
truende handling spissmus
imellom. Om nødvendig
går den til angrep.

En spissmuskamp fore
går gjerne ved at motstan
derene biter seg fast i halen
på hverandre og tumler

rundt til den ene gir seg.
Av og til bokser de front
mot front mens de holder
hverandre fast med et bitt
over snuten. Hunner og
hanner er like agressive,
men heldigvis dempes ge
myttene i forbindelse med
forplantningen. Det gjør at
parringen kan finne sted
uten opprivende håndge
meng.

Når dette er sagt om
temperamentet, burde det
heller ikke forbause noen
at spissmusa også kan bli

Krymper om vinteren
Vinteren er en spesielt
vanskelig tid for spissmu
sa. Den korte fløyelsaktige
pelsen kan ikke forhindre
at varmetapet blir større i
kulda. Dermed trenger
spissmusa mere mat for å
holde kroppstemperaturen
oppe. For å overleve søker
den ned under snølaget

der temperaturen sjelden
kommer under null grader.
Her vil den finne næring i
andre smådyr som også
har søkt ly for kulda. Det
kan likevel bli smalhans
for en liten fyr med stor
apetitt og skrale fettreser
ver. Da gjelder det å min
ske matbehovet. Her har
spissmusa en enestående
tilpasning: Den krymper i
størrelse! Selv hjernen og
hodeskallen blir mindre.
Når våren kommer er
spissmusa rundt regnet

25% mindre enn det den
var på slutten av høsten.

En spissmus som har
overlevd vinteren er en
gammel spissmus, for den
lever ikke særlig lenge. Ett
oget halvt år er det normale.

200 arter
Sett med menneskets øyne
kan spissmusa lett framstå
som en taper i naturen, en
sliter som lever et kort og
anstrengende liv. Men na
turen setter ikke slike mål
på hvem som er vinnere og
hvem som er tapere. Der er
du vellykka om du klarer å
føre slekta videre. Og slik
sett er spissmusa en stor
suksess! Det har eksistert
spissmus i 30 millioner år,
og idag har de utvikla seg
til omkring 200 arter.

Spissmusene regnes til
den dyregruppa som kalles
insektetere. Dette er arter
som har beholdt mange
likhetstrekk med de første,
små pattedyr som levde en
bortgjemt tilværelse på di
nosaurenes tid. De har lite
til felles med smågnagerne
som er de egentlige muse
ne i zoologisk forstand.
Derimot er den mennes
kets nærmeste slektning
her i Norge. Med sine pri
mitive trekk står spissmu

sene nær opphavet til nes
ten alle grupper av patte
dyr. Forbindelsen er
imidlertid kortest til den
gruppa som omfatter aper
og mennesker.

Verdens minste
Alle spissmus er små dyr,
selv sammenliknet med
det vi normalt skulle vente
av en mus. Dermed er det

neppe noen overraskelse
at verdens minste pattedyr
er en spissmus. Det er det
nestminste også, og den
spissmusa finnes i Norge!
Der få år siden den ble på
vist her i landet, men det er
sannsynlig at den har vært
her hele tiden. Den er bare
for liten til at den fanges
med forskernes vanlige fel
letyper.

FJvergspissmus.
Foto: Ult Berg
strøm

Spissmusa har en 10ff tilværelse i ulendt terreng. Foto: Reijo Saiminen

svært stressa. Det er regist
rert at en skremt spissmus
kan ha en puls på 1200 slag
pr. minutt!

Det gjelder å
kunne ta seg fram
i kupert terreng,
slik denne dverg
spissmusa gjør.

Foto: Heikki
Willamo

Vanlig spissmus
Hele landet. Kroppsiengde ca. 5,5 til 8,5

Vekt opptil 18 gram.

Lappspissmus
Troms og Finnmark. Kroppsiengde ca. 4,5 til 7
cm. Vekt opptil 5,5 gram.

Dvergspissmus
Hele landet. Kroppsiengde ca. 4,5 til 5,5 cm.
Vekt opptil 6 gram.

Liten dvergspissmus
Sjelden observert i Norge. Kroppslengcle ca. 3,5
til 5 cm. Vekt opptil 4 gram.
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PORTRETT: NILS BORCHGREVINK

kriger
På Majorstua i
Oslo ble det i 1918
født en erklært fl-
ende av alle fram
tidige natur
skjendere og mil
jovandaler. Nils
Borchgrevink har
skrevet rundt 400
artikler og innlegg
i forskjellige avis
er og tidsskrifter,
fra kronikker i Af
tenposten til inn
legg om unødig
bærting i bladet
Oslo-drosjen.

N&M: ANDERS GJESVIK

J Nord-Norge fikk ob
erstløytnant Borchgre
vink tilnavnet Blom

ster-Ole. Han sendte sol
datene ut for å finne sjeld
ne planter og satte dem til
å plante trær inne i leiren.
Ryktet sier at de andre offi
serene kom sent til frokost
på sondagene for å slippe å
bli utkommandert på tur i
det grønne.

Stopp tomgangen!
Det er ikke få tomgangsbil
ister som har hørt det ban
ke på bilvinduet og snudd
seg for å se rett inn i et iret
tesettende ansikt. Har bilis
len gått i fra bilen på tom-
gang, finner han en lapp
som informerer om tom
gangens forbannelser un
der vindusviskeren når han
kommer tilbake. Borchgre
vink har alltid med seg en
bunke. Andre bilister fin
ner artikler om bilismens
generelle forbannelser
plassert på frontruta. Den
utrettelige miljøforkjempe
ren klipper ut andres og eg
ne artikler og deler dem ut

med rund hånd til trengen
de bilister.

Borchgrevink sender og
så oppmuntrende ord.
Over 100 personer som har
skrevet innlegg om miljø-
problemer i avisa, har sene
re mottatt en oppfordring
om å melde seg inn i Natur
vernforbundet. Borchgre
vink har skrevet vel 1000
brev til privatpersoner, po
litikere, bedrifter og organi
sasjoner. Ingen miljosynd
skal skje upåtalt.

—Korrespondansen er
stort sett ensidig, men jeg
gir aldri opp. Jeg er både
sta og arrogant. Og det har
jeg god grunn til, jeg har
alltid hatt rett. Ved hver ny
sak møter naturvernerne
Stutumer som sier at dere
hadde rett i det dere sa for
ti år siden, men nå tar dere
feil. Og det samme gjentar
seg ti år senere, sier Borch
grevink.

Ufse/urve-tur
Det er særlig i Oslo-marka
Borchgrevink har prakti
sert sin naturglede. Alene,
sammen med kona eller
som turleder. I november
inviterer han interesserte
til å bli med på «ufse/urve
tur», for å vise at alle deler
av marka til enhver årstid
og uansett værtype har sin
sjarm. Hans motto som
markavandrer er da også
«På ustede til utide og på
umåte».

I ungdommen hadde
Borchgrevink stor glede av
jakt og fiske, med årene har
interessen for sopp- og
bærplukking overtatt. Sto
re mengder med bringebær,
blåbær, tranebær og tytte
bær blir hver høst bragt
hjem til kjøkkenet på Ho
vik i Bærum. Mange kilo
med sopp er renset og vas
ket. Skyllevannet fra sopp
vaskingen er slått ut på ple

nen, og alle soppsporene i
vannet har ført til at famili
en har fått sin egen soppha
ge. Uvante ingredienser
som karvekål, brennesle,
meldestokk og ryllik hav
ner i salatbollen. Borchgre
vink påstår at han og kona
spiser så sunt at ernærings
meldinga kunne bli skrevet
etter deres meny.

Skjønnhet og
trolidom
Men matauken står bare
for en del av den dype na
turgleden. Borchgrevink li
ker å bruke kroppen og
kjenne seg sliten. Han ser

skjønnheten i en myr og
trolldommen i en klippe
formasjon.

—Jeg opplever naturen
som en helhet. Ikke bare
med øynene, men med ne
sen, med ørene, med fin
gertuppene og fotsålene.
Jeg føler meg ydmyk og
takknemlig overfor ska
perverket. Ikke som kris
ten, men mer som panteist.
De kristne har Bibelen
som setter regler for hvor
dan menneskene skal opp
føre seg. Naturens lover er
tilsvarende regler, og
brudd på disse blir straffet.
Slik blir naturen en kirke,
og ekstremt maskinelle
inngrep blir blasfemi.

Generalist og
æresmedlem
Borchgrevink er en ekte
generalist. Det kommer ty
delig til uttrykk gjennom
medlemskap i diverse for
eninger. 11946 meldte han
seg inn i Norges Natur
vernforbund, Fortidsmin
neforeningen, Turistforen
ingen, Skogselskapet og
Skiforeningen. Senere har
Syklistenes Landsforen
ing, Treets Venner og Tra
fikksikkerhetsforbundet
supplert medlemslista. For
Borchgrevink har alle
medlemsskapene en felles-
nevner; de representerer
enten helheten eller deler
av miljøet vårt. Og Natur
vernforbundet har for sin
del kvittert for innsatsen
og utnevnt Borchgrevink
til æresmedlem.

—Som generalist ser jeg
heller ingen motsetning
mellom klassisk naturvern
og moderne miljovern. De
er grener på det samme tre-
et. Men jeg er redd for at
det klassiske naturvernet
havner litt i skyggen av
moderne miljovern. Og jeg
må innrømme at jeg gleder

Asfaltverk
Men den lokale naturver
ner har ikke Borchgrevink
sansen for. I en artikkel
har han definert ham slik:
«Det er han som bare in
teresserer seg for sitt lokale
asfaltverk — og først når det
blir aktuelt. Han går ikke
til bunns i problemet, til
sammenhengen mellom
asfaltbehov og asfaltpro
duksjon, og han er vel til
freds om asfaltverket blir
plassert i den andre enden
av bygda».

Generalisten har ikke
problemer med å prioritere
hva han selv mener er de
viktigste miljøsakene.
Oslo-marka er hans hjerte-
sak og befolkningseksplo
sjonen hans hjernesak.

—Jorda har begrensede
matvareressurser og den
tåler bare en viss okologisk
belastning. Allerede i dag
driver vi rovdrift på kloden
vår, hvordan skal det gå
når vi blir mangfoldige mil
lioner flere mennesker
som skal leve av de samme
ressursene?

Borchgrevink har lagt
ned en stor innsats i foren
ingslivet. Ikke minst i Na
turvernforbundet, der han
har vært både styremedlem
og nestleder i fylkeslaget.
Fortsatt stiller han opp
som «arkiv> og ærendsgutt
når det trengs. Han husker
hva som skjedde for 15 år
siden, og som pensjonist
har han tid til å gå med
korrekturen til trykkeriet.
Men han har aldri følt seg
som noe utpreget organi
sasjonsmenneske.

—Jeg har god bakgrunn
som organisasjonsmennes
ke fra militæret, men jeg
foretrekker å handle på
eget iniativ. På den måten
får jeg gjort mer. Jeg er nok
pessimist med tanke på
hvordan det skal gå med
kloden vår. Men det går
ikke inn på meg så lenge
jeg gjør det jeg kan for å
skape en bedre framtid,
sier Nils Borchgrevink.

Blomster-Ole
fortsatt

meg mer over den vakre
blomsten enn fraværet av
de kreftfremkallende stof
fene jeg ikke ser.

I

Alt fra brennesle til ryllik havner
i salatbollen til Nils Borch
grevink. Han påstår at han
spiser så sunt at ernærings
meldinga kan skrives etter den
daglige meny. III. Rune J.
Andersson.

I

1.
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BARSKOG

— Til tross for at
skogbruket får
omtrent fritt fram
i nittiåtte prosent
av hele vår bar
skogsnatur, mo
biliseres det nå
massivt for å hin
dre at de reste
rende to siste
prosentene blir
skånet for drift.

N&M: CHRISTIAN BØRS LIND

Tidligere skogsarbeider
Gjermund Andersen, nå
daglig leder Naturvernfor
bundet i Oslo og Akers
hus, nøler ikke med å sette
tingene i perspektiv: To
prosent! Hvor naturen kan
få styre seg selv, hvor det er
en mulighet til å ta vare på
artsmangfoldet slik det har
utviklet seg gjennom årtu
sener.

Mil jodebatt på
sidespor
— Hva så med myndighete
ne, med sitt overordnede
ansvar?

— Skogbruket fungerer
nærmest innenfor et luk
ket system. Miljødeparte
mentet har overhodet ikke
fått ansvar for skog, vår
mest utbredte naturtype et
ter snaufjell, bortsett fra

det som alt er vernet. De
har innflytelse på verne-
verdige hus i hovedstaden
— i Nordmarka har de nes
ten ingenting de skulle ha
sagt. Istedenfor har Land
bruksdepartementet, et
rent næringsdepartement,
full kontroll og fungerer
forutsigelig som en refieks
av skogbrukets interesser.
Den typen interesser som
utelukkende skjeler til
økonomiske og teknisk-ra
sjonelle hensyn.

— Men skogbrukets tals
menn hevder med styrke at
den beste form for miljø
vern uansett er mest mulig
ungskog, som både er de
beste «luftrenserne» og
mest motstandsdyktig mot
sur nedbør?

— De må snakke mot
bedre vitende, sier Ander
sen. At våre to prosent
skulle ha noe som helst å si
for luftforurensningen, er
bare søkt. Og man må
være klar over at barskog i
seg selv virker forsurende
på jordbunnen. Dess mer
ensidig og konsentrert bar-
skogen står, dess surere
blir grunnen. Og dess
mindre motstandsdyktig
het kan vi regne med mot
sur nedbør når alt virket
tas ut etter endt produk
sjon.

For øvrig: Å bruke mo
nokulturer, i dette tilfellet
ensidig, jevngammel gran-
skog, til å argumentere for
økologi og miljø, henger
ikke på greip. I følge den
svenske skogstyrelsen kan
det totale artsantallet ved
overgang fra natur- til kul
turskog gå ned fra ca. 8000
til ca. 2000. Sårbarheten
overfor sykdom, insekter
og miljøskader øker da
drastisk. Det samme gjør
behovet for plante- og in
sektgifter.

Voldsomt omfang
— Men hvorfor over 200 re
servater? Når Skogeierfo

FRITT FRAM FOR HOGST

r. a

__________

Folo: Morlen UglumlA-foto

Hogstilater ved Nordåa i Ringebufiellet. Hogsten i Norge må begrenses, mener Glermund Andersen i Naturvernlorbundet i Oslo
og Akershus. Folo: Ull Myrvold
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BARSKOG

reningen alternativt fore
slår to, tre større områder,
er ikke det like greit?

— Skogeierforeningen
har «tidligere ikke stilt seg
helt avvisende til barskog
vern», men uttrykt bekym
ring over «det voldsomme
omfanget», for å sitere Na
tionen fra 12. januar. For
slaget er klart motivert ut
fra ønsket om å få ned om
fanget, helst ned mot pro
miller av totalarealet. Sam
tidig som faglige kriterier,
slik de møysommelig er
blitt meislet ut under åre-
lang debatt, feies under
teppet.

— Men to hundre?
— Vi trenger et nettverk

av områder for å sikre et
representativt utvalg. Vi
trenger dem som et perma
nent potensiale for overvå
king av forurensninger,
som referanseområder i
forskningssammenheng.
Som framtidige naturdo
kumenter over variasjons
breden innen norsk bar-
skog. De går irreversibelt
tapt om ikke de aller siste
forekomstene reddes.

Kostbart vern?
— Men til hvilken pris? I
følge Oppland SP vil for
slaget koste 1 til 1,5 mrd.
kroner?

— 900 millioner etter da
gens takster, som kan for
deles over for eksempel ti
år. Men det er uansett pro
blematisk nettopp fordi
dette er miljøvern som
koster. Og for Naturvern-
forbundet er det en selvføl
ge at private, berørte
grunneiere skal ha full er
statning. Skogbruket fikk i
1989 342 millioner i til
skudd, 150 av disse øre
merket til drift og veibyg
ging i «vanskelig tilgjenge
lige områder». Staten
bidrar dermed til å skape
et kunstig overskudd nett
opp i de mest verneverdige
områdene. I de områdene
hvor vi minst av alt skulle
forsere driften. Atskillige
av disse midlene kunne al
ternativt være brukt til ver
neformål.

— Og radere ut hardt til-
trengte arbeidsplasser i

distriktene i samme slen
gen?

— Dersom man tenkte
arbeidsplasser, kunne man
innføre konsesjonsordning
på hogstmaskiner igjen. I
løpet av mine åtte år som
skogsarbeider mer enn
halverte Løvenskiold ar
beidsstokken i skogen tak
ket være slike. For øvrig vil
makeskifte med statens
grunn være en svært nær
liggende løsning for grunn
eiere som berøres av vern.
Noe som har vist seg utro
lig vanskelig å få til i prak
sis, takket være bastant
uvilje fra den samme sta
ten. Vi opplever t.o.m. at
statens skoger forlanger er-

Nå eller aldri!
— Men hvorfor er dette så
akutte problemer?

— Det er uten tvil det
viktigste vernearbeidet vi
nå stor overfor: Andelen
av gammel skog er allerede
drastisk redusert, og de sis
te restene utraderes i et
stadig raskere tempo. Med
veisubsidieringen som sel
ve lokomotivet. Forvalt
ningen slik den nå arter
seg, har bare en utgang —

en gjennomgripende utar
ming av norsk barskogsna
tur. Vi står på terskelen til

hvor det meste er uoppret
telig.

— De foreslått vernede
områdene utgjør vel like
vel en viss garanti?

— Pr. i dag er det fritt
fram for eierne å gå los på
dem. I Herdalen i Sør-
Trøndelag gikk grunneiere
sammen på dugnad og
«slaktet» et unikt bar
skogsmiljø som var «truet»
av midlertidig vern. Skog
eierforeningen har gitt ut
trykk for at de «ikke vil
fraråde medlemmen drift»
i slike sammenhenger. En
hver kan jo gjette seg til
hva som ligger i det, sier
Gjermund Andersen.

Verneplanen for barskog er siste sjanse for mange av våre urørte skogområder. Foto: Ull Myrvold

statning for å verne sta
tens grunn!

Fron — skaper den ekte hjemmekos
I alle år har Krogenæs stått for noe av det beste og mest tradisjonsrike innen

norsk møbelproduksjon. Materialet er utsøkt furu, og arbeidet utføres av håndverkere
og treskjærere som har tatt opp arven etter sine fedre. Møblene lutes eller antikkmales etter

gamle metoder for å få det spesielle særpreget. På dennne måten knyttes nåtid og fortid
sammen, og gjør Krogenæs møbler til noe mer enn en bruksgjenstand.

Miljovennhige møbler
Våre møbler er laget av heitrefuru, og ikke av plater som kan avgi

gasser. Putene i sofaer og benker er fremstilt uten bruk av freongass. Stoffene
våre tilfredsstiller dagens strengeste krav til flammehemning.

Furumøblene er like norske som skogene de kommer fra.

KRGG(NÆ$
2647 Hundorp

TIf. (062) 96 999
det avgjorende skrittet
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— Når vi kan se
skader på skogen
ute er det alvor
lig. Da holder
trærne på å do. Vi
klarer nemlig
ikke å se at trær
ne bare er littsy
ke, sier Erik For
berg. Han er bio
log og vet mye
om hvordan
skogen reagerer
på forurensnin
ger.

N&M: INGER SPANGEN

I laboratoriene sine har
forskerne klart å måle at
trærne blir skadet av for
urensninger, selv om vi
ikke kan se at de blir syke.
Når trærne blir utsatt for
forurensninger blir de kort
og godt stressa.

— Vi vet at mennesker
lettere blir syke når de er
slitne eller lei seg. Hvorfor
skulle det ikke være det
samme med trærne? spor
Erik Forberg.

Han mener at trærne
fortere får alle slags syk
dommer når de blir plaget
av forurensninger, men det
er ofte vanskelig for fors
kerne å bevise at sykdom
irien skyldes forurensning.
Det kan for eksempel se ut
som skogen dor på grunn
av insekter, men i virkelig
lwten blir den angrepet av
insektene fordi den er sli
(en av den sure nedbøren,
og ikke orker kjempe i
11101.

Trærne vokser
mindre
Når trærne blir utsatt for
forurensning med ozon
vokser de mindre enn de
ellers ville gjort. Ozon er
en gass som lages samtidig
med sur nedbør. Denne
gassen kommer inn i bla

42

der og nåler på trærne. Det
fører til at trærne blir dårli
gere til å omdanne karbon
dioksyd (som er en gass),
vann og sol til næring for
seg selv. Ozon hindrer
dem kort og godt i å drive
fotosyntese.

I Los Angeles, en stor by
i USA, har skogen nesten
sluttet å vokse fordi det er
så mye forurensinger der.

— Det er vanskelig å se at
trærne vokser mindre fordi
det går så sakte, men det
skjer allikevel, sier Erik
Forberg.

Trærne fryser iheI
Forskerne har også funnet
ut at skogen lettere dør av
frost, når den blir utsatt for
forurensninger. Trærne
bruker å forberede seg på
vinter og kulde ved å følge
med i når dagene blir kor
tere og det blir tidligere
mørkt. Hvert tre har lært
når det blir kaldt i skogen
der det står. Når kulda
kommer fjerner treet vann
fra steder inne i nålene, der
vannet gjør skade hvis det
fryser.

Forskerne tror at trærne
følger dårligere med på når
vinteren kommer, hvis de
blir utsatt for forurensning.
De oppdager for seirit at
det blir høst, og rekker
ikke ta bort vannet fra nå-
lene. Når kulda kommer
fryser vannet til iskrystaller
og skader nålene og hele
treet. Da blir nålene brune.

Trærne sulter og
torster i hjel
Trærne kan også sulte i
hjel på grunn av forurens
ninger. Det skjer fordi de
soppene trærne vanligvis
samarbeider med stikker
av. Disse soppene lever på
røttene til treet og gir det
vann, magnesium og andre
næringsstoffer som treet
har bruk for. Soppene skil
ler også ut giftstoffer som
får insekter og andre dyr
som kan skade treet til å

Denne grana er ikke frisk.

holde seg unna.
I bytte for disse tjeneste

ne, får soppen karbohy
drater fra treet, som det
lager ‘ved fotosyntesen.
Når treet produserer mind
re karbohydrater, fordi det
er forurenset, forsvinner
soppene. Da kan det hen
de at treet dør av tørke for
di det får for lite vann (da
får det brune nåler) eller at
det dør av mangel på næ
ring (da får det gule nåler).

Angripes av insekter
Insektene angriper lettere
trær som er svekket av for-

urensninger, enn andre
trær. Det fant forskerne ut
ved å la insektene velge
om de ville spise foruren
set eller friske blader. De la
blader fra det samme treet i
tre skåler. I den ene skåla
ga de bladene mye ozon. I
den andre ga de dem litt
ozon, og i den tredje in
genting. Så slapp de insek
tene oppi skålene. Insekte
ne spiste glupsk av de bla
dene som hadde fått for
mye ozon, men var ikke
særlig begeistret for de bla
den som ikke hadde fått
ozon.

Fatt,: Dan Aamlid

Friskest i ren luft
I Sverige har forskerne
prøvd å finne ut hva som
skjer med trærne hvis for
urensningene forsvinner.
De bygget et glasshus
rundt noen trær og tok
bort den ozon-forurens
ningen som vanligvis er i
lufta. Det førte til at trærne
ble sunnere og friskere enn
de hadde vært før. Den
beste medisinen for trærne
er altså at vi slutter å slippe
ut sur røyk fra biler, hus og
fabrikker.

Miljodetektivene

Syke trær
Miljodetektivene

[
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EF

EF-byrå
kratene
driter i
milloet
EF-byråkratene
driter i milloet —

bokstavelig talt.
Brüssel, EF-lande
nes hovedstad og
utstillingsvindu,
er helt uten
kloakkrense
anlegg.
N&M: ODDVAR LIND

Under Brüssel renner en
stinkende elv som fører
kloakken rett ut i Nordsjø
en.

— Hvert år blir det lovet
nytt renseanlegg. Men mot
slutten av året er det «ikke
penger igjen i kassa», sier
en oppgitt Rayrnond van
Ermen til Natur & Miljo.
Han er leder for EF-lande
nes miljovernorganisasjon
(EEB), med nærmere 20
millioner medlemmer.

Ikke råd?
— Formelt er det belgiske
myndigheter som skal fi
nansiere et slikt rensean
legg. De har ikke råd. Men
alle vet jo at Brüssel
blomsirer og vokser som
aldri for, og at mange
tjener seg styrtrike på
børs- og eiendornsrnarke
det. Hvor blir det av disse
pengene?, spor Van Er-
men.

Gull og døde sko
ger blir følgene
av EFs indre mar
ked — hvis ikke EF
tar større miljø-
hensyn i den
økonomiske
politikken.
N&M: JON B.
SKJÆRSETH

Det mener en ekspertgrup
pe håndplukket av EF-
kommisjonen. Natur &
Miljø ser på sjansene for et
gronnere EF.

Gjennomføringen av det
indre marked fra 1992 ska
per en skikkelig blåman
dag for EFs 320 millioner
innbyggere, i følge rappor
ten fra kommisjonens eks
pertgruppe. Et fullstendig
åpent marked vil føre til en
økonomisk vekst på ca. 4,5
prosent, etterfulgt av en
tungtrafikk-økning på
mellom 30 og 50 prosent,
fallende bilpriser og en
sterk økning i privatbilis
men. Flytrafikk og turisme
vil øke kraftig.

Energiprisene kan falle
dramatisk som en følge av
harmoniseringen av av
gifts- og skattereglene.
Storbritannia og Irland har
f.eks. ingen skatt på elek
trisitet.

Høyere produksjon vil

føre til mer industri- og
husholdningsavfall. I dag
produserer EF-landene ca.
150 millioner tonn avfall.
hvorav 25 millioner tonn
regnes som farlig. EF har
kapasitet til å behandle
bare to millioner tonn av
dette på forsvarlig vis.

— Må gripe inn
—Vi må gripe inn raskt før
okosystemet blir alvorlig
forstyrret, var EFs miljø
kommisær, italieneren
Carlo Ripa di Meanas
kommentar til rapporten.
Og Ripa di Meana skal få
en toff jobb, når han skal
forene det indre marked
med et rent miljø.

EFs miljovernengasje
ment strekker seg tilbake
til Stockholmskonferan
sen i 1972, og har nedfelt
seg i fire vage handlings
programmer. En av grun
nene til det er at miljovern
ikke kom inn i de forplik
tende traktatene for den
såkalte Enhetsakten ble
vedtatt i 1985.

Den nye rapporten kon
kluderer derfor med at det
må sterkere lut til. Miljøav
gifter, strengere miljokrav
og miljø-overvåkning skal
fore EF inn på mil josporet.

Frihcindel
Det er imidlertid lite som
tyder på at den mektige
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Den store EF-bygningen har liten plass til miljøvernere.
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EF

EF-kommisjonen vil bli
noen pådriver i dette arbei -
det.

Kommisjonen er frihan
delsentusiastenes leke
grind. Den har konsekvent
trukket — eller truet med å
trekke — miljøforegangs
land inn for Europadom
stolen for brudd på mar
kedsprinsippene. EF-kom
misjonens arbeidsprogram
fra 1989 er på 83 sider, og
inneholder én setning om
bruk av økonomiske virke
midler i mil jøpolitikken.

Miljoverndirektoratet i
kommisjonen viser heller
ikke særlig offensive tak-
ter. Direktøren, dansken
Jørgen Henningsen, la på
et møte i Oslo i desember
vekt på å avkrefte ryktet
om at Brüssel var blitt et
kjempebyråkrati.

— Jeg har bare åtte aka
demiske medarbeidere, sa
Henningsen, og virket så-
re fornøyd med det. Det
blir ca. én miljøbyråkrat
pr. 40 millioner EF-inn
byggere.

Grønn avmakt
Europavalget sist juni
sendte et par dusin grønne
representanter inn i EF
parlamentet. Men deres

land støttet av parlamentet
krevde strengere utslipp
skrav for små biler, Et svakt
kompromiss, som var blitt
vedtatt med kvalifisert fler
tall i Ministerrådet, ble ned-
stemt i Parlamentet.

Da endret Kommisjonen
oppfatning, og foreslo
standarder på linje med de
amerikanske. Ministerrå
det kunne stått på sitt, men
hadde av taktiske grunner
satt seg på den grønne gren

Grønne
medlemsland?
Parlamentet har altså mer
vilje enn Kommisjonen,
men mangler fortsatt reell
makt. Derfor lar direktive
ne vente på seg. Men hvil
ken rett har de enkelte
medlemslandene til å løse
miljøproblemene selv?

I utgangspunktet har
hvert enkelt medlemsland
rett til å innføre eller opp
rettholde høyere mil jo
standarder enn andre —

hvis det ikke kommer i
konflikt med frihandels
prinsippet. Hvis så er til
felle, kan det gis unntak
som er begrunnet ut fra
«tvingende nasjonale be
hov».

Hva som er tvingende
nasjonale behov er det Eu
ropadomstolen som av
gjør. 11979 fikk Frankrike
medhold i at Vest-Tysk
land ikke kunne forby en
fransk likør med en alko
holprosent under 32. Vest
Tyskland argumenterte
med at alkoholforbruket
ville gå opp hvis så svakt
brennevin ble tillatt. Dom-
stolen så på dette som et

svært varierende
gronnfarge og
ulik innflytelse
innenfor felles
skapet.

N&M: JON B.
SKJÆRSETH

vikarierende motiv.
I 1988 fikk Danmark

medhold i at innføringen
av et pant- og retursystem
for tomfiasker kunne be
grunnes i tvingende mil jo
vernhensyn. Men flere
domstolsavgjørelser må til
før grensene er trukket
opp.

Nederland foran
Hvilke medlemsland er det
da som går foran i Felles
skapet for å få gjennomført
skikkelige tiltak? Det er
ihvertfall ikke Hellas, Por
tugal, Spania, Italia eller
Irland. Disse landene er på
fosterstadiet i miljøpoli
tikk. Da Ministerrådet inn-
kalte EFs miljovernminis
tere i 1986 måtte Portugal i
all hast ansette en statssek
retær for miljøvern.

I midten ligger Storbrita
nia, Frankrike og Belgia
som har hatt miljøpolitikk
i mange år, men som nep
pe kan sies å ha vært fore
gangsland. Eliten består av
Danmark, Vest Tyskland
og særlig Nederland. Den
grønne bølgen som skyller
over Nederland har resul
tert i at den nye regjerin
gen har lagt fram et vidt-
gående miljøprogram i

Parlamentet
Europa-parlamentet er
regnet som den mest mil
jøprogressive institusjo
nen. Politikerne som sitter
her er valgt som represen
tanter fra partiene i de uli
ke medlemslandene, og de
går gjerne i grønn genser.
Parlamentet har også sin
egen Nei til EF-allianse.
EF-parlamentet har imid
lertid relativt liten politisk
makt, og fungerer stort sett
som en høringsinstans.

Kommisjonen
Makt har derimot EF-
kommisjonen. Den har
både eksklusiv forslags- og

Brundtlandkommisjonens
ånd.

Nederlenderne driver nå
en intens lobbyvirksomhet
for å få med seg resten av
EF. Det er altså ingen au
tomatikk i Brüssels motto
om å velge ut det beste fra
12 forskjellige land.

EFs «tredje verden»
Vekstens kostnader be
grenser seg ikke bare til
økt forurensning.

— Jeg ligger våken om
natten og tenker på bull
dozerne som ployer seg vei
gjennom fjellene, sier en
spansk miljøverner om
1992.

For å sette fart i det frie
markedet ble EF i 1988
enige om å opprette struk
turfond for regional utvik
ling. Det betyr at det skal
sprøytes inn store summer
til de fattigste landene i
Sør-Europa. Disse landene
har de største villmarks
områdene, og de minste
planleggingsressursene.
Det har allerede fort til
naturødeleggelser.

Ripa di Meana har kriti
sert byggingen av en motor-
vei gjennom to nasjonal-
parker på Sardinia, og en
kraftstasjon som skal dri

utovende rett i fellesska
pet. «Eurokratene» i Kom
misjonen går i blå dress, og
har mer sans for penger
enn miljovern. Kommisjo
nens elite består av 17
kommisærer med ansvar
for 23 generaldirektorater.
Ett av disse generaldirek
toratene driver med mil
josporsmål.

Ministerrådet
I ministerrådet går alle i
sort dress, og rådet regnes
som den minst mil jovenn
lige av EFs institusjoner.
Her møtes kremen av Eu
ropolitikerne, nemlig re
gjeringsrepresentantene

ves av trekull fra Apennine
ne, en fjelikjede Italia. Den
ne lista vil sikkert bli lengre,
og Verdensbanken kan få
en ny konkurrent i å finan
siere mil joodeleggelser.

Andre frykter at nedbyg
ging av grensestasjoner og
fri sirkulasjon av dyr vil fø
re til en økning av dyresyk
dommer. Utbrudd av f.eks.
rabies kan få katastrofale
følger i Norge.

Liten vilje
Miljoproblemene i Sør-Eu
ropa og på lenger sikt i
Øst-Europa, kan også illu
strere hvilke muligheter
som ligger i EF-systemet.
EF kan være et godt egnet
redskap til å innføre høy
ere miljostandarder enn
nasjonalstatene, hvis fel
lesskapet er villig til å stille
strenge krav — og til å spyt
te inn penger for å få kra
vene iverksatt. Det hjelper
lite om f.eks. Hellas blir
pålagt å heve drikkevanns
standarden hvis landet
ikke har midler til å gjøre
det.

Til nå har EFs miljostan
darder ikke vært særlig
grensesprengende. og
medlemsstatene har måttet
sørge for gjennomføringen

for de ulike medlemslan
dene. Det er derfor en
svært splittet institusjon,
hvor nasjonale særinteres
ser får fritt utlop.

Ministerrådet har makt
til å avvike fra Kommisjo
nens forslag, men bare ved
enstemmighet. Det betyr at
motstand fra ett medlems
land er nok til å hindre
strengere miljokrav enn
det Kommisjonen foreslår.

Domstolen
EF-domstolen spiller en
viktig rolle, fordi det er den
som skal tolke EFs regel
verk. Domstolens kjennel
ser får umiddelbar retts

selv. På Oslokonferansen
sa dessuten direktør Hen
ningsen at det ikke var
noen vits i å melde Norge
inn i EF for å gjøre norske
miljostandarder gjeldende
for Fellesskapet.— EFs miljopolitikk går
ikke ut på å få til en så høy
grad av harmonisering
som mulig, sa Henningsen.

Økonomiske virkemid
ler som miljoavgifter, kan
også være lettere å innføre
i fellesskap enn alene. Ripa
di Meana stotter tanken,
men da miljoavgifter sist
ble foreslått på slutten av
70-tallet ble forslaget mot
tatt med forferdelse. Kom
misjonens siste forslag om
felles energiavgifter kan il
lustrere hvordan EF skus
ler bort sine muligheter.
Kull og naturgass skal ikke
avgiftsbelegges i det hele
tatt, og svovelholdig tung-
olje skal få en avgift på
maks. kr. 144 pr. tonn. I
dag er den danske avgiften
på tungolje 1.984 kroner.

Industri-lobby
De neste tre åra skal EF
bruke 3,9 milliarder kro
ner til å renske opp kyst
strekningene hovedsakelig
i Middelhavsområciet. Det

kraft i medlemslandene.
Hvis et medlemsland

innforer mil joverntiltak
som kan hindre fri beve
gelse av varer, blir saken
avgjort i EF-domstolen.
Det hersker uenighet både
i Kommisjonen og blant de
kappekledde dommerne
om tolkningen av regelver
ket. Utfallet av framtidige
rettsaker vil derfor være
avgjørende.

blir sett på som det første
tegn til at EF-Kommisjo
nen vil bruke penger på
mil jovern. Storbritannia er
blitt stevnet for Europa—
domstolen for brudd på
miljokravene, og strenge
utslippskrav til biler er på
vei. Et eget miljobyrå
(EPA) er opprettet for å få
bedre kontroll med indu
strien Tyder ikke dette på
at EF vil bruke mer penger
på å legge grunnlaget for et
bedre miljø? De største fri
handelsentusjastene kan
berolige seg med at bare
0.08 prosent av EFs bud
sjett gikk til miljotiltak i
1989.

EF toffer videre mot det
indre marked uansett hva
vi måtte mene om det. For
miljobevegelsen blir ut
fordringen å få penset den
ne utviklingen over på rik
tig spor.

— Industriens lobby
makt er enorm i EF, sier
Ken Collins.

— Miljobevegelsen bor
derfor sette mye inn på å
drive intensiv lobby-virk
somhet — uansett om verts
landet er medlem eller
ikke, sier lederen av Euro
paparlarnentets miljovern
komitè.

De lag er EFs miljøpolitikk
EFs mil



Hvorfor ikke fjerne tåken? (I) Bleiebarn, se Froskekon

Antimiljo-

invest

Flere enn oss har sikkert
lagt merke til store annon
ser fra et «grønt» investe
ringsselskap som forteller
at miljøvennlige aksjer gir
større verdistigning enn
gjennomsnittsaksjer.
Stemmer det?

For å finne ut litt mer,
satte forretningsbladet
«the Economist» sammen
et umoralsk aksjefond,
som bestod av aksjer en
etisk investor holder seg
langt unna, og sammenlik
net med ett av de mange
etiske fond i Storbritannia.
De umoralske vant knu
sende overlegent, 50 pro
sent mot 15 prosent verdi-
stigning.

Det umoralske fondet
bestod av like deler inves
teringer i følgende seks
forretningsområder: sør
afrikansk industri og gru
ver, tobakk-selskaper,
bryggerier, oljeselskaper
og kjemiske selskaper. De
sør-afrikanske aksjene øk
te aller mest, 83 prosent.
Deretter kom tobakken
med 68 prosent. Men 15
prosent og god samvittig
het er jo også verdt å ta
med seg. (The Economist)

—Det ser nå ut til at det blir
tåken som gjør at det ikke
bygges flyplass på Hurum.
Men hvorfor ikke fjerne tå
ken. slik man gjorde på de
militære flyplasser i Eng
land under krigen?

I England er det som
kjent mye tåke. Denne
klarte man å fjerne ved å
legge rorledning rundt

—Nylig kunne en lese i
avisene at en gruppe mil
jobekymrede NAF-med
lemmer i regi av «Framti
den i våre hender» ville ar
rangere en aksjon i protest
mot NAFs holdning til mil
jøsaker. Uten å kjenne det
videre forløp og heller ikke
hvordan NAFs administra

Vi kan notere stadig flere
seire for miljøvernet. De er
både store og små, og blant
de absolutt minste hører
vel følgende rapport fra det
nye (og slett ikke dårlige)
engelske miljøbladet «Gre
en magazine»:

Nå kan småjegere og
hobbyskyttere utfolde seg
uten bråk eller blod. Modi
fiserte geværer sender ut
infrarøde stråler til følsom

Singapore, som lenge har
spilt en viss rolle i norsk
mil jødebatt takket være
sin håndfaste opptreden
mot matpakkebilister (som
stoppes eller botelegges.
det kommer litt motstri
dende meldinger), har ny
lig økt registreringsavgif
ten med ti prosent. Nå kos

plassen med påmonterte
brennere og med passe
mellomrom. Det ble så
pumpet olje under trykk i
ledningen, og oljen som
kom ut, ble antent i likhet
med de primuser som var
mye brukt her til lands for
propanapparatene kom...
(fra et leserbrev i Aften
posten)

sjon og styre reagerte, vil
jeg si at en slik aksjon var
uten berettigelse. Etter
min, og slik jeg føler de
fleste menige medlemmers
mening, har organisasjo
nen langt på vei lagt seg
flat for miljoaktivistene...
(fra et leserbrev i MO
TOR)

me leirduer. Et treff blir re
flektert tilbake til våpnet,
registert av en mikro-pro
sessor og vist på en digital
resultattavle.

— Systemet er beregnet
på hoteller og konferanse
sentre som har kuttet ut
skyting på grunn av miljø-
skader og støy, forteller Si-
mon Pardoe i «Laser Spor-
ting Leisure».
(Green magazine 1989)

ter det 42 000 kroner å
registrere bilen. Importav
giftene er omlag som i
Norge. Informasjonsminis
ter Yeo Ning Hong fortel
ler at den økte registre
ringsavgiften er et midlerti
dig tiltak inntil man får
kvotesystem for kjøretøy
er. (Int. Herald Tri bane)

her
Vi har tidligere i denne
spalten rapportert om blei
eprodusentenes forsøk på
å holde seg mil jomessig på
høyden (nr.1 1989). Den
gang var problemet at plas
ten inni og rundt bleiene
har vondt for å brytes ned,
noe utenlandske miljoor
ganisasjoner har vært opp
tatt av, og bleieprodusen
tene prøver å svare på.

Nå blåses det til angrep
igjen, og det er farligere nå,
for nå retter skytset seg
mot engangsbleienes ve
sen. Det hadde ikke vært
så farlig om de kunne resir
kuleres, men vi har aldri
hørt om noen som leverer
brukte bleier til papirinn
samling. Følgen er at bare i
USA fylles soppelplassene
opp med 3,6 milliarder
tonn brukte bleier i året.
Nå ligger det lovforslag om
skattlegging eller forbud
mot engangsbleier til be
handling i åtte amerikan
ske stater. Og tekstilfabri
kantene jubler. (Int. Her
ald Tribitne)

Ombruk er
omtanke
Nicolae Ceausescos 32
binds verk «På vei til å.
bygge opp det pluralistiske
utviklede sosialistiske
samfunn» er ikke havnet
på dynga etter diktatorens
fall, om noen skulle tro
det. Verket er resirkulert.
Det gjelder både den ru
menske, engelske. russis
ke, franske, tyske og itali
enske utgaven, som alle
befant seg i hyllene til det
rumenske nasjonalbiblio
teket. Bøkene, på innpå
700 sider hver, var aldri
blitt lånt ut, ifølge riksbib
liotekaren i Romania. (Int.
Herald Tri bane)

kurransen

Gjennom Donald Duck
har det norske folk blitt in
trodusert for lengdehopp
konkurranser for frosker.
(Hvem kan for eksempel
glemme mesterhopperen
Lynet, i D. Ducks eie, som
mislykkes i konkurransen,
men som deretter, på
hjemturen i åpen lekter
over den beryktede Lan
gensjøen mens det blåser
orkan, redder hele Ande
bys befolkning fra forlis
med et sprang på sikkert
åtte meter (noen sier ti)?)

I virkelighetens verden
holder froskeimportør
Andy J. Koffman i Seattle
hardnakket på at han til
den årlige froskekonkur
ransen i Angels Camp, Ca
lifornia nå i mai vil stille
med en 90 centimeter stor
Goliat-frosk fra Afrika.
Delstatens jakt- og fiske
departement protesterer
alt det kan, og sier at den
gigantiske amfibien kan
komme løs i naturen, hvor
den utvilsomt vil utgjøre et
fremmedlegeme. Goliat
frosken kan hoppe ni me
ter i lengde, mens den lo
kale rekorden er 6,45 me
ter — i tresteg. (Int. Herald
Tribune)
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PROGNOSE 1990

For ti—femten år
siden ble det teg
net et dystert bil
de av 1990: Kraft
krisa ville ha
rammet oss hardt,
atomkraftverkene
ville gå for fullt
og Hobol Inter
national skulle
være forberedt til
å ta imot 21 mill.
passasjerer til tu
senårsskiftet.

N&M: KNUT ARE TVEDT

1970-årene var prognose
nes tiår. Man laget progno
ser over kraftforbruk, bil-
tall, økonomisk vekst og
veksten i flytrafikken. Og
prognosene gikk rett til
værs: Kraftforbruket skulle
øke med 40 % på femten
år. Økningen i bruk av fos
sile brensler skulle tredo
bles fra 1970 til 2000 osv.
Prognosene ble forlenget
langt inn i fremtiden — ofte
helt til 1990.

Når vi nå har nådd en
deåret for prognosene, kan
vi se at det ikke gikk som
prognosemakerne spådde.
Derimot er Naturvernfor
bundets politiske utspill
om stabilisering av energi-
forbruket, langt på vei blitt
oppfylt.

Underdekning ble
overskudd
Naturvernforbundet utga
sin energiutredning (xEn
ergi, Miljø, Samfunn») i
1974. Der tok NNV til or
de for stabilisering av ener
giforbruket innen 1990.
Dette standpunktet ble
raskt adoptert av SV og
mellompartiene, men ikke
av Høyre eller Arbeider
partiet. De ansvarlige for
landets energi- og industri-
politikk gav skremmebil
der av hvordan et energi
stabilisert samfunn skulle

se ut: Aluminiumet ville
størkne i ovene, de ensidi
ge industristedene ville se
ut som kirkegårder, utbyg
gingen av boliger og syke
hus ville stoppe opp. Hvis
man derimot fikk bygge ut
så mye man ville, skulle
det bli gull — om ikke grøn
ne skoger.

Og man nøyde seg ikke
med skremmebildene.
Tvert imot, det ble ikke
satt en eneste bremsekloss
på. Det ble utbygd stadig
mer, på tross av at for
bruksveksten ikke var så
høy lenger.

11974 regnet man med
at kraftforbruket (til almin
nelig forsyning) i 1985 ville
være 84 terrawattimer
(TWh). På tross av senere
nedskjæringer (til 68 TWh
og enda senere til 60 TWh)
av prognosen, gikk regje
ringa i 1978 inn for utbyg
ging av Orkla/Grana fordi
det ville bli «knapphet på
kraft i de kommende år.»
Samkjøringssjefen regnet i
1977 med at «underdek
ningen» ville være 4,4
TWh (ca. ni Altautbyggin
ger) i 1983. Og Buskerud
kraftverker sa samme år at
kostnadene ved ikke å
bygge ut Hardangervidda
ville beløpe seg til 15 milli
arder (1977-)kroner!

Men på tross av at det
ikke ble gjort noe for å
bremse veksten i forbru
ket, brukte alminnelig for
syning i 1985 bare 57 TWh
— om lag førti Alta-utbyg
ginger lavere enn man fo
restilte seg ti år tidligere. I
1987 var forbruket 60,7
TWh og 1988 59,4. Forelø
pige tall for 1989 er ca. 60
TWh. Vi har med andre
ord en utvikling i retning
av en stabilisering av elek
trisitetsforbruket, selv om
de politisk og faglig an
svarlige har arbeidet iher
dig for det motsatte.

Nei til atomkraft
Energi- og prognoseulvene
fra 1970-åra tok feil også

SOL
på et annet punkt: Vi har
nå ugjendrivelige bevis for
at det ikke er seks atom
kraftverk i drift i Norge, og
at det ikke vil komme et
nytt hvert annet år fram til
år 2000. 11970 ville davæ
rende industriminister
Rostoft at man skulle hol
de muligheten åpen for
igangsettelse etter 1978.
Norges •Vassdrags- og
Elektrisitetsvesen (NVE)
la fram sin store kjerne
kraftutredning 1973, og
konkluderte med at det
«tas sikte på» å få det førs
te atomkraftverket i drift
1982. NVE pekte ut 20 ak
tuelle byggesteder langs
kysten fra Halden til Kra
gerø. Regjeringen (nå med
industriminister Ulveseth)
gikk inn for atomkraft i
1974. Etter å ha foreslått
bl.a. å bygge et norsk
atomkraftverk i Sverige (!),
ble saken overlatt videre
utredning i et offentlig ut
valg. Rapporten kom i
1978 og var positiv til
atomkraft, men ingen poli
tiske utspill har siden
kommet for å få gjennom
ført planene. «Behovet»
for atomkraft i 1990-årene
har vi ikke sett mer til.

Inn for landing
Diskusjonen om hovedfly
plass er stadig aktuell. Men
i dagens situasjon kan det
være på sine plass å minne
om at man i 1971 ventet at
flyplassen skulle stå ferdig
rundt 1985. Den skulle lig
ge i Hobøl. Behovet for fly
plassen ble dokumentert
ved en prognose som tido
blet antallet flypassasjerer i
Oslo-området fra 2 til 20
mill. I 1990 regnet man
med nesten tolv milloner
passasjerer på Hobøl-fly
plassen og en årlig vekst på
sju prosent. Adkomsten
skulle sikres bl.a. ved Dro
bakbrua (antatt ferdig
1985) og en ny motorvei
fra Oslo, der man bl.a.
kunne bruke traseen til
Ekebergbanen, som «ven

tes nedlagt i løpet av 1970-
årene».

Passasjertrafikken på
Fornebu og Gardermoen
var i fjor om lag seks og en
halv million, en nedgang
på rundt fire prosent fra
året før. Og trikken klatrer

kraften, uten at alumini
umet størknet i øynene og
folk frøs i de tusen hjem.
Det ble ikke motorvei
gjennom Frognerparken.
Fornebu holder ennå.
Kraftsituasjonen ble ikke
prekær etter 1980. Og
bompengesystem for bil-
trafikk i bykjernene — selve
kroneksempelet på miljø
bevegelsens urealistiske og
usannsynlige forslag — er
blitt virkelighet. Prognose
makerne har likevel ikke
mistet jobben — de har bare
skjøvet fram tidsperspekti
vet. Nå finner de på behov
til år 2010 og deromkring,
men muligens noe mer
edruelig enn 1970-åras ut
viklingsoptimister.

KATASTROFENE

Feil: Det er ikke seks atomkrattverk i drift i Norge. Foto: NTB

IKKE KOM ‘t

Feil: Fornebu holder ennå. Hobøl International kommer ikke, ikke
Hurum heller. Foto: NTB

Og feil igjen: Det ble ikke motorvei gjennom Frognerparken. Foto:
NTB

g
Tegning: Rasmus Hansson.

fortsatt oppover langs Eke
bergåsen.

Med alle de oppgavene
vi står overfor i 1990-åra,
kan det være greit å huske
på at en del ting kunne
vært mye verre. Gårsda
gens prognosemakere fikk
ikke oppfylt sine fremtids
visjoner. Vi slapp atom
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Er du naturinteressert?
Friluftsmenneske?

Da har vi bøkene for deg. Meld deg inn i dag! Som medlem av Bok-
klubben Natur & Friluftsliv kan du bestille disse enestående

REDD FUGLENE
REDD FUGLENE forklarer på en enkel måte fuglenes
betydning for en verden vi alle deler. Samtidig gir
boken en opplevelse av den skjønnhet som jordas
fugleliv representerer. Her er 55 spesiallagede fugle
illustrasjoner og over 500 fargefotografier. I den nors
ke utgaven har zoologen Peter Johan Schei og ornito
logen Roar Solheim skrevet et helt nytt norsk kapit
tel. Innb. 384 sider. Gjennomillustrert.

DE GAV OSS EN ARV
DE GAV OSS EN ARV er et minnesmerke over disse
som klarte å lære oss noe om naturfølelse og natur-
forståelse allerede i forrige århundre! Olaf Heitkøtter
gjengir deres skildringer av landskap og tradisjon og
gir oss sin egen opplevelse av de samme områder
idag — i ord og bilder. Innb. 120 sider.
Gjennomillustrert. Stor format.

Vanlig pris: kr. 265,-
Medlemspris: kr. 199,-

Morsom hurtigsvarpremie!
Hvis du svarer innen 10 dager sender vi deg boken
FLODHESTER LEVER ISÆR OM DAGEN OG OM
NATTEN av Jean Charles. GRATIS!

Velkomstboka:

Barske Glæder
av Peter Wessel Zapffe.
Kun kr. 10,-!
Boknr. 1001

Tre i Norge ved to av dem
av H.J. Müller
En knakende god reise-
skildring om tre unge
engelskmenn på jakt- og
fisketur i Jotunheimen.
Vanlig pris: kr. 178,-
Medlemspris: kr. 134,-
Boknr. 1003

På ski over Grønland
av Pridtjof Nansen

en over Grønland,
turen fra Bergen til

Kristiania, og to udødelige
taler til ungdommen.

lig pris: kr. 168,-
edlemspris: kr. 126,-
knr. 1006

re mann i en båt
av Jerome K. Jerome
Beretningen om en båttur
som ble en av verdens mor
somste bøker.
Vanlig pris: kr. 158,..
Medlemspris: kr. 119,-
Boknr. 1009

Barnas dyrebok
av Inger Næss
Ingunn Mosberg
21 norske pattedyr presen
tert i fakta men også med et
eventyr eller legende.
For barn.

NAVN:

De tusen fossers land
av Erling Welle-Strand
Historier, myter og fakta
om Norges fossefall.
Med et mangfold av bilder.
Vanlig pris: kr. 345,-
Medlemspris: kr. 260,-
Boknr. 1007

Oppdag naturen
av Peter Krantz og
Leif Eriksson
Endelig en bok som lar oss
oppdage naturen sammen
med våre barn.
Vanlig pris: kr. 268,-
Medlemspris: kr. 201,-
Boknr. 1016

Motgift
av Sidsel Morch, Kristian
Eskeland og Berit Fonnaas
Våre beste forfattere gir en

Kan sendes
ufrankert

Norge.
Adressaten

betaler
portoen.

SVARSENDING
Avtale nr. 120 000/218 Pb.

Opptaft av hva som
skjer med livsmiljøet? Kun fo

bøkene med 25 % lavere pris
enn i bokhandelen.

sielt
interesserte?

Du kan også velge blant disse bøkene. Se hvilket prisavslag du får som medlem!

Rudolf L. Schreiber: Olaf Heitkøtter:

Det levende landet
av Pål Hermansen
En annerledes fotobok
om den norske natur.
Vanlig pris: kr. 388,-
Medlemspris: kr. 291,-
Boknr. 1015

Vanlig pris: kr. 488,-
Medlemspris:
kr. 366,- .

annerledes og spennende
fremstilling av vårt forhold
til naturen.
Vanlig pris: kr. 198,-
Medlemspris: kr. 148,-
Boknr. 1017

BLfl MEDLEM - SEND INN KUPONGEN I DAG!

II
-:
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JA, jeg vil bli medlem
Bokklubben Natur & Friluftsliv.
Jeg bestiller følgende bøker:

BOKKLUI3BEN
NATUR & FRILUFTSLIV

I
I

Vanlig pris: kr. 90,-
Medlemspris: kr. 68,-
Boknr. 1008

fl Velkomstbok: Barske Glæder
Bare kr. 10,- (Nr. 1001).

0 Redd Fuglene, bok nr. 1019. Kr. 366,-
fl De gav oss en arv, bok nr. 1020. Kr. 199,-
fl Jeg bestiller følgende bøker (oppgi nr.):

Jeg mottar boka ‘Flodhester lever især om
dagen og om natten». i hurtigsvarpremie når jeg
sender inn denne kupongen.

I ADR:

POSTNR:

BOKKWBBEN
NATUR & FRILUFTSLIV

cio Aventura Forlag
Sentrum
0109 Oslo 1

(Porto kommer i tillegg)



KOMMENTAR

BIOTEKNOLOGI HVA ER PROBLEMET?
Bioteknologien
kan utvilsomt
bidra til å løse en
rekke av verdens
store problemer:
Sykdommer, sult
og forurensing.
Spørsmålet er
bare: Er det slik
den kommer til å
bli brukt?
N&M: RASMUS HANSSON

I jernbanens barndom
planla noen dristige en
gelskmenn å bygge passa
sjervogner som skulle trek
kes av damplokomotiv i
30-40 km/t. De ble møtt av
indignerte protester: I en
slik svimlende hastighet
ville lufta bli sugd ut av
kupéene, og passasjerene
lide en gruelig død! Det
finnes nok av historier om
hvor feil kortsynte skepti
kere har tatt i sin motstand
mot teknologiske nyvin
ninger. Er miljøbevegel
sens skepsis til bioteknolo
gien bare nok et eksempel
på perspektivløs og lavlof
tet framtidsfrykt?

Enormt potensiale
De som forstår seg på bio
teknologi understreker at
dette feltet har i seg et
enormt potensiale. Opti
mistene mener at vi i løpet
av kort tid kan vente oss:

• Stor kunnskapsøking
takket være revolusjone
rende teknikker, utvikling
av nye produkter og mar
keder, nye arbeidsplasser
og økonomisk vekst. Bio
teknologien er anslått til å
ville stå for en omsetning
på 200 — 700 milliarder
kroner i år 2000.

• Miljøskadelig produk
sjon og produkter kan er
stattes av billige, uskadeli
ge prosesser og produkter.
Det kan utvikles rense-or
ganismer som «spiser» for
urensing.

• Og kanskje viktigst av
alt: Nye medisiner kan

hjelpe syke som idag ikke
får behandling. Nye korn
sorter og andre dyrkings
vekster, og nye husdyr
raser kan avhjelpe sult og
feilernæring i den tredje
verden.

Vi ser allerede idag ek
sempler på disse anvendel
sesområdene; det er neppe
tvil om at bioteknologien
kan bidra til å løse mange
problemer. Spørsmålet er:
Vil den bli brukt slik?

Verden ble ikke
bedre med PC’er
Da data-teknologien for al
vor tok av på begynnelsen

segpåerne omtrent de sam
me vyene som nå brukes
om biotekologien. Med full
rett. Data-teknologien har
utvilsomt potensiale til å
gjøre verden bedre på endel
omåder. Men den har ikke
gjort det. Ikke engang for
oss som har fått alle PC’ene
og den økonomiske veks
ten. Og verden er blitt verre
for de fattige. Årsaken er
selvfølgelig at det er helt
andre krefter som i praksis
styrer utviklingen av data
teknologien enn for eksem
pel hensynet til miljø og ut
vikling.

Hverdagen
Det er grunn til å vente at
det samme vil gjelde biotek
nologien. For det første,
utenom statlig forskning vil
motivet for å satse midler på
bioteknologi rimeligvis
være å tjene penger. For det
andre er bioteknologi så
kunnskaps- og ressurskre
vende at den stort sett vil
forbli et i-lands-fenomen.

Vanilje har lenge vært
en av Madagaskars viktig
ste eksport-artikler. Nå har
amerikanerne ved hjelp av
bio-teknologi klart å fram-
stille «kunstig» vanilin, og
har stanset importen. Suk

kerplantasje-arbeidere blir
arbeidsløse fordi biotekno
logi brukes til å utkonkur
rere sukkerimport fra den
tredje verden. Derfor sultet
50 000 barn av plantasje
arbeidere ihjel på den filli
pinske øya Negros i 1986-
87. I Sverige har gentekno
loger spleiset inn et gen fra
den antarktiske is-fisken i
tobakksplanter, slik at
plantene tåler kulde og
kan dyrkes i svensk klima.
Så slipper svenskene im
portere tobakk fra Brasil.

Agro-business
Det vil ganske sikkert bli

søke å monopolisere mar
kedene. Slike selskaper
selger alt nå såfrø-sorter
som raskt utkonkurrerer
lokale sorter, men som gir
sterile planter slik at bøn
dene hvert år må kjøpe
nytt såfrø fra selskapet.

Mange «agro-business
selskaper» har også stor
sprøytemiddel-produk

sjon. Mange av dem bru
ker allerede bio-teknologi
til å utvikle plantesorter
som tåler ekstra mye
sproytemidler.

Langsiktige
virkninger
Det er liten uenighet om at
skadelige gen-modifiserte
organismer ikke må slippe
ut i naturen. Bioteknolo
gisk industri og forskning
legger stor vekt på at dette
ikke skal skje. Usikkerhe
ten ligger i hva som regnes
som skadelig. Hittil har det
vært en tendens, også i
Norge, til å konsentrere seg
om organismer som kan ha
umiddelbar skadevirkning,
mens eventuelle langsikti
ge, økologiske endringer
ikke tillegges vekt. Dette
koker ned til et spørsmål
om natursyn og langsiktig-
het. Gjør det noe at vi så
smått påvirker det naturlige
arvematerialet?

Oppdrettslaks
Norsk oppdrettslaks er
foreløpig ikke produkter
av bioteknologi. De er li
kevel «unaturlige» orga
nismer, utviklet gjennom
kunstig avi. Oppdrettsnæ
ringa ligger dessuten an til
å bli en av våre første næ
ringer som setter biotekno
logisk «skapte» organis
mer inn i vanlig produk
si on. Den gir trolig et godt
bilde av hvordan hverda
gen i en bioteknologisk
næring kan arte seg om
noen år.

I 1988—89 rømte 1,2 mil
lioner oppdrettslaks fra
anlegg på kysten. I 1988
var det blitt gjennomsnitt
lig 28 prosent oppdretts
laks i norske vassdrag.
Men gjør det noe at det blir
endel ekstra laks i elvene?

De ansvarlige myndighe
tene synes tydeligvis ikke
det. De har ikke vært villi
ge til å iverksette strenge
nok regler til å hindre røm
ming, antakelig fordi de
har vurdert lonnsomheten

i næringa som viktigere
enn påståtte skader på vil
laksen.

Langtidseffekter
Den tydeligste effekten av
lakse-rømming har forelø
pig vært katastrofal syk
domsspredning. I biotek
nologisk perspektiv er det
imidlertid de genetiske
langtidseffektene som er
interessante.

Villaksen er oppdelt i
mange genetisk ulike
stammer, ofte flere bare i
en elv. Dette er hårfine
spesialtilpasninger til mil
jøet den enkelte stammen
lever i, utviklet gjennom
hundrevis av laksegenera
sjoner. Innblanding av
oppdrettslaks vil «tynne
ut» disse tilpasningene,
slik at villaksen etterhvert
blir dårligere tilpasset sitt
lokalmiljø. Vi har allerede
undersøkelser som viser at
oppdrettslaksgener gir dår
ligere gytesuksess enn vill
laksgener.

Det er denne typen ef
fekter vi kan vente av at
«unaturlige» organismer
slipper ut i naturen. Virk
ningene er vanskelige å
forutsi, og gjerne små på
kort sikt. Men det naturli
ge genetiske materialet
som endres på denne må
ten, kan vi ikke «repare
re». Langtidseffektene kan
bli store og uopprettelige.
Og faren vil bli større hvis
organismer som er «skapt»
ved hjelp av bioteknologi
slipper ut. De kan innehol
de genkombinasjoner vi
ikke greier å lage ved hjelp
av vanlig avl, og langtidsef
fektene av dem er enda
vanskeligere å forutsi.

Bioteknologien er et
faktum, og den vil ikke la
seg stoppe av skeptiske
røster. Men det er ytterst
viktig at lovverket som
skal styre utviklingen ikke
utarbeides på grunnlag av
rosenrøde forestillinger
om alt denne teknologien
skal gi oss og løse for oss.

av 70-tallet, utmalte forstå- utviklet matvekster som er
særlig godt tilpasset den
tredje verden. Men patent
eierne vil ha betaling. For
delene av de nye vekstene
kan bli mer enn spist opp
ved at selskapene som har
utviklet plantene vil for-
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Er DU en unødvendig forurenser?
Hvis så — bør du prøve:

ikke bare uten tostat - men fri for synleliske tensider, blekemidler, fyllstoffer mm.

NORGES STØRSTE MILJØVENNLIGE VASKEPROGRAM?!

Oppvask: NIXE OPPVASKPULVER) til maskin

NIXE FLYTENDE lii handvask

NIXE tJPPVASKPULVER til handvask i hardt vann

Rengjøring: PINUS til vanlig rengjonng, LINA gronnsape

SILVESTER, ekstra kraftig, PUR flytende plantesape

Klesvask: SONETT VASKEPULVER SONETT FLEKKFJERNER

ERION ull/slIke vaskemidde( - ERION ultkur (tanolintilskudd)

Fostattrie vaskemidler er ikke alltid tostattris,
De kan inneholde 02% ren tostor (0,8 - 1,8% tostat).

Da Norge stort sett har blott vann, er bdde tensider og tostater helt overflødige.

Vare vaskemidler er uten: SYNTETtSKE TENSIDER og FOSFAT — er dine...?

VMSkEPU
av ran p4ant,sbp. til hvilvask. kuldvaak og flnvaak

Handleliste for
miIjøbevisste

I-——

Fåes i Helios- og Helsekostbutikker over hele landet.
En gros: HELIOS A/L, postboks 222, 3470 Stemreestad. lit. (02) 85 16 00

RE E ELLER

BlE/EI?

tibærteni»aT

ti»tesse Sata
TRUSE/NNIEGG

t,»resse Sata
TOAIE1TPAP/I?

D8COÇ De4’n
TØRKERUIIEI?cNtt4 lbtk1

BEGRE
STATENS VEGVESEN HAR

0111 UT ET FAKTA- OG
DEBATFHEFTE OM

‘ FORURENSNING FRA

- — — — — — — — — — —

VEGTRAFIKKEN. DU
I

i JA, jeg ønsker å få tilsendt stk av fakta
og debattheftet “RENSE? BEGRENSE?” - om

I forurensning fra vegtrafikk.

KAN FÅDET
GRATIS VED Å

I
I
I

‘SENDE INN
‘KUPONGEN.

Statens Vegvesen
‘7’ Vegdirektoratet

I Navn I
I I
I Adresse I
L I
I I
I

Kupongen sendes til Vegdirektoratet, Informosjonskonloret, i
L

Postboks 6390 Etterstad, 0604 OSLO 6
— — • — — — — R. — —

Stadig flere av våre forbrukere blir klar over at de selv kan påvirke vart miljø ved å velge de
produkter som er mest miljøvennlige. Som Skandinavias største produsent av hygieneprodukter har

vi et spesielt ansvar nr vi velger råvarer. Derfor er det en glede å kunne fortelle at produktene
du ser på listen ovenfor er fremstilt av miljøvennhig og ressursbesparende materiale.

Vil du vite mer om våre mi/øvenniige produktei kan du ringe oss på (050) 033—28888,
vårt Grønne nurnmei (Du betaler kunfor ett tellerskritl, uansett hvor i landet du ringerfra.)

Tenk før du handler!
SABA Mölnlycke ‘

ttuier. tiint og lrusrinhlt,g3. p;i tI%t,Ii ,n’r,iI,,r er t’rc’,rv,titi av ikke ktorbtckct cuttutosemasse, men., roatelipapir,ig T,,rkerutturer t.iget ss relnqiapir og ,,nt jovunntig ma%sc



Vi vil herved uttrykke vår
begeistring for den redak
sjonelle linja i Natur &
Miljø. Bladet er langt bed
re enn forgjengeren Norsk
Natur, som vi synes var
uten brodd. Artikkelen om
NAF i N&M nr. 3/3 1989
var et tankekors. Vi vil
gjerne meddele at vår sam
vittighet ble så provosert at
vårt 10-årige NAF-med
lemskap har opphørt.

Støtende om Sissel

I nr. 1-90 skrev dere en ar
tikkel om Sissel Ronbeck
som jeg reagerer kraftig på.
Selv om jeg føler tilknyt
ning til et helt annet parti,
synes jeg måten dere omta
ler henne på er direkte stø
tende og motbydelig.

Den som taper på en slik
tendensiøs fremstilling er
ikke Sissel Rønbeck, men
NNV. Hvis dere velger en
slik stil, til de grader usak
lig, vil jeg vurdere mulighe
ten av medlemsskap uten
tilsending av tidsskriftet.
Og dersom den tonen også
aksepteres i forbundet, vil
jeg også vurdere mitt med
lemsskap.

Jeg forlanger saklighet
og hederlighet i en for-

Har man blitt overfølsom
for strøm, kan også appa
rater som trenger strøm ut-
løse allergiske reaksjoner.
Enkelte allergikere er så
angrepet at de må bo i hus
uten strøm, og tåler ikke
engang telefon.

ening som jeg støtter, og
det er nok av gode argu
menter som kan brukes
saklig i natur- og miljø

I Sverige har Foreningen
for El och Bildskjermska
dade blitt dannet. De kan
tilby litteratur om emnet.

Andre bøker om dette
er: Elektromagnetisme og
livet, samt Nytt lys over
legevitenskapen, begge av

I N & M nr. 1-90 er det et
intervju med Natur &
Ungdom’s leder, Gunnar
Album. Her takker han De
Grønnes «fallitt» for en
god del av NU’s medlems
vekst. Dette har jeg proble
mer med å forstå.

For det første kan jeg
ikke se at det er noen mot
setning mellom det å være
medlem og aktiv både i
NU og De Grønne. Jeg kan
heller ikke spore noen
«fallitt» i De Grønne. Det
eneste måtte være en del
personlige fallitter av øko
nomisk karakter.

Jeg antar likevel at du
tenker på valgresultatet,
Gunnar: knappe 0,5 % i de

Dr. Vilhelm Schjeldrup,
Miljøhus av «Walter
Kraus, Den tause inn-
trenger og Teknostress
(svensk).

Richard Hagen

fylkene vi stilte opp i. I så
fall takker jeg for dine hø
ye ambisjoner på våre veg
ne. Personlig er jeg ikke
misfornoyd. Jeg fryktet et
dårligere resultat, selv om
jeg hadde et lysegrønt håp
om et bedre.

Før valget var det vel
klart for de fleste at en
stemme på oss var bortkas
tet i så måte. De som like
vel stemte på oss måtte
gjøre det i protest, eller for
di de virkelig ser behovet
for et grønt parti

Hjertelig hilsen
Reidar Hansen
Landsstyremedlem Miljø-
partiet De Grønne

N&M Bulletin

Kjære Natur & Miljø!

Jeg har et spørsmål om bla
det N&M Bulletin:

Tre ganger har jeg fått
bladet i posten, med helt
forskjellige numre. Det vir
ker som det blir sendt ut
helt tilfeldig, og det er
synd, for jeg likte godt den
lille naturvern-påminnel
sen det ga meg.

Hvor ofte kommer
N&M Bulletin ut, og hva
skal jeg gjøre for å få den?

Vennlig hilsen
Turid Hansen,
mangeårig medlem

Naturvernforbundets ny
hetsbrev N&M Bulletin
går bare til de som har be
stilt abonnement. De bla
dene du og alle andre
medlemmer har fåtz, har
vært gratis prøveeksem
plarer.

Bulletin’en er på 8—12
sider, og kommer ut hver
14. dag. For medlemmer i
Naturvernforbundet kos
ter det 120 kroner for et
årsabonnement.

Red.

NHO og enkelte forbund i
LO med særinteresser i
kraftslukende industri sat
ser på argumentene ((fart
på Norge» og <(flere ar
beidsplasser». NVE tror
slagordet «mindre foruren
sing» må slå godt an. Beg
ge grupperinger satser på
at folk flest vet såpass lite
at de ikke våger protestere.

Jeg tror de forregner seg.
Folk vet bedre. De vet at
ingen av argumentene hol
der mål. Det finnes verken
nasjonaløkomomiske eller
økologiske argumenter
som tilsier at man bor øke
norsk vannkraftutbygging.

Det lyktes å dempe rov
driften på gjenværende
norsk vassdragsnatur etter
at det hele hadde toppet
seg i Orkla- og Altautbyg

gingen. Vi som var med
den gangen er fortsatt med.
Vi skal slåss for hver dråpe
av liv, fra gråfjell til hav-
strøm.
HansJ. Engan

LESERBREV

NAF-
medlemskap

Ikke mer vannkraftutbygging
Redaksjonen tar gjerne
imot leserbrev. Av
plasshensyn forbehol
der vi oss imidlertid ret
ten til å forkorte inn
legg.

vernarbeidet.

Med hilsen
Ejorn Geirr Harsson

RJUE3GSKDLE

Råd mot elektrisitets-allergi

RoarA. Lund
Ragna Dah len

4630 SØGNE
Tif. 042/66 029
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MILJ)BASAR MILJØBASAR

heter Frans Widerbergs
motiv pä denne plakaten.
Originalen ble gitt av
Frans Widerberg til
Naturvernforbundet og
Felleskompanjen for
jordas miljø og utvikling i

forbindelse med Partienes
Felles Mil jøprogram
1989—93.
Ved d sikre seg denne

Plakat u/signatur. Varenr.: 126
Nå på tilbud, kr. 100,—

Er ungene dine Blekkulfs venner?
Blekkulf-produkter på tilbud til
medlemmer og ikke-medlemmer:

Blekkulf-boka
(cirbeidsbok)
Varenr. 557, kr. 20,—
Medlemspris kr. 15,—

Blekkulf
kassetten
Varenr. 619, kr. 25,—
T-skjorte, (4—5/
6—8/9—11/12—14 år)
Varenr. 621, kr 40,—
Medlemspris kr. 35,—

KUNSTKORT
Kortene er laget av kunstneren Bjørn Richter. Richter
er maler, skulptør og forfatter, bosatt i Telemark. I
sine motiver bruker han naturens språk og rikdom til
å skildre det spennende forhold ellom fantasi og
virkelighet. Til hvert motiv følger en liten tekst. Kortene
er doble og leveres i sett med 5 ulike motiver,pakket i
gaveeske med konvolutter.

Varenr. 219, kr. 75,—
Medlemspris kr. 65,—

Gjør Naturvern-
forbundet synlig!
Liten ryggsekk på tilbudt
Varenr. 650, nå kr 120,—
Medlemspris: nå kr 100,—

Treningsbag
Varenr. 651, kr 210,—
Medlemspris kr 180,—

Paraply
Varenr. 652, kr 120,—
Medlemspris kr 100,—

BØKER OM MILJØ:
STATE OF THE WORLD (norsk utgave)
Verdens mest leste mil jorapport fra Worldwatch Institute.
Dette er den syvende årsrapporten om var klodes
tilstand og den mest leste rapport om mil jøutviklingen
på jorda.

Varenr. 568 Pris kr 170,—
Medlemspris: kr 150,—

HELE NORGES MILJØBOK
Oppdatert med de siste nye
produktopplysninger
I annen utgave har vi
oppdatert alle
informasjoner, og foyd til
nye, bl.a. blir den nye
ordningen med merking
av mil jovennligo varer
presentert.

Varenr. 567
Pris kr. 149,— Medl.pris kr.
119,—
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Bibliografi-plakat (Format
64 x 86 cm)
Signert av kunstneren i
maks. 300 eks.
Varenr. 125, kr. 1000,—
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TELEFON BESTILLING: (02) 71 55 20

--

BESTILLINGSKUPONG
Antall Varenr. Varens navn Str. Pris Sum

Eksped.gebyr 35,—

ifrankeri
Norqe

A r t(fl
,r:aler

‘i

Gave til NNV

Medl.nr.: Totalt

Navn:

Adresse:

_________________________________

Postnr./-sted:

__________________________

TIf.:

______________

Forskuddsbetaling G Betaling ved oppkrav
Postgiro 2 36 22 59
Bankgiro 1720.05.00717

60
61



MIN NATUR

—Nico?! Er det
ikke bedre å dra
inn til Anholt
igjen?, sa Peder.

—Det går ikke!
Jeg har en avtale
jeg må holde!
Marianne skal
plukkes opp i
Marstrand.

i gjorde en gibb og
båten fosset avgår
de med vinden i

ryggen. Helle, Peders kjæ
reste, satt stille i sitt hvite
regntøy med hetten truk
ket godt over hodet. Jeg
tror hun tenkte som jeg at

vi var de eneste som hadde
lagt ut fra kai den morge
nen. Og ikke hadde vi mo
tor heller.

Vi passerte Anholts øst
ligste punkt og gikk opp
mot vinden og strammet
inn fokk og storseil.

Helle så fryktelig blek ut,
og jeg merket kvalmen
komme snikende, Bølgene
var mindre nå og Nico unn
gikk dem elegant ved å falle
av for å skyte mer fart for så
å vippe seg over bølgen slik
at den siste halvannen me
ter høye skumtoppen traff
bak. Et eller annet sted inni
meg kunne jeg finne denne
situasjonen morsom, men
fordi vi ikke hadde noen
følelse av at vinden hadde

løyet, var det likevel mer al
vorlig enn spennende. Tau
verk og stag slo uavlatelig i
masten, mens det ulte
uhyggelig i luften. Men vi
var altså tvunget til å holde
så nordlig kurs som mulig
for å nå målet.

Pedr hadde gått neden
under for en stund siden
og vi ble ganske forbauset
da vi fant ham sovende i
alt kaoset av ting som var
slengt veggimellom.

—Det er faenmeg godt
gjort, sa Nico, jeg misun
ner ham!

—Jeg tror jeg kaster opp,
sa Helle.

Hun gikk på styrbord
side og fikk det overstått.
Jeg syntes hun var tøff og

trere seg om gråværet i
Sverige. Solen skinte på
himmelen og bølgene, som
var like store som eneboli
ger i Holmenkollåsen, var
mer majestetiske og lot til
å være en tanke vennligere
innstilt mot oss. Det var al
likevel nifst å tenke på at
de kom hit fra Skagerak og
før det fra Nordsjøen og
før det igjen, fra selveste
Atlanterhavet.

—Hvor lenge tror du det

er igjen? Spørsmålet kom
fra Helle. Hun var ikke
kvalm lenger.

—Det spørs, jeg tror vi
blir nødt til å gå inn før
Marstrand, sa Nico. —Gø
teborg antagelig.

—Hvor lenge er det til
da?, spurte jeg.

—Jeg må finne ut på draf
tet hvor vi er før jeg kan
svare på det. Vi er heldige
hvis vi når frem før det blir
mørkt.

—Hvor langt tror du det
er mellom hver bølgetopp?
50-60 meter?

—Vanskelig å si... kan
skje.

—Det er ca. en halv fot
ballbane altså, fortsatte jeg.

Det ble stille igjen og jeg

var overlatt til å høre på
den truende ulingen fra
vinden.

Helle hadde sittet og
kikket litt på draftet og et
terhvert begynte hun å rei
se seg for å kikke forut.

—Jeg tror jeg ser noe land
langt der borte!

Omsider gikk solen ned
bak Danmark et sted. Nat
temørket kom og vi seilte
inn i det vi trodde var leia
til Gøteborg da jeg plutse
lig oppdaget noe.

—Nå lyser den fyrlykten
der borte rødt, altså... er
det riktig?

—Hva sier du Lars?, sa
Nico og virket litt nervøs.

—Det er jo helt galt! Den
skal ikke ha noen rød sone

i det hele tatt. Ta og sjekk
på draftet fort.

Jeg brukte lommelykten
og konsentrerte meg det
jeg var god for, bare for å
høre Peder skrike:

—Der er det en grunne,
rett der borte!

Jeg så den. Det skummet
og sprutet kraftig 30 meter
bak oss på styrbord side.
Jeg så også hvordan bølge
ne valset seg innover, i
mørket så de nesten enda
galere og nådeløse ut. Jeg
hadde ingen problemer
med å tenke meg hvordan
de rev og slet seg ned i hav-
bunnen under oss. Nå var
vi omringet av tre, fire
skvalpeskjær som lyste
opp som hvite spøkelser i
mørket. Peder skrek til Ni
co og spurte om draftet var
fra før forrige verdenskrig.
Nico var stum.

—La oss heller komme
oss ut herfra. Draftet er fra
-64. Det var Helle som sa
det, imponerende rolig.

—Jeg går opp mot vinden,
stram inn seilene!

Vi gjorde som kapteinen
sa. Det merkelige var at vi
gjorde det helt uten panikk,
akkurat som om 10 timers
seilas i hardt vær ikke had
de påvirket oss. Jeg følte vel
heller at jeg hadde gått tom
for angst. Og som ved et un
der seilte vi rett ut av den
dødbringende feilen vi
hadde gått i.

—Da er vi reddet, da, sa
jeg.

—Vi klarte oss, vi klarte
oss! Vi skulle egentlig ha
vært pinneved, men vi er
ferdige med dritten! Nå var
det Nicos tur til å være
fjoilete, og jeg skjønte at
han hadde fryktet noe sånt
som dette hele tiden. Nå
smilte han et kjempesmil
og hadde et smågalt blikk i
øynene da vi satte kursen
inn i leia mot Gøteborg.

Men lykken skulle ikke
vare. Plutselig sa Peder:
—Jeg hater å si det, men har
noen av dere sett bakover i
det siste...?

—Ikke si sånn, da, sa Hel-
le som lå med hodet i fanget
hans. Jeg snudde meg og så,
og skjønte så altfor godt
hva Peder mente.

—Hvorfor i helvete skal
den komme akkurat nå!?!
Nico var ikke fjoiiete len
ger.

Danskebåten kom bak
oss som et stygt uhyre. Al
dri hadde den sett større ut
enn den gjorde i det øye
blikket.

—Heldigvis har den ra
dar, sa Peder.

—Hva hjelper det, den
kan ikke stoppe, sa Nico,
og bannet høyt nok en
gang.

Akkurat da for en ly
skjegie over oss. Et kraftig
ekkeit hvitt lys traff oss
midt i trynet og ble etter-
fulgt av et langt og dypt
«tuuuut» som fikk meg til
å tenke på dødsskriket til
Moby Dick.

—Vi må seile ut av leia,
han der gir bianke faen i
oss. Nico la roret til siden
og vi sto alle oppreist i bå
ten og lurte på hvor vi
skulle gjøre av oss. Jeg fikk
mest lyst til å si godnatt og
gå ned i kahytten og legge
meg. Lese en god bok,
kanskje.

—Pass opp, brølte Nico.
Vi gibber!!

Stakkars Helle fikk
bommen rett i skallen, og
hun bare datt sammen. Ni-
co kjeftet og sa at det var
hennes egen feil. Helie be
gynte å gråte og fikk trøst
av Peder. Så ble halve him
melen borte for oss idet
Danskebåten passerte oss
snaue 15 meter unna. Det
var litt av et syn!

Det virket som om «Or
men Stutte» hadde en vel
signelse over seg. Men da
vi la til kai på den mest
morkne og falleferdige
brygga jeg noensinne had
de sett, kravlet jeg meg opp
på den, satte meg ned og
sa: — Her vii jeg sitte i natt!

Neste dag haiket Helle
og jeg hjem til Oslo fra Gø
teborg. Senere fikk jeg vite
at Nico’s venninne ikke
hadde møtt opp. Hun had
de ligget i influensa...

Lars Lillo-Stenberg

følte meg lettet selv, akku
rat som om jeg slapp å gjøre
det, fordi hun gjorde det...

Klokken hadde passert
12, og havet begynte nå å
vise en litt blåere farge et
tersom skyene stakk avgår
de mot øst for å konsen
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42.001 OPTIMISTER KAN IKKE TA FEIL
— derfor bør vi bli enda flere
Har du noengang hørt om en pessimist som har utrettet noe? Ikke vi heller. Derfor er
Naturvernforbundet smekkfullt av optimister.

Hittil har vi fått 42.000 miljØvernere med på laget. Medlem nr. 42.001 er Blekkulf —

alle norske barns favorittblekksprut. Med et slikt mannskap og en sånn innstilling kan
det bare gå en vei. Framover!

Selvfølgelig vil vå? innflytelse bli større jo flere vi er. Du som er medlem fra før har
alle tiders mulighet til å slå to fluer i en smekk: Du kan skaffe Naturvernforbundet nye,
viktige medlemmer, samtidig som du skaffer deg selv en verdifull vervepremie.

I år har vi en premieliste vi er stolte av å tilby deg. Den ser slik ut:
• • Verver du et medlem kan du •

velge mellom tre forskjellige
trykk av Staffan Ulstrøm, med
motivene gaupe (nr. 2),
vandrefalk (nr. 3) eller havørn
(nr. 4) — eller du kan velge
Naturvernforbundet egen •
kassett med fuglelåter (nr. 5)

• • To nye medlemmer
kvalifiserer til Arne Brimis
nye kokebok (nr. 20), verdi
kr. 239,—. Bruk naturen i
matlagingen, billig og mye
spennende smak.

• Tre nye gir deg en anatomisk
ryggsekk fra Lill-Sport (nr.
21), verdi kr. 298,—. Akkurat
passe stor til turer av
mellomklassen.

• Å verve fire nye medlemmer
er tingen for alle jegere. Lill
Sorts jaktsekk (nr. 22), verdi
kr. 398,—, kommer i posten
niir alle fire har betalt. Selv
om du ikke gar pà jakt. kan jo
stolen være god å sitte pa ute i
skogen i alle tilfelle.

NI?: Husk at du også kan spare vervingen. -

i Ververens personalia
Navn:

Adresse:

Postnr/sted: Medi. nr

Adr:

Kan sendes
ufrankert

i Norge.
Adressaten

betaler
portoen.

Navn

Adr

Jeg har vervet følgende personer:
vn:

___________________________

Adr:

i 2
Navn

:3

:4
‘5
L_
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Adr

Navn

-L

Adr
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