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For 100
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• Den Landmann,
der har noget Skov
tilsalgs nu og da, li
ker ikke meget Lov
skoven; det er endog
ganske almindeligt
at høre Skoveiere
kalde Løvtræerne
for Ukrudt, som det
gjælder om at faa
bort, for at Naa
letræerne skulle tri
ves. (Aftenposten ca.
1890).

Det siste
fra

Singapore
• 42.000 koster det
nå bare å registere bi
len i Singapore. Det
er en opplysning
som setter debatten
om 60 øres miljøav
gift pa bensin i Nor
ge i perspektiv. Det
siste er at nasjonal
forsamlingen i bysta
ten har vedtatt å gi

skattelette til bilister
som lover å bare bru
ke bilen om natten!

Ordningen virker
slik: Det innføres en
skattelette på omlag
50.000 kroner. Til
gjengjeld får biliste
ne bare lov til å kjøre
bil i byen mellom
klokka åtte om kvel
den og sju om mor
genen, pluss hele
søndagen. I tillegg
vil man få anledning
til fem turer per år
ellers i døgnet. (Int.
Herald Tribune)

Popeorn
i miljøets
tjeneste

• Et nederlandsk
datafirma har be
gynt å pakke dataut
styret i popcorn iste
denfor miljøfiendtlig
polystyren. Jeroen
Groot i selskapet
Corbian Internatio
nal BV fra Hoofd

dorp i Nederland
sier at selskapet har
brukt popcorn i
noen måneder.

— Noen kunder
spiser det opp etter
på, men det anbefa
ler vi ikke, sier han.
(Int. Herald Tribune)

Har de
lagt

det store
egget?

• Et sveitsisk ekte
par hevder å ha
oppfunnet lettegget,
det lavkolesterolhol
dige alternativ.

Avisen «Süddeut
sche Zeitung» skri
ver at Andrea og Isa
belle Låuppi fra kan-
tonen Aargau etter
fem år med uavbrutt
krysning har fått
fram høner som leg
ger egg med opp til
30 prosent mindre
kolesterol enn nor

malt. Eggene er oli
vengronne. Fargen
skal markedsfores
som et pluss. Grøn
ne egg i mer enn en
betydning, liksom.

Strålende
ferie!

• Det sovjetiske rei
sebyraet Kiev-turist
skal lansere Tsjerno
byl og omegn som
turistmål! En plan
lagt reiserute for tu
rister omfatter den
døde byen Tsjerno
byl, landsbyen Ko
patsji med en radio-
aktiv fyllplass, byg
geplassen til det ikke
fullførte tredje byg
getrinn til kjerne
kraftverket i Tsjerno
byl, og landsyen Sla
vutitsj, der livet iføl
ge barske folk på ste
det er godt, men for
kort. En grundig
sjekk av de reisendes
strålingsdoser skal
finne sted før og et
ter turen. (Komso
molskaja Pravda)

Handleliste for
miIjøbevisste

I JUPP

Norges
Naturvernforbund
Postboks 2113 GrQnerløkka,
0505 Oslo 5, Norge.

Medlemskontingent i Norges
Naturvernforbund:
Personlig medlem: (inkl. Natur
& Miljø) kr. 200,— Pensjonister:
(inkl. Natur & Miljø) kr. 100,—
Livsvarig medlemskap: kr.
4.000,— Bedriftsmedlemskap:
kr. i .500,— Medlemmer av
Norges Naturvernforbund er
automatisk medlem av det fyl
kes- og lokallag vedkommende
sokner til.

Naturvernforbundets fylkeslag
Ostfold Naturvern: Leder Tore Ho
ell, til. 09/192011 Kontoradresse:
Postboks 1151,1631 Gamle
Fredrikstad, til. 09/314980. Na
turvernforbundet i Oslo og
Akershus: Leder Jens Gram. tif.
02/6901 09 (jobb), 02)447690 (pri
vat). Kontoradresse: Maridalsvei
en 120, 0461 Oslo 4, tlt.
02/383520. Naturvernforbundet i
Hedmark: Leder Torstein Herv

land, tlf. 066/761 38. Naturvern-
forbundet i Oppland: Leder Knut
Stenrud, tlf. 067/23555 (jobb),
063/32525 (privat). OL-prosjektet:
Olav Myrholt, tIl. 062/63045.
Naturvernforbundet i Buskerud.
Leder Even Woldestad Hansen,
lIt. 03/762365 (lobb(, 03/761535
(privat(. Naturvernforbundet i
Vestfold: Leder Tron Mikkelsen,
tIl. 033/47850 eller 034/83412
(jobb), 034/55463 (privat).. Na
turvernforbundet i Telemark: Kon
taktperson: Synne Blomquist, tif.
03/951 774. Naturvernforbundet
iAust-Agder: Leder Stig Olsen,
tlf. 041 /40266 (jobb), 041/42983
(privat). . Nafurvernforbundet i
Vest-Agder: Leder Kai Haugen,
tlf. 042/1 2208 (jobb), 042/85660
(privat). . Naturvernforbundet i

Rogaland: Leder Rolt Egelands
dal, til. 04/55821 3. Naturvern-
forbundet i Hordaland: Leder Kai
Grieg, til. 05/911340. Kontor-
adresse: Boks 1201, 5000 Ber
gen, tlf. 05/313851.• Naturvern-
forbundet i Sogn og Fjordane: Le
der Stein Malkenes, tlt.
057i45827 (jobb), 057/43523 (pri
vat). Naturvernforbundet I Møre
og Romsdal: Leder Odd-Arild
Bugge, III. 072/58467 (jobb).
072.’42818 (privat). Naturvern-
forbundet i Sør-Trøndelag: Kon
taktperson: Solveig Bekken, tlt.
07/512661. Kontoradresse: Dron
ningensgt. 33, 7012 Trondheim,
tlf. 07/51 5224. Naturvernforbun
det i Nord-Trøndelag: Leder Kjell
Delbekk, 077/44752. Naturvern-
forbundet i Nordland: Leder Ove
Eliassen, til. 081 ‘62053. Ba
rentshavutvalget: Bente Aasjord,
til. 08126033. Naturvernforbun
det i Troms: Leder Roald Tobias
sen, til. 083/70451.. Naturvern-
forbundet i Finnmark: Leder Bjorn
Harald Hansen, lit. 085/981 63.
Natur og Ungdom: Leder Åsne
Berre Persen. Daglig leder Trond
Beldo Klausen. Kontoradresse:
Torggt. 34, 0183 Oslo 1,
tlf.02/36421 8.

I GRANSKADEN HELLER Nruin

Sl;ldig flere av våre forbrukere blir klar over at de solv Is,in .u il I :iiilji d velge de
)rn(l(lk(er som er mest miljøvennlige. Som Skandin:lvis -,h ni i.iii i i’ i ii i in’produkter har

vi ets1wsielt ansvar når vi velger råvarer. Derfor ‘ r (1(1 i I I i I iiiii i .ii li il produktene
dii ser på listen ovenfor er fremstilt av miljovrmiii n’ i I • nI maieriale.

i il (IN i ‘1k’ mer om väre miljøvennlige produkwi; ‘‘i d’ ‘‘‘‘i.’’ ‘ li ( ‘) 0, J —28888,
inn (,,rw,,,e nummer. (Du betaler kunfor el! /eIIi, .Aiiii gggn.u’fl I’, , •, i /,,,iIs’l du ringerfra.)

Tenk før du handler!
SABA Mölnlycke ‘

iii, i.e,p .,..
,,,,,,,,, i, ,,i ii_ku uuvcnfuir •r ircu,u’,liIi ur ur kluurhkkri uIiuuI,,. ,, u I.wh*P i. *bw. .wbi i ruu.Uuuii.iiuur miI5e•nullig ma,..rr.

I..— Assen kan dere markedsføre dette vaskepulveret som miljøvennhig? Denne esken er jo
full av fosfater!
—Ja, men se sa liten den er.
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LEVER

Ut av oljealderen
— med sneglefart

• • Golf-krigen har bare en positiv side: Varslet om at det

haster med å fri seg fra oljeavhengighetens kvelende grep.

— Ikke bare er verden henfallen til billig olje som en dran

ker til alkohol. I tillegg ligger spritsjappa i et svært farlig

nabolag, skriver Worldwatch Institute i en rapport.

• I Stadig flere regjeringer erkjenner at det er mange og

presserende gninner til å bevege seg ut av oljealderen. De

vet at utslippene av drivhusgasser må reduseres med opp

til 80 prosent om vi skal bremse drivhuseffekten. De vet at

forbrent olje gir sur nedbør og helseskader. De vet at ol

jebrønnene er tomme om noen tiår.

• I Likevel går det med sneglefart, også i Norge. Billig

vannkraft og rike oljekilder har ikke nettopp stimulert

utviklingen av nye fornybare energikilder. Det er illustre

rende at NyE, som har et spesielt ansvar her, bare bruker

tre av 300 ansatte til dette arbeidet. Det er til og med en

økning på 300 prosent fra i fjor!

• I Har man først visjoner og vilje, er mulighetene

mange. Vi kan produsere energi av sol, vind, jordvarme,

bølger og biomasse. Det finnes ikke én løsning som passer

for alle, lokal tilpassing og mangfold er viktige stikkord.

Cjennomhruddet er avhengig av to ting. Innsatsen innen

forskning og utvikling må mangedohies og de miljøskade

lige energikildene må få den pris de fortjener.

• I Som storprodusent av olje og med ambisjoner om å

være pådriver i internasjonal miljopolitikk, bør Norge vise

vei. Vi kan starte med å hjelpe Statoil av med noe av

overskuddet sitt, 14 milliarder kroner i fjor. Poenget med

et statsoljeselskap var jo å sikre politisk kontroll med virk

somheten. Investert i nye prosjekter som øker oljeavheng

igheten, vil oljepengene på lang sikt skade norsk økonomi.

Plassert i prosjekter innen fornybar energi kan de gi både

arbeidsplasser og eksportinntekter. I

INNHOLD

___

• Soll;rrli/oei, ( nis de fl/on ble opphavet til et

j;riiisip,i i LI , ,ii’,iili ni ii an som er godkjent i ett
land an h i,iinl i.4, ‘ï , ll iii i ‘‘,5(i i dc andre landene.
Med en EL )-aelnI Ânn li ‘I h lo ‘It,’ ni Norçe blant an—
11L’t 111(1 iillnIi’ ililpori ((0 !‘i’inIi 110!! (‘(lfl’ï.

• EF og Norg’ t’r in 1l’ 1110’ i1niI’ miljø—

en aperitit
tiltak, viser en gjennomgang N&M har gjort. Men
hva vil EFs indre marked bety for miljøet?

• — Miljøskadene vil øke, og vi kan bare reparere, me

ner Gunnar Album i Natur og Ungdom. AUF-leder
Turid Birkeland er enig, men hun tror EF kan påvirkes
i miljøvennlig retning — innenfra.

Sidene 16-22

EF: Fri Ilyt -«

Nykommere i norsk natur
rnrotta og mårhunden er nye innvandrere i den norske na

turen. Men ingen av dem er velkomne, fordi de kan forstyrre
den økologiske balansen. Mårhunden kan dessuten bringe med
seg både tuberkulose og rabies.
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Ingen grønn bølge i Japan
Hittil har ingen «gr000 hol1;t’. nok1 Ii in’, I 21 millioner inn
byggere. Landets storsit’ miljnurgnii’ipii har bare 15.000
medlemmer. Utviklingen gir in i I ‘I ‘‘ii ti g rei Ring. Energifor—
bruket øker raskere enn not’ ,nint’I ‘0’ i tolt’n, og Japan plan
legger 40 nye atomkrilIv,’rk ti,’ il
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Forlot NV[ i protest
Selv med oktt’ hevilgniio’’i iii i NVI’. bruke mer enn tn av
300 ansatte til ,tilt’i,k’t I li i ‘.1 I ‘mi gi. Overingeniør
Christian GronoRliill,’l i
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Padder i tunnel
Sunnmorskt’ p,t,kl,’i i i.i ‘ Ii

hver var n,ir de ki vi ‘i-i,

på sin ferd ut i’vii’pli i,

får lokale oil iii ‘i ‘i I iii I
vil, skal itit It I, ‘‘li I i. . i, .niii I
sikresg;eiiiutiii’,ii ,,iiIiIiItit

neler ti mur v,’i ‘i

.id’ I I

Ulven — et offer for myter
I leTt til’,nilt ‘.t nu’) til-i i1l nurdmennpå varulv. Ulve
mvtene l’ I I i I i. ‘ ‘ren viktig årsak til at det nå er
bare I, ‘in i, ut ‘ i I) i I lii ‘‘ki tid inavia.
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Svensk flukt fra atomvedtak
I li ilgtit av i I iii nikruftverkene er utsatt

I , i. ..k’i ki i’’. ti i Iagbevegelse og industri.
I i i t I at I I ‘ i.tktnrene skal være stengt innen

2(11 i. iii, i’ i dii iii ‘li i ‘in tror på.
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Vårpuss på sykkelen
Tohjulingen hentes ut av vinterdvalen og trenger stell.
Sykkelri’parator Einar Bowitz gir gode rad.
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IHYLL: Det gjeveste stedet å

Japans FALSKE

0

idjill

HILDE LUNDGAARD

JAPAN (Natur & Miljø): Hver vår samles Tokyos befolkning i Meijo-parken

for å feire kirsebærblomstringen. Men japanernes bilde av seg selv som et folk

i harmoni med naturen stemmer dårlig med landets tvilsomme verdensrekor

der: Størst import av tropisk tømmer, raskest økende energiforbruk og ver
dens største atomkraftverk under bygging.

Folk i Tokyo går fortsatt med
munnbind. Men det er for å
unngå å smitte andre med
forkjølelse. Ved hjelp av ver
dens mest avanserte rense
teknologi har japanerne klart
å rydde opp i smog, tungme

tall-forurensning og andre
ioynefallende miljoproble
men Når landet likevel del
vis fortjener tittelen «verdens
miljoterrorist», henger det
sammen med et nærmest to
talt fravær av miljø—

oppleve kirsebærblomstring
en i Tokyo er Meijo-parken.
Travle forretningsmenn sen-
der sekretærene ut for å ta av
plass til de selv kan komme.
(Foto: Berit Skjerven)

FOKBRUKEHSAMFUMI:
Japanske kafeer og re
stauranter bruker 20,5
milliarder engangs-spi
sepinner i året. (Foto:
Henning RØed)

K2 0i-1>Rt i1icnv9Q1
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>> bevissthet hos hade
myndigheter og befolkning.
Og at den spirende miljø-be
vegelsen i stor grad blir tiet i
hjel.

Ingen grønn bølge har fo
reløpig nadd Japans 123 mil

lioner innbyggere, og de
som burde ha greie pa det er
sterkt i tvil om den noen
gang vil. Japanerne ynder a
framstille seg selv som et lite
folk med fa ressurser som le
ver i harmoni med naturen.
Tilsynelatende er denne
«medfodte» naturtilhørighe
ten nok for de fleste, ytterli
gere engasjement er unød

vendig. For omverdenen er
bildet av en grådig og ky
nisk nasjon som ikke tar mil
johensyn i utide mer slaen
de.

Liten miljebevegelse
Det finnes en japansk miljø-
bevegelse, men man må lete
for å finne den. Den største,
eldste og mest klassiske na
turvernorganisasjonen, The
Nature Conservation Society
of Japan (NACS), er rimelig
fornøyd med ca. 15.000 med
lemmer.

— Japanerne er redde for
alt som virker radikalt og

voldsomt, sier organisa
sjonsleder Masahito Yoshida
i NACS.

— Selv om vi helt bevisst
har v.algt en faktaorientert,
ikke-aksjonsrettet arbeids
form, blir vi forbundet med
protest og konflikter. To ord
som får japanerne til å rvg
ge, sier han.

NACS har engasjert seg i
oppgaver som vern av myr
omrader, skog og vatmarker,
truede dyrearter (som Japan

har mer enn 6.000 av) og for
tiden motstand mot en plan
lagt flyplass på det unike ko
rall-revet Shiraho. Selv mc—

ner dc a ha oppnadd en hel
dcl gjennom talmodig, lang
siktig kontakt med konser
vative, til dels korrupte
myndigheter. Men noe bredt
folkelig engasjement har dc
ikke klart a skape for sakene
sine.

økende bekymring
I følge en fersk mcningsma—
ling er mer enn 80 prosent
av japanerne bekymret for
forhold som klimaendringer,
vannforurensning og øde
leggelsen av ozonlaget. Det
te er nesten dobbelt sa
mange som ved en tilsvaren

dc undersøkelse i 1988. I en
FN-undersøkelse som tok
for seg viljen til å støtte mil
joorganisasjoner moralsk el
ler gjennom medlemskap,
havnet imidlertid Japan ba
kerst av 14 land. Bare i Japan
og Saudi-Arabia svarte fler
tallet at de ikke trodde miljø-
forholdene var blitt dårligere
dc siste ti arene.

De fleste japanerne synes
nok ting gar meget bedre
enn for femten — tjue ar si
den. Det er lenge siden folk
besvimte av oksygenmangel
pa gata i Tokyo og industri
en ukontrollert poste ut for-

urensning til luft og vann.
Presset av miljøforhold som
var livstruende for befolk
ningen, innførte mvndighe
tene rensekrav til industri og
biler som var blant verdens
strengeste. Selv om økende
NOx-niva i flere byer de sis
te arene skaper en viss be
kymring, har det i stor grad
lyktes a gjeninnføre forhold
som ikke er direkte helseska
delige (hvis man ser bort fra
de mange stressfaktorene ja
pansk dagligliv er fullt av...)

En rundreise i Japan er et
møte med et landskap der
hensynet til fortjeneste og ef

fektivitet alltid har gått på
bekostning av respekt for
natur. Bare ett av vassdrage
ne i landet er ennå ikke ut
bygd.

Nærmere 2000 golfbaner
legger beslag på store friom
rader. De fleste nasjonalpar
kene er åpnet for utbygging,
og en raskt voksende tu
ristindustri er sikret lettere
tilgang pa nye omrader gjen
nom en ny lov om turistan
legg vedtatt i 1987.

— Plass er mangelvare
nummer en. Det finnes rett
og slett ingen steder å røm
mc til, sier Rick Davis, re-

daktør for Japan Environ
mental Monitor, avisen som
utgjør et slags sentrum for
nettverket av japanske miljø-
grupper.

Han er fortvilet over for
holdene, men mer optimis
tisk enn de fleste med hen
syn til folks bevissthet.

— Det går sakte, men ting
skjer. Fordi japanerne ser på
seg selv som et folk isolert
fra resten av verden, tror jeg
ikke de reagerer før proble
mene blir helt nære og angår
dem direkte. De fleste mil
joaksjonene har derfor vært
lokale protester mot

«JORD-OL»: — Marke
det bestemmer. I år
har lfl tro på miljø
vern, sier en mar
kedskonsulent hos
bryggeriet Suntory.
De selger «Earth
beer» i etjordklode
formet telt i Tokyos
sentrum. (Foto:
Hilde Lundgaard)

I- —
fr—a
fr —k_

PROFITTJAC PÅ BØRSEN: — Det eneste som kan få næringslivet i Ja- e

pan til å endres i miljøvennlig retning, er penger og konkur

__

ransefortrinn, mener finansanalytikeren Stephen Marvin.
(Foto: Scanfoto)

DEN FARLIGE NABOEN: Atomreaktoren Shimane Gempatsu ligger bare 7—800 meter fra fiskerlandsbyen
Mitsu. 40 nye atomkraftverk skal etter planen bygges de neste 20 år. (Foto: Helge Hummelvoll)
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>) ødeleggende bygge
prosjekter. Jeg tror japanerne
nå begynner å bli modne for
å løfte blikket og se hvilke
skader de påforer resten av
verden med sitt uhemmede
forbruk, sier Davis.

Hjernekralt =
miijøsatsing
I tillegg til importen av tro
pisk tømmer, drivgarnsfisket
og dumping av kjemisk av
fall i havet, er det særlig de
enorme C02-utslippene som
har fått verdenssamfunnet
til å løfte pekefingeren mot
Japan. Selv om energieffekti
viteten er svært høy, er Ja
pan verdens fjerde største
C02-produsent. Utslippstal
lene tar seg langt bedre ut
nr de fordeles på antall inn
byggere. Da C02-målene
skulle fastsettes førte dette
til lang kamp mellom det
svært sterke Handels- og in
dustridepartementet (MITT)
og Miljøverndiiektoratet (Ja
pan mangler eget miljovern
departement).

MTTI vegret seg i det
lengste for å definere noe
mål overhodet, men gikk se
nere inn for å stabilisere ut
slippene per innbygger på
1990-nivå. Med forventet
vekst i befolkningen innebæ
rer målet en reell økning på
minst sju prosent. Miljovern
direktoratet sloss lenge for
stabilisering på 1988-nivå,
men sa seg til slutt fornøyd
med et kompromiss der det
te ble tilføyd som noe man
burde oppnå.

Noe MITI ikke er villig til
å diskutere, er at landets
energibehov fortsatt vil øke.
Deres mest moderate anslag
spår 21 prosent vekst i ener
giforbruket fra 1988 til år
hundreskiftet. Og trylleordet
som skal få dette til å henge i
hop med CO2-planen er
selvsagt atomkraft.

MITT har lansert en gigan
tisk plan som innebærer
bygging av 40 nye kjerne-
kraftverk de neste 20 arene.
Ifølge planen skal kjer
nekraftkapasiteten økes med
85 prosent og utgjøre vel 16
prosent av det totale energi-
behovet, mot ca. 10 prosent i
dag. Så stor er tilliten til
atomkraft at departementet

ser på planene som sin størs
te miljøsatsing noensinne,
uten at det betyr stort, ifølge
kritikerne. For å selge atom
budskapet til en stadig mer
skeptisk befolkning bevilget
MITT 74 millioner US dollar
for å «øke forståelsen for
atornkraft».

Behovet for å «øke forstå
elsen» er absolutt tilstede.
Lokale motstandsgrupper
har gjort en så effektiv jobb
at det ikke har vært mulig å
bygge anlegg i nye områder
de siste ti årene.

Atom-motstand
— Anti-atombevegelsen er
blitt et utypisk japansk feno
men, sier Yurika Ayukawa i
Citizens Nuclear Informa
tion Center, en sentral doku
mentasjons- og informa
sjonsgruppe for bevegelsen.

— Før besto den av lokale
motstandere i områdene
rundt planlagte kraftverk.
Nå merker vi at folk over
hele landet engasjerer seg.
Flere steder har borger
mestere blitt valgt på rene
«anti-atom-programmer», og
de siste meningsmålingene
viser at omlag halvparten av
befolkningen na regner seg
som kjernekraftmotstandere.

I japansk sam
menheng er det
også oppsikts
vekkende at be
vegelsen samlet
inn tre millioner
underskrifter til
støtte for full
nedbygging av
kraftverkene, og
mange mener
MITIs byggepla
ner vil bli umu
lig å gjennomfø
re.

«Grønn» profil
Et liknende folke
lig engasjement
er det vanskelig å
finne på andre
områder. Nesten
uforstyrret får
butikkene fortset
te en emhalla
sjepraksis som
ville fått håret til
å reise seg hos
grønne, vestlige
forbrukere. Frukt

og grønnsaker pakkes enkel
tvis i plast, og antall plastpo
ser som dyttes på kunden
regnes som et mål på service-
nivået. Kafeer og restauran
ter tilbyr gjestene 20,5 milli
arder par engangs-spisepin
ner i tre i året. Også Japan
har fått sitt offisielle «miljø—
merke» for miljovennlige
produkter, men kriteriene
virker forholdsvis løse.

— Vi har overhodet ikke
tillit til Ecomark-systemet,
innrømmer Hisako Urano i
Consumers Union of Japan.

— Fullstendig unyttige
produkter, eller varer som
ender som farlig avfall, blir
merket bare de på ett felt gir
et skinn av miljøhensyn. Per
i dag gir ordningen bare pro
dusentene en lettvint sjanse
til å prpfittere på misforstått
rniljøbevissthet, sier Urano.

Forsøk på å skape et grønt
image kan man spore også
hos japanske bedrifter. Trend
forskerne og PR-avdelingene
har selvfølgelig ikke gått
glipp av at ord som «miljø»,
«jorda» og «grønn» har vært
magiske i vestlig markeds
føring. En slående forskjell er
imidlertid at japanske kun
der foreløpig ikke presser
fram grønne produkter gjen

nom etterspørsel. Profiler
ingsforsokene må i stor grad
også betegnes som patetiske.
Mest slående har bryggeriet
Suntorys kampanje for det
såkalte Earth-beer (Jord-ol)
vært. «Suntory is thinking
about the earth», heter det
tvers over den gyldne olbok
sen og over et jordformet øl
telt i Tokyo sentrum. En prat
med en overraskende ærlig
representant for bryggeriet,
klargjorde imidlertid at om-
tanken ikke stikker plagsomt
dypt.

— Vår oppgave er til en
hver tid a finne temaer som
appellerer til kundene. Vi
tenker ikke mer på jorda enn
andre. Men i ar har vi tro på
miljøvern, sier markedskon
sulent Masohidi Kanzaki.

Kanzaki innrømmer at -

han forstår at tankeganger-
kan virke kynisk, og at han
har merket seg kritikken fra
en del miljoaktivister.

— Men ølet har vært en
suksess. Og ringen som man
åpner boksen med blir sit
tende, så noe har vi da gjort
for miljøet...

Pengene eller livet
Finansanalytikeren Stephen
Marvin i Jardine Flerning
Securities i Tokyo mener
Suntorys syn er betegnende.

— Det finnes ingen sosial
samvittighet eller ansvarsfø
lelse i japanske bedrifter, på
star han.

— Penger og konkurranse-,
fortrinn er det eneste son4)
kan få dem til å endre ret
ning. For tiden lukter
næringslivet eksportrnulig
heter for miljoteknologi og
renseutstyr, og dermed har
selv MITT plutselig opp-
justert miljøteknologi til pri
oritert satsingsomrade. Så
lenge Miljøverndirektoratet
stilte rensekrav til japanske
industri, opponerte MITT
systematisk fordi miljoinve
steringene svekket konkur
ransevnen.

— En virkelig storsatsing
på miljø eller noe i likhet
med en grønn bølge kan
bare utløses av to ting i dette
landet; en akutt livstruende
miljokatastrofe eller mulig
heter for fortjeneste, sier
Marvin. •

• KNUT ARE
TVEDT og

ANDERS GJESVIK

Overingeniør Christian
Grorud var den eneste
av 300 ansatte i NVE
som arbeidet med for
nybare energikilder.
Selv da Olje- og energi-
departementet bevilget
15 millioner kroner til
denne virksomheten,
ville ikke NVE øke be

. Ärlanningen. Da sluttet
Grorud i protest.
I fjor bevilget Olje- og ener
gidepartementet (OED) 15
millioner øremerkete kroner
til introduksjon av teknologi
for fornybare energikilder.
Pengene skulle forvaltes av
Norges vassdrags- og ener
giverk (NyE), som skulle
fordele dem på egnede pro
sjekter.

Grorud påpekte at en slik
vurdering krevde en skikke
lig faglig og økonomisk vur
dering, og sa at NVE måtte
bruke minst tre årsverk for å
få til en forsvarlig bruk av
nengene. Ikke alle prosjekter

? sol-, vind-, bølge- og bio
energi er liv laga. Men til
tross for den store bevilg
ningen var ikke ledelsen i
NVE villig til å satse mer
enn et halvt årsverk til på
området. Da sluttet Grorud i
protest.

I november sendte OED et
brev til NVE og spurte om
hvilken bemanning som var
tenkt i forbindelse med den
store bevilgningen. Mellom
linjene kunne ledelsen i NVE
lese at departementet for-
ventet at den store bevilg
ningen ble fulgt opp med
økt bemanning. Først da sa
NVE seg villige til å satse på
fornybare energikilder, og
skrev i januar tilbake og sa
at tre stillinger skal brukes
til dette området.

Sterkt press
Det er svært sjelden at bevilg
ninger til NVE blir øremerket.
Derfor var bevilgningen og
brevet fra departementet i
virkeligheten et sterkt press
for å få NVE til å satse på for
nybare energikilder. Grorud
mener at NVE burde tatt de
politiske signalene tidligere.

— I mange år har det kom
met klare politiske signaler
om å satse på dette området,
men NVE har ikke tatt sig
nalene. Uten en øremerket
bevilgning, tror jeg ikke noe
hadde skjedd i dag heller,
sier Grorud.

11991 er bevilgningen til
introduksjon av fornybare
energikilder økt til 20 millio
ner kroner, og det er satt av
tre årsverk til dette arbeidet.
Men Grorud mener at NVE
mangler kompetanse til å
fordele pengene.

— Slik kompetanse må
bygges opp fra grunnen av.
Dette arbeidet har NVE
forsømt. Det er vanskelig å
avgjøre hvilke konkrete pro
sjekter som skal få støtte.
Det er nok av folk som som
er villige til å bruke penge
ne, men NVE har ikke
tilstrekkelig innsikt til å
bestemme hvilke prosjekter
og programmer som har
størst nytteverdi, sier Gro
rud.

Uforberedt på framtida
Grorud mener at NVE ikke
er forberedt på å mote situa
sjonen når den internasjona
le klimapolitikken slår igjen
nom om noen år. Da vil be
hovet for nye energikilder
være stort. Det er tre viktige
punkter i vurderingen av
teknologi
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i miljøkrig

OMTA SER
delvis ut som en byggeplass.
Under gul presenning vok
ser et stabbur fram. i gara
sjen, bygd av sjølhogget
tømmer, uten spiker og med
torv på taket, er bilen for-
trengt. Her er snekkeren som
ble miljoverner pa heltid i
gang med andre prosjekter.

— Jeg bygger hele tiden.
Det blir billigere slik, sier
miljøkrigeren, som etter eget
utsagn stadig balanserer på
konkursens rand.— Penger driter jeg i. De
siste to årene har jeg ikke
hatt tid til å tjene penger, jeg
har hoppet av karusellen.

På stuegulvet gaper en
flådd bjørn, som husets her
re selv har skutt med pil og
hue i USA. Pa badet hviler
biodoen pa naturstein, en
oddekalvsk konstruksjon.
Taket er dekorert med speil,
fordi «vanlige tak er så kje
delige».Men hoblebadet
med innehygget akvarium
er foreløpig på planstadiet.

i eget rike, med edelgran,
sangsvaner, padder og rips

busker, minner han lite om
miljovernets Rambo, en av
merkelappene han har fatt
for sin kompromissløse
holdning i miljokampen.
I-ler drømmer han om neste
orretsesong og bekymrer seg
for Pernille, eks—burhona
som skranter, uvisst av hvil
ken grunn.

— Vet du, da hun kom hit
visste hun ikke hvor hun
skulle verpe. Men da hun
fant et stykke netting la luin
eggene der, sier han, lettere
oppgitt over burhonenes
skjebne.

MEN NÅR SAMTALEN
penser inn på andre spor,
gnister det til i kjent stil. han
klemmer til mot Naturvern-
forbundets sekretariat og le
delse, et populært og stadig
tilbakevendende tema. Er
det fordi han selv ønsker seg
ledervervet i organisasjo
nen?

— Pa sikt kunne jeg tenke
meg det, hvis det skulle
være nødvendig. Men Na—
turvernforbundet er ikke en
organisasjon jeg finner det
interessant å lede i dag. Per i
dag er den beste jobben jeg
kan gjøre a lære andre fyl
keslag hva vi kan. Det betyr

ikke at vi i Hordaland gjør
alt rett, men vi er pa rett vei
og vi har politisk tyngde. Og
hvis vi kan fa det til, kan
andre ogsa. Stikkordene er
kjærlighet, samhold, faglig
styrke, makt og a’rlighet.

— Da jeg begynte i Natur
vernforbundet, i forurens—
ningsgruppa, holdt jeg kjeft i
et halvt ar. Siden gikk det
slag i slag. Vi har omorgani—
sert mye. Na er det et
sporsmal om a vinne eller
tape saker. Da jeg begynte
var vinne et tabuord, na er
det allment akseptert, sier
Oddekalv, og gjør det klart
at han gjerne ser «Horda
land—modellen» overført til
hele forbundet. Naturvern—
torbundet sentralt vil han
helst krympe til et minimum
og i stedet bruke pengene på
fy]keslagene.— Vi vinner åtte av ti saker,
sier generalen, og strutter av
selvsikkerhet.

Men slik har han ikke all
tid vært.

— Jeg ble født pa Senja i
Troms, men da jeg var atte år
flyttet vi til l3ergen. Fra 2.
klasse og til jeg var 15 ar ble
jeg mobbet hver eneste dag
for dialekten. Jeg har slåss sa
mye og fatt så mye bank at
jeg mestrer det meste i nær-

kamp. Nar du har opplevd
noe sånt, blir du narkoman
eller du blir som Kurt.

Oddekalv er snekker av
fag og jobbet i 10 år som
byggmester. For det rakk
han en tur til sjøs og var
ogsa innom Heimevernet.
Ryktene vil ha det til at han
ble kastet ut derfra, men selv
bedyrer han at sortien var
frivillig.

— Som byggmester jobbet
jeg mye med restaurering av
gamle hus. Jeg er opptatt avh
a komhinere gamle hyg-t)
getradisjoner med de mo
derne, og er nærmest sak
kyndig pa torvtak. Ellers har
jeg peiling pa det meste. Jeg
leser mye, mest fag. Og jeg
er ekspert på ål, forkynner
han, og forteller entusiastisk
om den automatiske alefella
harselv har funnet opp.

JAKT o(; FISKE er blant li
denskapene. 1-jan skyter en
der, hjort og reinsdyr.

— I Ivis jeg tar liv, er det
med ærefrykt. Jeg skyter
bare det jeg kan spise. Jeg
kommer fra en slekt av sjø
folk, fiskere og smab mder,
sier han, og forteller at tan
ken med a holde hons og en
der er a få til en smule sjol—
berging.

— Jeg tilbereder også det
jeg fanger sjol, sier han, og
forteller om and i druesaus
og orret med sjampinjong
som han laget i et kokkepro
gram på lokal-TV.

Få som har møtt Kurt kan
tvile pa at mannen er et opp—
komme av kreativitet, det
nærmest bobler over. Ikke
sitter han og ruger pa ideene
heller.

— Jeg snakker jævlig mye.
Det er fordi hjernen jobber i
ekspressfart. Men jeg lytter
mer enn folk tror, sier han,
med et uskyldig blikk under
den røde luggen.

DEN UTØYLELIGE ENER
GIEN gir seg ogsa utslag
som hyppige telefonsamta—
ler natterstid. «Offeret» kan
like gjerne ‘ære oljebyri
krat i Statens forurens—
ningstilsyn som miljøvern—

kollega. Mannen sover visst
nok bare to timer i døgnet.

— Jeg er livskunstner, sier
de som kjenner meg. I-Iver
dag jubler jeg høyt over ett
eller annet, hver dag byr på
nye erfaringer. Derfor drik
ker jeg ikke sa mye heller.
Jeg vil ikke kaste bort tida pa
a være fyllesyk. Jeg klipper
heller slipset av folk nar jeg
er edru, sier han, og viser
fram «trof&samlingen» som
den noe bisarre hobbyen har
resultert i.

Oddekalv trives ogsa ut
merket i medienes sokelys.
Pa den store l3ergenskonfe-
ransen i mai i fjor fikk han
spille ut foran et internasjo
nalt pressekorps, som viking
i mote med Margaret That
cher. Bildene gikk verden
over. Det gikk heller ikke
uhemerket hen da han refset
SF1’ for apen scene etter ol
jeulykken i Sognefjorden. Fl-

ler da han senere overrakte
Thorhjørn Berntsen, den
gang leder i Stortingets mil—
jokomité, et fat med olje fra
opprenskningen som han og
hans entusiastiske tropper
hadde stått for.

— Du er ikke bare
populær

— Jeg har alt for fa fiender.
Jeg har funnet en mate for a
uskadeliggjore fiendene og
bli venner med dem. Ta for
eksempel en bedrift med en
miljofiendtlig ledelse og ut
slipp som ma stoppes. Sa
kommer Kurt Oddekalv og
gjengen og kliner til pa
forstesidene i avisene. Be
driften blir hengt ut, de som
jobber der blir hetset av
naboene, vi rammer rettfer
dig og urettferdig. Det er en
vanlig scene. Men i motset
ning til andre organisasjoner
stopper ikke vi med det. Nar
bedriften har ryddet opp,

REDDET HøFIA:
Kurt Odde
kalv på
hjemme-
bane, med
eks- burhø
na Pernille,
ervervet på
en Bergens-
restaurant
natterstid.
(Foto: Tor
olfEizgen,)

takker vi med blomster og
tos. Slik har vi fatt tusener
av nye tilhengere. Først ris
sa ros. Derfor har ikke Od
dekalv mange fiender i Ber
gen.

— Språket ditt er ikke ak
kurat diplomatisk

— Miljøvernerne ma ikke
bli som byråkratene, eksper
ter pa ull. Jeg sier ting mer
klart. Da vi aksepterte at ord
som kjærlighet, vakker og
unik forsvant, begynte vi a
tape miljokampen. Noe av
dette vil jeg føre tilbake. Da
vi anmeldte Statoil for ulov
lig svovelutslipp, skrev jeg: I
vann hvor det tidligere
svømte rødprikket ørret er
det nå svarte, tomme hull.
Bedriftslederen ringte meg
opp og skjelte meg ut. Det
viste at formuleringen traff
akkurat der den skulle.

Sier Oddekalv.

På Kalandseid utenfor Bergen residerer hærføreren fra Naturvernforbun

det Hordaland — trettifireåringen Kurt Oddekalv. På 15 mål jord som han

deler med katt, kaniner, frittgående honer og ender i bur, kloss ved det

idylliske Eidetjernet. Trehjulssykkelen og lekene i sandkassa forteller om

hyppige besøk av Ruben på seks år, som bor hos moren.

:I I
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Landbruks
plast til

resikulering
i Sverige

•• Landbruksplast fra
Voss må helt til Sverige for å
bli resirkulert. Voss kommu
ne og de lokale bondelagene
har i samarbeid fått til en av
tale om levering med det
svenske firmaet Rosenløw
Emballage. Som motytelse
får firmaet levere søppelsek
ker til Voss. Voss Renovasjon
står for innsamlingen og
sender plasten til Bjørke, der
den blir presset og lagret før
den går med tog til Sverige.

Første innsamling blir på
vårparten, men tanken er at
det meste skal samles inn
om høsten slik at storparten
av rullballeposene som
mange bruker blir med.

I utgangspunktet er plas
ten et avfallsproblem for
bøndene. Nå får de tilbud
om å levere den gratis til
omlag 25 innsamlingsplasser
i bygda.

Gjenbruk
av isopor

i Fredrikstad
• • Fredrikstad-bedriften
Jackson har funnet en løs
ning for å gjenbruke fiske-
kasser og annen emballasje
av isopor. «Nyheten» kalles
Resurs Plus, og inneholder
50 prosent gjenvunnet iso
por. Innsamlet isopor males
opp og smeltes, slik at gjen

vunnet materiale kan blan
des med ny plast til bruk i
fuktbestandige isolasjons
plater.

Det nye produktet er først
og fremst beregnet på selv
byggere. Det kan brukes i
murvegger, kjøle- og fryse
rom, garasjeunderlag og un
der heller og fortau.

Resirkulering av isopor vil
fjerne problemet med plass-
krevende soppel som dessu
ten bidrar til for høy tempe
ratur i forbrenningsovner.

Rentefrie
«grønne» lån

i Danmark
•• I Danmark forsøker
røde og grønne idealister å
gjennomføre et rentefritt
samfunn og få en «grønn»
bank til å bli et alternativ til
de store bankene. Regnbue
kassen, som har eksistert i et
par år, har ca. 200 medlem
mer som ikke får en krone i
rente for sine innskudd. Til
gjengjeld kan Regnbuekas
sen støtte utvalgte, miljø-
vennlige prosjekter med ren
tefrie lån, og omkring én
million kroner er plassert i
slike prosjekter.

Regnbuekassen er en del av
Fælleskassen, en paraplyfore
ning som omfatter et lands-
dekkende nettverk av små
folkebanker med idealistiske
holdninger. Ca. 8000 mennes
ker er kunder i de 45 avde
lingene Fælleskassen har.

Miljøvennlig
barnehage
på Lista

•• 80 prosent av barneha
gene i Norge har for dårlig
inneklima. For barna betyr
det mer forkjølelser, infek
sjoner og allergier. Da Jølle
bekken barnehage på Lista
ble bygget tok man hensyn
til den nesten epidemiske
utviklingen av allergier
blant barn.

Arkitektkontoret Gaia Lis
ta har tegnet barnehagen,
som tidligere var en låve.
Her er det kun brukt natur
materialer. Fasaden har fått
ny kledning, med mye glass
i både vegger og tak. Gulvet
er belagt med murstein og
har innebygde varmekabler,
som gir et varmt og lunt mil
jø. Alt vann som brukes ren-
ses gjennom et UV-anlegg.
Barnehagen har også et eget
bio-toalett som produserer
naturlig gjød sel.

Ressursbevisst
borettslag
i Västerås

•• Ressurssparing og flek
sibilitet er satt i høysetet i
borettslaget Tusenkönan —

også kalt Økologihuset — i
Våsterås i Sverige. Tusenkö
nan er konstruert slik at res
surssparing preger levemå
ten i huset, fra soppelsorter
ing på kjøkkenet til kompos
tering av hageavfall i går
den. Som første bygård blir
det her tatt vare på regnvan
net. Dette vannet brukes
blant annet til vanning av
plener og planter. Kompos
teringav husholdningsavfal
let gir beboerne gratis jord til
potteplanter og felles grøn
tarealer.

Huset var ferdig i mars i
fjor og inneholder 70 leilig
heter. Prisen er vel 100.000
svenske kroner for to rom og
kjøkken og nærmere 160.000
kroner for fire rom og kjøk
ken.
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MORTEN SUNDNES
Illustrasjon:
RASMUS HANSSON

VOLDA (Natur & Mil
jø): Paddene ved Litle
vatn å Sunnmøre risi
kerer livet hver vår, ‘3?
når de må over riks
veien for å parre seg
og gyte. Nå går lokale
naturvernere i bresjen
for en skikkelig «amfi
bieoperasjon», der
paddene og kjønnsli
vet deres skal sikres
ved å legge egne tun
neler under veien.

Padder i Austefjord-områ
det i Volda har i alle tider
hatt Litlevatnet som gy
teplass. Dette er en av de
største paddelokalitetene i
Møre og Romsdal, og hve
vår gir et utall padder seg ‘

ut på vandring mot den lille
innsjøen for å sikre slekta.

Men ferden mot
parring og gyting har
de siste tiårene vært
både vanskelig og fa
refull. Amfibier
kan forflytte seg
både til lands
og til vanns,
men kom
mer ofte til
kort når
de må
krysse
en

I

©

bilvei. Likevel vil de steds
bundne paddene alltid prø
ve å komme tilbake til van
net de er født i, uansett om
veien dit blir sperret eller
selve gytedammen tørrlagt.

Dedsveien
Riksvei 41 følger hele den
nordre delen av Litlevatn,
og det er ikke så rent få av
froskenes kortbeinte fettere
som har endt sine dager
der. I fjor hast kjørte den lo
kale miljoforkjemperen,
Gunnar Wangen, på denne

veistrekninga og oppdaget
nye inngrep i naturmil

jøet.
— Da jeg kom til Lit

levatn, oppdaget jeg
at vegvesenet var i

sving med å ut
bedre veien, og

jeg reagerte
sterkt på det

jeg så. De
hadde hatt

Paddetunnel
Han foreslår at det bygges
amfibietunneler på dette
partiet. En amfibietunnel er
en spesielt utformet stikk
renne eller et rør som legges
under veibanen. I tillegg
trenger man et gjerde som
leder dyrene inn i tunnelen.
Slike rør må det legges un
der veibanen uansett, og ut
giftene til paddetunneler vil
komme på noen tusen kro
ner.

I et møte mellom fylkes-
mannens miljovernavdeling
og veivesenet gikk veivese
net med på å rette opp igjen
noen av skadene de hadde

Froskeskilt
Om paddevern er ukjent for
oss i Norge, er det velkjent
lenger sør i Europa. I Eng
land startet man opp en «To
ads on Roads»-kampanje i
1984. Da hadde Sveits allere
de hatt amfibietunneler i 15
år. I dag har blant annet Ne
derland, Tyskland, Sveits og
Storbritannia tunneler for
frosker og padder. Også egne
froskeskilt er blitt utformet,
og i et område ved den sveit
siske byen Kussnocht er bil-
trafikken sperret mellom
klokka 19 og? i gytetida.

At slike historier er uvant
kost for oss i Norge, skyldes
både at vi ikke tar disse dy
rene på alvor, og at vi ikke
har kommet sa langt i å

ødelegge naturen. På den
andre siden har vi på grunn
av det kalde klimaet bare
fem amfibiearter i Norge,
hvorav vanlig padde (Bufo
bufo) er den eneste pad
dearten.

— Paddas utbredelse i
Norge er faktisk lite kjent,
men generelt er amfibiene i
sterk tilbakegang over hele
kloden, forteller amfibie
forsker Dag Dolmen.

I følge Dolmen er amfibi
ene den mest utsatte dyre
gruppa i verden. En viktig
årsak er naturinngrep som
torriegger gyteplasser eller
hindrer ferdselen dit. Men
den fulle forståelsen av den
dramatiske tilbakegangen,
har man rett og slett ikke. •

‘EI FOR PADDA
Tunneler skal redde paddas kjønnsliv

BILI(OLLISJON: Mange padder må ofre
livet når de på vei til gyteplassen

krysser veien.

fyllmasse i selve vannet,
tippet steinmasser på nedsi
da av veien og gjort en hel
del ting man ikke skal gjøre
i et våtmarksområde, fortel
ler Gunnar Wangen, som er
leder i Naturvernforbun
dets lokallag i Volda/ørsta.

y4’ttr.
?.It%.

Den norske
rS 3 TII3ET-komité

Støttemedlemskap kr. 100,—

gjort ved Litlevatn. Noe
tunnel-ja ble det likevel ikke
foreløpig. Men Wangen har
tro på at prosjektet vil bli
gjennomført.

Urtegt. 50
0187 Oslo 1

Telefön (02) 688884
Postgiro: 08230315540
Bankgiro: 1628.67.83736

Fra Idehanken i
Praksis,

Alternativ Framtid
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• KJETIL BRAGLI ALSTADHEIM

å enkelte
o m r å d e r
har EF idag
et strengere
regelverk

J
enn Norge.
For eksem
pel er EF
regelene for

a foribvggc industriulykker
og fare hr liv og helse stren
gere. I det såkalte Seveso-di
rektivet settes høye krav til
risikoanalyse og sikkerhets
rapportering. Seveso-ulyk
ken var en alvorlig industri-
ulykke med dioksiner i Italia
på slutten av 1970-tallet.
Norge vil tilpasse seg direk

tivet og planlegger å gå enda
lenger enn EF ved å ta med
miljøhensyn, i tillegg til hen
synet til liv og helse.

Det var en stund mye
fram og tilbake om EF har
strengere drikkevannsstan
darder enn Norge. Men det
er slått fast at standardene er
like gode. Det forandrer ikke
på at drikkevannet i Norge
er skyld i svært mange syke-
dager og at norsk interrail
ungdom kjøper vann på flas
ke når de reiser i utlandet.
Vannet er dårlig begge ste
der, men på forskjellig vis. I
Norge er rørsystemet dårlig.
Lekkasjene gir dårlig drikke-

vann. I mange EF-land
er det selve drikke

vannskilden som er
forurenset.

EF forbyr også
salg av skinn fra

selunger. Det

gjør selvfølgelig ikke Norge.
EF håndhever konvensjo

nen om handel med truede
dyrearter strengere enn Nor
ge. Også når det gjelder vern

• . .••••..
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av fugler og deres leveområ
der er bestemmelsene mer
vidtgående enn de norske.

kreftfremkallende. Hvis vi
tilpasser oss EFs merkereg
ler, vil 1750 av disse stoffene
få mindre streng merking el
ler ingen merking i det hele
tatt. Dermed blir 920 nye
helsefarlige stoffer tillatt på
forbruksmarkedet.

11980 ble asbest forbudt i
Norge. Hvis noen avslører
asbest på skoler eller i barne
hager, slås det opp med
krigstyper i lokalavisene. I
EF er asbest fortsatt tillatt.

EF har innført svært libe
rale regler for genmanipuler
ing og patent på liv. EF åp
ner for å sette genmanipuler
te organismer ut i nature4)
dersom et grundig testpro
gram er gjennomført. I Stor
tingsmeldingen om biotek
nologi foreslo den forrige re
gjeringen et generelt forbud
mot utsetting av manipuler
te organismer.

MiLJØ-
PROBLEMER
IFRI
FLUKT

Europas nye

EFs indre marked vil gi økte miljøproblemer. E0S-avtalen, som skal tilpasse Norge og de
andre EFTA-landene til dette markedet, vil radikalt endre betingelsene for den norske mil
jøpolitikken. I dag er Norge og EF omtrent like dårlige på miljøtiltak og har like defensive
mål for miljøpolitikken.

Norge best

LUFTFOlWRENSNIIG: Ut-

Norge har på en del viktige
områder strengere miljøstan
darder enn EF. Et av dem er
merking og klassifisering av
kjemikalier. I Norge blir 5000
stoffer merket med enten
giftig, meget giftig eller

slippene av C02 og
stoffer som skaper sur
nedbør vil øke kraftig
med innføringen av

0 EFs indre marked, vi
ser en rapport utar
beidet for EF-kommi
sjonen i Brussel.
(Foto: Scanfoto)

miljøpolitikk i støpeskjeen



>.> EFs patentlov for liv er
omtrent identisk med den ameri
kanske. Da EF-kommisjonen
skulle lage forslaget til patentlo
leide den inn mannen som stod
bak USAs lov på området. Loven
åpner for å ta patent på Ii og
innforer også en omvendt bevis-
byrde. Dermed blir det den an
klagede bonden som må bevise at
kornet han bruker ikke er paten
tert.
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I Norge er det stor strid om pa
tent på liv. Den forrige regjeringen
greide ikke å enes om noe forslag.
Kristelig Folkeparti er sterkt imot,
mens Høyre er for.

Norge ligger foran EF med av
gasskrav til biler. EF vil først fra 1.
januar 1993 innføre katalysator
krav til biler. Også når det gjelder
standarder for leketoy ligger EF
etter. Blant annet har EF ingen

standarder når det gjelder støy og
allergi fra leketøy. De tillater også
farlige kjemikalier i kjemisett, og
franske og tyske guttunger
sprenger seg selv i lufta ved hjelp
av stoffer som selv ikke voksne
mennesker får kjøpe i Norge.

EØS-sporet
1. januar 1993 våkner de omlag
340 millioner EF-borgerne i et in
dre marked. Samtidig våkner an
takeligvis de 30 millioner EFTA
borgerne i et nytt rom — det Eu
ropeisk Økonomiske Rom. I
1986 ble Enhetsakten under
tegnet, og EF landene startet
dermed løpet mot det indre
marked. Konkurransen fra Japan
og USA skal møtes med en sterk
økonomisk enhet i Europa. Den
økonomiske gevinsten fra det in
dre marked er beregnet til å være
mellom 4,5 og 7 prosent høyere
økonomisk vekst.

Med Enhetsakten ble overna
sjonalitet innført i EF. Beslutnin
ger som angår det indre marked
skal vedtas ved flertalisbeslut
ninger. Uten en slik overnasjona
litet ville det indre marked aldri
stå ferdig 1. januar 1993. Beslut
ninger som ikke berører det indre

marked avgjøres fortsatt med en
stemmighet.

Avfall — vare
eller miljøproblem?

I Enhetsakten ble for
første gang høye miljø

standarder trukket inn
som et mål for EF. EF hadde

fattet miljøvedtak før, men dette
var den første formaliseringen av
at EF også behandler miljøsaker.

Miljøvedtak fattes vekselsvis
med flertalisvedtak og enstern
mighet. Avgjørelsen om be
handlingsmåte betyr mer enn

bare hvor mange som må rekke
hånda i været for at et direktiv
skal være vedtatt. Den avgjør det
enkelte EF-lands handlefrihet i
miljøspørsmålet.

Ta for eksempel avfall. Hvis vi
ser på avfall som en vare,

går det inn under det)?
indre marked og

prinsippet om
fri flyt av va
rer. Dermed

skal direktiv om
avfall behandles

med flertallsavgjo
relse. Et slikt fler

talisvedtak gir maksi
mumsdirektiv slik at

enkeltiand ikke tillates å
gå lenger med egne, strengere
regler. Reglene for avfall blir «har
monisert» for hele EF-området, og
progressive land blir tvunget til å
godta lavere standarder.

Hvis avfall betraktes ut fra et
miljøsynspunkt, må direktivet
vedtas enstemmig. En slik be
handlingsmåte gir minimumsdi
rektiv. Det er dermed fritt fram
for enkeitland å innføre strengere
regler enn de felles EF-reglene.
Ulempen er at det blir sinkene
som bestemmer minstekravet.

Omlag en fjerdedel av miljosa
kene i EF behandles med flertalls
avgjørelser. Dette er også gjen
nomgåen.de de mest kontroversi
elle sakene, for eksempel av
gasskrav til biler.

Det ideelle hadde selvsagt vært
å vedta minimumsregler ved fler
tallsavgjørelser. Enkelte miljover
nere håper at en EF-union kan
åpne for dette. En av disse er Ray
mond van Ermen, general
sekretær i Furopean Environmen
tal Bureau (EEB), paraplyorgani
sasjonen for miljoorganisasjonene
i EF. Norske miljøvernere fikk
bakoversveis av van Ermens var-

mc forsvar for EF-union på et
NHO-seminar i Oslo i januar.

EØS
På EFTA-møtet i Holmenkollåsen
mars 1988 kastet Gro Harlem
Brundtiand EFTA inn på et paral
lellspor til EFs spor mot det indre
marked. Noen mener det er et si
despor, andre mener det er en
omvei, uansett kalles sporet EØS
— Europeisk Økonomisk Samar
beidsområde.

Forhandlingene om EØS ble
startet for å tilpasse EFTA-lande
ne til EFs indre marked. Til
grunn for forhandlingene ligger
EFs fire friheter og omlag 1500
direktiver og forskrifter.

En EØS-avtale vil endre bildet
radikalt for hvordan miljøpolitik
ken avgjøres og drives i Norge.
Blir det en endring til det bedre?
Vil Norge måtte gi opp høyere

. niljøstandarder? Eller betyr EØS
en unik mulighet til å drive mil
jøvennlig indremisjon i EF og
EFTA?

Forut for denne gigantfusjonen
av lover og regler har embeds
mannsgrupper på alle nivåer la
get sammenligninger av EFTA-
regler og EF-regler. Så også på
miljøområdet.

Fri flyt
De fire friheter, fri flyt av varer,
tjenester, arbeidskraft og kapital,
er lagt til grunn både i EFs indre
marked og i EØS- forhandlinge
ne. Hvordan virker de på mil
jøet? Fri flyt av miljøproblemer?

EF-kommisjonen ba en uav
hengig ekspertgruppe finne ut av
Lniljøkonsekvensene av det indre

marked. Rapporten ble lagt på
bordet ved årsskiftet 89/90, og
konklusjonene er blitt kjærkomne
argumenter for norske EF-mot
standere.

Utslippene av C02 vil øke
med 20 prosent fram mot r 2010.
Utslipp som skaper sur nedbør,
S02 og NOx, vil øke med mellom
8 og 14 prosent. Trailertranspor
ten over grensene mellom EF-
landene vil øke med mellom 30
og 50 prosent.

Ekspertgruppa slår fast at det
indre marked vil bli en miljøkata
strofe hvis det ikke settes inn
kraftige mottiltak. Gruppa fore
slår blant annet miljøavgifter.
Nettopp denne delen av konklu
sjonen er EF-tilhengernes svar.
Som Kaci Kullman Five har sagt:
Bærekraftig utvikling er økono

misk vekst med nok mottiltak.

Dårlig føre-var
Bedre føre var enn etter snar.
Norges EF-ambassadør Eivinn
Berg, leder for de norske EØS
forhandlerne, forsøker å formidle
tradisjonell, norsk snusfornuft til
EF-kommisjonen. Norge vil sikre
høye miljøstandarder i EØS ved å
få inn et såkalt føre-var-prinsipp.
EF har også et «føre-var-prin
sipp», nemlig de fire friheter som
skal hindre at det stikkes kjepper
i hjulene på markedskreftene.

Et eksempel på hvordan EFs
«føre-var» fungerer, er stoffet
DEHP. Plastindustrien bruker
stoffet for å bløtgjøre plasten. Dy
reforsøk utført av FNs kreftforsk
nings institutt viser at DEHP kan
gi kreft. Derfor står DEHP på
kreftlista til Verdens helseorgani
sasjon. DEHP merkes «kreftfrem
kallende» i Norge.

Også i Danmark ble DEHP
merket kreftfremkallende, men
det skjer ikke lenger. Dans
kene har fått beskjed fra
Brussel om å rive advar
selsmerkingen av, DEHP er
ikke farlig lenger. Flertallet
i EFs egen ekspertkomité
mener nemlig at «bevisene

__________

på det nåværende tids
punkt er utilstrekkelige til
å begrunne en klassifiser
ing og merking av dette
som kreftfremkallende el
ler irriterende».

To forskningsinstitu- a
sjoner står opp mot —

hverandre. De har
forskjellige kon
klusjoner om hvor
vidt stoffet DEHP
er kreftfremkallen
de eller ikke. EFs
føre-var-prinsipp
kommer industrien
til gode. «Vi vet
ikke helt sikkert
om DEHP fører til
kreft, derfor kan vi
ikke merke det»,
mener EF.

— Jeg har inntrykk
av at mens vi i Nor
ge lar tvilen komme
forbrukerne til
gode, lar EF tvilen
komme industrien
til gode, sier sek
sjonssjef Per Døvle
i Statens forurens
ningstilsyn. •

— en aperitif

En del solbærlikor og to de
ler hvitvin eller Farris. En
deilig aperitif og en smak
av det indre marked.

I den lille byen Dijon halvannen
time med høyhastighetstog
sorøstover fra Paris, lages sol
bærlikøren Cassis de Dijon. Likø
ren kan drikkes som den er, bru
kes i desserter eller blandes til
den kjente aperitifen Kir. Den
kan også brukes som prinsipp.

Cassis de Dijon innholder
mindre alkohol enn likører pleier
å gjøre. Vest-Tyskland nektet im
port av likøren fordi den inne
holdt for lite alkohol til å bli klas
sifisert som nettopp likør.

De franske solbærdyrkerne
mente dette var et klart utsiag av
tyskernes ønske om å beskytte
egne likører. EF-kommisjonen
førte saken fram i EF-domstolen
og anklaget Vest-Tyskland for å
hindre fri flyt av varer av protek
sjonistiske grunner.

Tyskerne tapte selvsagt. Men
historien er ikke ferdig der. Dom
men gjorde nemlig Cassis de Di-
jon til noe mer enn en likør, den
er blitt et prinsipp.

Prinsippet sier forenklet at en
vare som er godkjent i et EF-land,
automatisk også er godkjent i alle
de andre. Det fører til at det en
kelte EF-land ikke kan kreve at
varer fra andre EF-land skal opp
fylle de lokale standardene. Så-
lenge varen overholder eventuel
le EF-standarder og er godkjent i
et land, kan ingen nekte import
av varen. Godkjenningen av va
ren flyttes fra forbrukerlandet til
produsentlandet.

Norge importerer alt Cassis de
Dijon, og Vinmonopolet selger fer

digblandet
Kir. Men en
EØS-avtale
kan tvinge
oss til også
å importere
Cassis de
Dijon som
pr i fl si p p.

Dette vil blant
annet gi utslag når

det gjelder tilset
ningsstoffer og



FROL MOT FRO T I EF-DEL

bygd på de fire friheter er støtte til en utvik
ling som går i feil retning, sier Gunnar Album
i Natur og Ungdom. (Foto: Halvor Bjørngard)

• RAGNHILD
SVED

Begge er unge, aktive
miljøforkjempere. De er
enige om at overnasjo
nalitet er nødvendig i
miljøpolitikken. Men når
det aktuelle overnasjo
nale organet er EF, står
AUF-leder Turid Birke
land og Natur og Ung
doms Gunnar Album
steilt mot hverandre.

Gunnar Album sier nei til
både EF-medlemskap og en
EØS-avtale basert på fri flyt
av varer, tjenester, kapital og
arbeidskraft. Med utviklingen
av EFs indre marked vil mil
jøskadene øke og vi kan bare
sette plaster på sårene, mener
Album. Birkeland er langt på
vei enig, men i motsetning til
Alburn tror hun EF kan påvir
kes — innenfra. Hun er riktig
nok i tvil om EF er rette over-
nasjonale organ til å løse mil
jøproblemene i Europa, og
mener at også andre alternati
ver må vurderes.

Debatten gikk friskt da Na
tur & Miljø bragte de to sam
men for diskutere overnasjo
nalitet, EF og miljø.

Album: — EFs indre marked
blir til ut fra trusselen om
handelskrig med USA og Ja
pan..Man styrker de kreftene
som sørger for økonomisk
vekst. Veksten og produksjo
nen gjøres billigst mulig ved
å svekke sosiale tiltak og mil
jøtiltak, slik at industrien kan
bedre sin konkurranseevne.

Det er i denne sammenheng
Norge er interessant for EE
Samtidig som man letter på
restriksjonene får man så sto
re miljømessige og sosiale
problemer at repara
sjonstiltak må settes inn for å
sikre vekst og velstand. Dette
blir ikke noe bærekraftig og
stabilt, men en stadig kamp
mot ødeleggelse. Det økono
miske overskuddet blir aldri
så stort at man kan reparere
skadene.

Birkeland: — Der er vi enige.
Den økonomiske politikken
må legges om for å få til en
bærekraftig utvikling. Vi
trenger en snuoperasjon både
regionalt og internasjonalt.
Her brister logikken til Al
bum. Hvordan skal vi få til
snuoperasjonen? Klarer vi
det nasjonalt eller må vi ut på
den internasjonale arena? For
meg er det utopisk å tro at vi
fikser en snuoperasjon uten å
se sammenhengen vi opere
rer i. Norges økonomi styres
like mye fra utlandet som fra
Norge. Jeg er fortsatt i tvil

i’ ‘m EF er et egnet overnasjo
nalt organ for å løse mil
jøproblemene i vår region,
men jeg vil holde muligheten
åpen. Mye avhenger av
utviklingen i EF, om det blir
byråkrater eller folkevalgte
som styrer, og av Norges mu
lighet til å påvirke dette
kraftsentrum i Europa.

Album: — Med de frihandel
savtaler vi har nå, kan vi si
stopp på mange punkter. Med
den overnasjonalitet dere
snakker om, kan vi ikke det.

tiltaler meg. Den kan brukes til miljøødeleg
gelse og reparasjon, men den kan også brukes
med motsatt fortegn, sier Turid Birkeland, le
der i AUF (Foto: Halvor Bjørngård)

4’
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MOT EF: — EF-medlemskap eller en E0S-avtale FOR EF: — Den politiske samarbeidsånden i EF
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nalitet?

Album: — Overnasjonalitet
kan brukes på isolerte mil
jospørsmål, men jeg tror
ikke overnasjonalitet som
styrker frihandelen er det vi
trenger for miljøets del.

Birkeland: — Det er et para
doks at miljøbevegelsen i
Norge, som sier at miljø ikke
er et sektorhensyn, er i mot
overnasjonalitet. Nettopp i
Europa trenger vi gjensidig
samarbeid mellom landene
innen sikkerhetspolitikk,
miljø, handel, økonomi og
kultur. Disse tingene er så
tett vevd inn i hverandre at
hvis vi skal ha handling på
miljø, må vi ha grader av
overnasjonalitet.

Album: — Det vi trenger i
miljøpolitikken er et felles
golv og ikke et tak. Løsning-
ene vil være forskjellige fra
land til land. Norge har for
eksempel naturgitte fortrinn
når det gjelder produksjon
av mat, vi trenger lite sprøy
temid ler fordi det er kaldt og
vi har få skadedyr. Her kan
vi gå foran. Men EF setter
tak på hvor langt de enkelte
land kan gå med miljotiltak,
nettopp det motsatte av det
som bor gjøres.

Birkeland: — Dette er for
unyansert. Det er riktig at
økonomien er en drivkraft i
EF, en annen er den politiske
samarbeidsånden. Det er en
ånd som tiltaler meg. Den
kan brukes til miljoudeleg

gelse og re
parasjon,
men den
kan også
brukes
med mot
satt for-
tegn.
Spørs
målet
vi må
stille
er om

vi tror at vi kan
nå våre mål ved å delta i

et slikt system. Det blir en
politisk kamp.

Album: — Dere diskuterer EF
ut fra hva dere ønsker at det
var, ikke hva det er. AUF
snakker om EF som om det
er et redskap dere kan pluk
ke opp og bruke. Vi er enige
om at EF er et dynamisk
system, men man må se at
denne dynamikken har en
retning som er ressursslø
sende og miljødeleggende.
EFs overnasjonalitet brukes
til å fjerne mulighetene for å
bremse denne dynamikken.

Birkeland: — Mekanismene
som skaper miljøproblemene
finnes både i Norge og de
andre rike landene, og jeg
mener vi må snu vårt økono
miske system. Men jeg tror
ikke at Norge kan klare det i
isolasjon.

Album: — Hva betyr det? Det
er ingen som sier at vi ikke
skal samarbeide. Men den
overnasjonalitet du snakker
om i EF styrker krefter vi er
enige om er ødeleggende.
Utviklingen går ikke så fort i
feil retning i Norge.

Birkeland: — Uansett om vi
er medlem i EF eller ikke er
vi med på samme galei.

Album: — Det er et valg vi
har. Ved å gå inn i EF styrker
vi bare EF-systemet slik det
er i dag.

Birkeland: — For meg ender
alle slike diskusjoner med
spørsmålet om jeg tror det
nytter å drive politikk, og
det tror jeg.

Album: — Du tror det går an
å drive politikk i EF, men
ikke i Norge?

Birkeland: — Noen beslut
ninger er det best å ta nasjo
nalt, andre overnasjonalt.
Det er hele tiden spørsmål
om vi kan påvirke og endre
systemet. For meg er svaret
ja. Det er vanskelig nasjo
nalt, men likevel tror jeg på
det parlamentariske system.
Samme argumenter vil jeg
bruke i et overnasjonalt
system.

Album: — Krisen i Vesten er
sammensatt. Det går i feil
retning med stor fart. Vi må
se om de valg vi gjør i poli
tikken styrker de odeleggen
de kreftene eller om de går i
motsatt retning. EF-medlem
skap eller en E0S-avtale
bygd på de fire friheter, er en
støtte til en utvikling i feil
retning. Aps holdning viser
at de ikke kan ta denne de
batten. De som jobber for å
få Norge inn i EF viser
mange skjulte motiver, og de
demokratiske motivene er
ikke de sterkeste.

Birkeland: — Jeg mener det
er galt av partiet å ikke sette
denne debatten på dagsor
den. Og jeg har også alvorli
ge innvendinger mot EF,
som utviklingen av velferds
staten og miljø. Problemet
blir like fullt at dette er en
utvikling Norge blir påvirket
av. Hvordan kan vi likevel ta
ansvar og snu denne ret
ningen? Klarer vi det ved å
stå utenfor og være et lysen
de eksempel, eller kan vi
sammen med de nordiske
landene gå inn og snu utvik
lingen? Det vet jeg ikke i
dag.

Ribum: — Du er enig i de
miljøargumentene jeg setter
opp mot EF. Likevel sitter du
i det partiet som i stor grad
har ansvaret for tingenes
tilstand. Det må være noe al
vorlig galt med måten dere
analyserer verden på når
dere tar s fundamentalt feil.

Birkeland: — Det er ikke sik
kert EF er saliggjørende. Men
hva er alternativet til overna
sjonalitet, som jeg er for?

Album: — Vi må ha interna
sjonalt samarbeid, men EF er
et samarbeid i økonomisk
konkurranseevne. Interna
sjonalt eller overnasjonalt
samarbeid må gå ut over EF.
Det må være et samarbeid
som styrker landene i sør og
en sjolbergings-økonomi.
Men det vil ta lang tid. Det
er noe av grunnen til at folk
hopper på EF. Derfor er det
viktig at noen land står uten
for og kan samarbeide og
være foregangsland. Når
miljøkrisen øker, og vi får ut
slag som matvaresvikt, ei ,

det viktig at land utenfor E
kan drive en sjølstendig
landbrukspolitikk.

Birkeland: For meg er dette
s naivt. Jeg kan ikke se for
meg at en italiener eller
tsjekker vil bry seg om hva
Norge gjør. Jeg er enig i at
det er mye negativt med EF,
men klarer vi å føre en alter
nativ politikk ved å stå uten
for? Jeg er redd svaret er nei.
Det er innmari naivt å tro at
vi — som det lille landet vi er
— vil bli lagt merke til av po
litikere, byråkrater og
næringsliv i Europa.

Album: — De vil ikke legg
merke til oss innen EF heller.

Birkeland: — Ikke som land,
men Norden og sosialdemo
kratiet kan være en kraft in
nenfor EF-systemet. Jeg har
ikke svaret, men jeg er over
bevist om at dersom vi ikke
finner samarbeidsmuligheter
innen EF, m vi finne andre
konstellasjoner. Konferansen
for sikkehet og samarbeid i
Europa, KSSE, er en mulig
het, men her defineres sik
kerhet for snevert. Vi trenger
en eller annen form for over-
nasjonal løsning.

Album: — Det er ikke rart
folk sier det må være EF som
AUF ønsker seg.

Foto: Halvor Bjarngard

Miljøløsninger til salgs

Birkeland:
— Er du mot overnasjo

Nå blir Hydros omfattende kompetanse innenfor
... miljø, helse og sikkerhet stilt til disposisjon for
.T andre.

Utfordringene til Hydros kompetansemiljøer
ligger i dagen: Renere luft og vann, bedret
dl’kerhet, forsvarlig avfallsbehandling mr

et mangfold av produkter, tjenester og
undervisningstilbud i Norge og på det
internasjonale marked. Vi er i gang for fullt.
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SN8YKDOM: Troen på varulv DOMMEDAG$UI.Vflt: Tyr klarte å

i Norge varte til midten av
1800-tallet, godt næret av
faktiske rovdyskader og
bestemte former for sinns
sykdom.

fange den grusomme Fenrisul
ven og binde den fast på en hol

me. Men ulven spiste den ene
hånden hans. Jernplate fra det

6. århundre funnet på Oland.

Fram til 1850 var ulven ut
bredt over størstedelen av
landet, og i hele perioden ble
de mest utrolige ulvemyter
oppfattet som sannheten.
Troen på varulv i Norge var
te helt fram til inn på 1800-
tallet. Men mytene er fortsatt
med på å forme vår oppfat
ning av ulven.

Fenrisulven
Gråbein og skrubb. Ulven
har hatt mange navn. Skrub
ben måtte ikke nevnes med
det rette navnet, da ville den
nemlig dukke opp. Bare et
blikk fra selve dyret var far
lig. Ulveblikket var magisk,
og den som blikket traff stiv
net. Det er nærliggende å tro

at dette henspiller på angsten
som skrubben vekket. Men
navnet kunne også brukes til
gavn. Den gutten som fikk
navnet Ulv mottok samtidig
dyrets egenskaper; kløkt, lis
tighet og styrke.

Gråbein hadde en sentral
plass i den gamle norrøne
mytologien. Den grusomme
Fenrisulven er sønn av halv
guden Loke, og bror av
dødsgudinnen Hel og Mid
gardsormen. Med list og sto
re offer klarer gudene å bin
de Fenrisulven fast på en hol
mc. Men når verden går un
der ved Ragnarokk skal han
slippe løs og sluke 0dm. Den
norrøne mytologien rommer
også Odins to tamme og

gode ulver, Gere og Freke.

Varulven
Ulvhednar (ulveskinn) var
krigere som tok ulvens egen
skaper. De oppstod rundt år
300, og var Odin-dyrkere. An
takelig spiste de narkotiske
droger, som sai!nmen med hy- Dung og slag satte dem i en ek
stase der de trodde de var ul
ver. De angrep fienden ikledd
ulveskinn, med dyrets styrke
og usårbarhet. Ulvehednar
var kjernetropper i mange
hærer. Skaldene til Harald
Hårfagre sier at han hadde ul
vehednar og berserker (krige
re i lømeskinn) som skremte
fienden med brøl og skrik un
der slaget i Hafrsfjord.

Noen mennesker kunne
omskape både sinn og skinn
til ulv. Oppfatningen om
varulv er eldgammel. På garn
melnorsk står «verr» for
«mann», og ordet betyr mann
ulv. Det fortelles om skalden
Eigils far at han var eigi ein
hamr, ikke èn-hammet. Om

natten kunne han ta på seg ul
veskikkelse og bli umåtelig
sterk og vill. En gang drepte
han nesten sin egen sønn.
Men det er sjelden at varulven
dreper i norske sagn.

Samene kunne omskape
både seg selv og andre til
varulv. De hadde et positivt

Foto: Viggo Ree

forhold til å bli varulv, fordi
ulven lettere kunne skaffe
mat om vinteren. Det kan
tenkes at samenes nære for
hold til naturen gjorde dem
mindre redd for ulven enn
nordmenn var. Troen på
varulv i Norge varte til mid
ten av 1800-tallet, godt

DJL
I ULVEHAM

Ulven —et offer for myter

N&M • ANDERS GJESVIK
Ulven har alltid vært offer for myter. I hedensk tid med blanding av
frykt og beundring. Etter kristningen stod bare frykten igjen. I dag
har de fleste en positiv holdning til ulven, men mytene har bidratt
til at den skandinaviske ulvestammen er redusert til 5—10 dyr.

)‘/

HBiIGT UI1f En for-
bryter som ble
hengt kunne få
en ekstra hån
ved at det ble
hengt en ulv ved
siden av ham.
(Illustrasjon:
Louis Moe)

VARULV: Under tor
tur tilsto Peter
Stumpf at han
med Djevelens
belte kunne gjøre
seg til ulv. Tysk
tresnitt fra slut
ten av det 16. år
hundre.

• Ulven vandret inn Norge da temperatu
ren var steget så mye at skogen begynte å
dekke de istrie områdene etter siste istid. Ul
vetider» har gjennom århundrene vekslet med
perioder med lite ulv. Variasjonene skyldes tro
lig endringer i tilgangen på mat og intensive
forfølgelser, kombinert med ulvens store for
meringsevne. Lokalt kunne et eneste ulvekull
oppfattes som ulvetid, etter noen år med lite
ulv. I år med mangel på vinterføde kan ulven
ha vist seg for mennesker spesielt ofte.

JAGES: Ved utgangen av
middelalderen ble det arr
angert offentlig klappjakt på
ulv fire ganger årlig. Illustra
sjon fra Johann Täntzers
jakthåndbok.
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> næret av faktiske
rovdyskader og bestemte
former for sinnssykdom.

Varg i veum
Fra rundt år 500 stammer
skikken med at Tinget kunne
lyse en lovbryter fredløs og
«varg i veum». Da var han
ulv i helligdommen, og mt
te jages. Den som brøt loven
brøt samtidig freden som
var forordnet av gudene.
Alle som støtte på den fred-
løse kunne drepe ham, og
han skulle sulte slik som ul
ven ofte gjorde. Ulven som
beveget seg i ødemarka
langt fra folkeskikken ble
brukt som symbol på en
somhet og fredloshet. En
forbryter som ble hengt kun
ne få en ekstra hån ved at
det ble hengt en ulv ved si
den av ham.

Senere kom skikken med
at en ulv kunne bli stevnet
for Tinget, hvis den hadde
tatt mange husdyr. Stevning-
en skjedde gjerne ved en
korsvei. Vitner stod fram og
fortalte om misdådene.
Domsmannen forkynte så at
ulven skulle holde opp å ta
husdyr, og pakke seg tilbake
til villmarka. Ulven var for-
vist av Tinget.

fljeve I-ulven
Med kristningen av landet
ble synet på ulven ensidig
negativt. I hedensk tid ble
positive egenskaper som

styrke og klokt også vekt-
lagt, men nå var det ondska
pen som dominerte oppfat
ningen. Den nye djevel-skik
kelsen ble koblet med gamle
ulvemyter. Prestene prekte
at Djevelen kunne omskape
seg til ulv, og vise seg som et
varsel om verdens under-
gang. Bak denne myten lig
ger trolig at ulven nærmer
seg folk i vintre med lite
mat, og varslet om mat-
mangel ble koblet med un
dergang.

Den hatske holdningen til
gråbein ble ytterligere for
sterket da seterbruk ble van
lig utbredt på 1400-tallet, og
man fryktet for både dyr og
gjetere. Ved utgangen av
middelalderen ble det avvik
let offentlig organisert klapp
jakt på ulv fire ganger årlig.
Ulvene ble jaget mot ulve
gårder eller nett. Ved nettet
ble ulven drept med spyd.

Ved midten av forrige år
hundre var ulven fortsatt ut
bredt over det meste av lan
det. Men nå begynte en kraf
tig tilbakegang, og rundt
1920 var det bare Troms og
Finnmark som hadde faste
bestander. I 1950-årene ble
Forsvarets fly brukt i ulve
jakten. Finnmarksvidda var
siste skanse, men den falt i
løpet av 60- tallet. Snøscoo
tere gjorde ulvejakten dre
pende effektiv for alle. I dag
finnes det bare en fast ulve
bestand i hele Skandinavia,

de 5-10 dyrene i Hedmark
Vårmland. Ulven ble total
fredet i 1971, men det er
skutt 13 dyr etter dette.

Myter i dag
Forsteamanuensis i folkloris
tikk ved Universitetet i Oslo,
Ronald Grambo, mener at de
gamle ulvemytene fortsatt
lever i 1991.

— Brokker av mytene vek
kes til live i oss ved synet av
en ulv. Vart syn pa dyrene
bygger ikke på fakta, det er
preget av innla’rte holdning
er om «søte» og «slemme»
dyr. Mytene blir vedlike
holdt av varulvfilmer og Dis
ney-filmer. Slike filmer fra tar
villdyrene både virkelighet
og verdighet, sier Grambo.

Petter Wabakken har for
sket på ulv i 13 ar, og er enig
i at mytene fortsatt lever.

— Jeg lærer stadig mer av å
studere ulven, og samtidig
reagerer jeg mer og mer på
det jeg leser og hører. Ulve
mytene styrer helt inn i fors
kerkretsene. Mediene skriver
like mye myter som fakta. Da
Gjærevold-utvalget foreslo å
flytte sauen på sommerheite
vekk fra ulven, ble det avvist
med at ulven ville følge etter
sauene. Ingen brød seg om at
forskningen viser at ulv ikke
har sau i sommerdietten, sier
Wabakken.

Naturvernerne sover
Ulvemytene avspeiler i liten

grad dyrets reelle egenska
per. Det finnes ingen doku
menterte tilfeller av at ulv
har tatt folk i Norge, men
historiene er mange. For
skerne er uenige om skrub
ben er i stand til å ta men
nesker, men de er enige om
at den ikke utgjør noen fare
for folk idag.

Kløkten som er tillagt ul
ven har holdepunkt i virke
ligheten. Unge ulver er ofte
dumdristige, men eldre ul
ver har lært av erfaring og er
dyktige jegere. Det ser ut til
at ulven kan samordne an
grepet når den jager i flokk.
Men i mange tilfeller har
ulven fått skylda for saue
drap som er begått av andre
rovdyr og løshunder.

En spørreundersøkelse fra
1987 viser at holdningen tiL
ulv er mer positiv enn no.)J
ensinne. 8 av 10 nordmenn
vil beholde ulvebestanden.
Bare I av 10 vil utrydde ul
ven, og halvparten av disse
er over 60 år. Men samtidig
har vi historiens minste ul
vestamme.

— Ulvestammen er så mi
nimimal at ett dyr til skutt
kan bety utryddelse. Hvis
naturvernerne var like godt
organisert som ulvemotstan
derne ville mange flere kull
vært i live idag. Naturver
nerne har sovet, mens mot
standerne har skutt. Na må
de vakne, sier Wabakken.•

På slutten av 80-tallet lanser
te Sverige den mest ambisiø
se og miljovennlige energi-
politikken noe vestlig indus
triland hadde sett så langt.
Sverige forpliktet seg til å
avvikle landets 12 atomreak
torer, satte tak på C02-ut-

slippene og vernet de siste
fire store vassdragene mot
vannkraftutbygging.

Samtidig som disse plane
ne bedret landets miljoprofil
utad, utløste de en heftig de
batt på hjemmebane. Etter
hvert ble de harde økono

miske realitetene avdekket.
Den «bærekraftige utvikling
en» fikk en prislapp som
ikke var til å bære.

Prisen ble satt til 70.000
tapte arbeidsplasser og en
kraftig omlegging av livssti
len. Tidligere hadde Sverige

satt sin lit til billig energi
som drivkraft i industrien.
Etterhvert fant den sosialde
mokratiske regjeringen ut at
atomkraftavviklingen kunne
knuse det gyldne egget den i
årevis hadde ruget på.

stemningen i 1980. Nå er stengingen av de første reaktorene utsatt på ubestemt tid. (Foto: Scanfoto)

Ønsker du reduserte fyringsutgifter?
A/S SERVICEKOMPANIET garanterer reduserte fyringsutgifter og ingen øking av husleien ved ombygging av fyringsanlegget. Videre kan
A/S SERVICEKOMPANIET tilby GRATIS overvåking av anlegget, samt være ansvarlig for driften. Gratis selvfølgelig.

VI UTFØRER EVALUERING AV FYRINGSANLEGGET
og tilbyr på deres anlegg: • Vedlikehold • Service • Overvåking • Økonomisenng.• Ombygging

Vannbåren varme er den beste varme

MINDRE FORBRUK = BEDRE MILJØ. BEDRE ØKONOMI
Med CENTRATHERM automatikk, og CENTRE BURKLE 4-veis shunt reduserer vi Deres fyringsutgifter betraktelig

CENCTRATHERM og CENTRA BURKLE et produkt fra HONEYWELL
Ring for bestilling av SERVICE/ØKONOMISERINGSAVTALE

AIS SERVICEKOMPANIET
Sandakervn. 111,0483 Oslo 4. TIf. (02) 71 02 40

Service som varmer

• JOE KIRWIN

11980 sa et flertall av svenskene nei til atomkraft. Folkeviljen ble fulgt med vedtak om ned-
leggelse av de første to reaktorene i 1995. Men etter intenst press fra næringsliv og fagbeve

gelse er målet skjøvet ut i det blå. Det heter forsatt at atornkraftverkene skal avvikles innen
2010. Men det er det ingen som tror på.
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> Utsatt på ubestemt tid
I januar ble avvikliflgsplane
ne vraket gjennom en tre
partiavtale. Avviklingen av
de første to reaktorene i 1995
ble utsatt på ubestemt tid.
Selv om avtalen holder fast
ved at alle atomkraftverk
skal være ute av drift i 2010,
er det få som tror pa det.

— De sier 2010, men det
settes mange betingelser.
Disse betingelsene vil gjøre
det lett a utsette avviklingen
ytterligere dersom det blir
nødvendig, sier Per Kage
son, energiekspert i Sveriges
Naturskyddsförening.

Den nye energipolitikken,
som inkluderer en betydelig
satsing pa nye energikilder
som biomasse, vind og eta
nol, ble slutten på en bitter,
trearig politisk strid. De van
skelige avgjorelsene hadde
ikke bare okt striden mellom
de politiske partiene, nwn
ogsa skapt splittelse blant
Socialdemokraterna.

Energi-dilemma
Sveriges atomkraft-dilemma
går tilbake til 1970-åra. Bare
få måneder etter at Three
Mile Island-ulykken i USA
viste farene ved atomkraft,
krevde svenske velgere i en
folkeavstemning at kraftver
kene skulle avvikles.

Atomkraft dekker halvpar
ten (65 TWh) av Sveriges el-
behov, og det ble laget en am
bisios plan for å erstatte tapet.
Naturgass fra Sovjetunionen
skulle sammen med kull og
mer vannkraft erstatte atorn
kraften, inntil fornyhare ener—
gikilder som vindkraft og
biornasse var lonnsomme.

Et vedtak i Riksdagen la
kjelker i veien for disse pla
nene. Miljovernerne vant en
viktig seier da den planlagte
utbyggingen av de siste fire
store vassdragene, som skul
le gitt 20 TWh, ble stanset.

Denne avgjørelsen virket
ikke sa viktig pa midten av
1980- tallet, da fossile brens
ler var brukbare alternativer.
Men ett ord — drivhuseffek
ten — forandret det hele. Og
med vedtaket om å sette tak
pa CO2-utslippene falt en
viktig brikke bort i planen
om a erstatte atomkraften.

Vedtaket skjulte mer enn

alvorlig bekymring for kli
maendringene. l)et ble støt
tet av de to konservative
partiene, Folkpartiet og Mo
deraterna, som så dette som
en mulighet til å unngå av
vikling av atomkratten. De
konservative mente at atom
kraftverkene måtte besta,
når fossile brensler ikke
lenger var et alternativ.

Hard maktkamp
Strategien virket, men først
etter at landets fagforeninger
vant en viktig maktkamp i
det sosialdemokratiske par
tiet. Miljovern- og energimi
nister Birgitta DahI nektet a
gå tilbake på avviklings.-ved
taket, etter at CO2-vedtaket
var gjort. Sammen med mil
joorganisasjonene og Miljø—
partiet de Grønne, insisterte
hun på at energisparing og
mer effektiv energibruk
skulle være nok til at de før
ste kraftverkene kunne
stenges i 1995 som planlagt.

På motsatt side sto indus
trien. Ledende okonomer
regnet med økende energi-
priser og forsyningssvikt, og
spådde arbeidsledighet og
økonomiske tap. Til a begyn
ne med blåste Socialdemo
kraterna av disse spådorn
mene. De hevdet at bare på
tvungne endringer, som
stenging av atomkraftverk,
kunne stimulere industrien
til a bruke energien mer ef
fektivt og å investere i ny
teknologi.

Men fra 1988 til 1990 sank
investeringene i industrien
dramatisk. Mange investorer
satte heller pengene i selska
per i EF.

Etterhvert begynte de sto
re fagforeningene å høre på
advarslene fra industrien.
Men Birgitta DahI holdt på
sitt, selv om hun innrømmet
at planene for å erstatte
atomkraften var vage og
sannsynligvis ville koste
mye. Til januar i ar holdt
hun skansen mot statsminis
ter Ingvar Carlsson.

Selv Miljopartiet var split
tet. Programmet deres krev
de øyeblikkelig nedleggelse
av alle atomreaktorer. Men
pa et mote i 1990 delte parti
et seg pa midten. Den ene
halvparten krevde en mer

realistisk tilnærming til
atomkraftavviklingen, mens
den andre holdt på det gam
le standpunktet.

Vingeklippet minister
I mellomtiden økte Sveriges
økonomiske problemer. Fag
foreningene, sosialdernokra
tenes tradisjonelle makthase,
truet med opprør. Utfallet
kunngjorde statsminister
Carlson på en dramatisk
pressekonferanse tidlig i
1990. Birgitta Dahls minis
terpost var delt i to. Mens
hun beholdt miljovernde—
partementet, fikk et nytt in
dustridepartement ansvaret

VINGESTEKKEI Som
«takk» for sin stand
haftige motstand mot
atomkraften ble miljø
vern- og energiminis

ter Birgitta
Dahl fra
tatt ener
gidepar
tementet.
(Foto:
Scan
foto)

for
energi. Sta

tråden i det nye de
partementet var ingen ringe-
re enn fagforeningsrnannen
Rune Molin.

— Dette var signalet om at
atomkraft-avviklingen ikke
ville begynne i 1995, sier Kå
geson.

Fire måneder etter at Mo
lin kom til makten, viste
Dahi og atomkraftmotstan—
derne blant Socialdemokra
tema at de ikke hadde gitt

FOR SBT: Sverige inves
terer i vindkraft, men
for sent til at de første
atomreaktorene kan
stenges i 1995, slik
planen var. (Foto:

opp kampen. Deres mot-
trekk var et krav om at C02-
målet måtte vurderes pii
nytt. Begrunnelsen var at
med mindre man fikk til en
omfattende internasjonal kli
ma-avtale, ville slike tiltak
bare straffe svensk industri.

Men atomtilhengerne i
Riksdagen lot seg ikke lure.
Etter utallige hemmelige for
handlingsmøter ble Social
demokraterna, Folkpartiet
og Centern enige om forsla
get som ble lagt fram i be
gynnelsen av januar. Det
holder fast ved avvikling in
nen 2010, men betingelsen er
at atomkraften skal kunne
erstattes med annen energi.

— Det er nok smutthull i
vedtaket til at Socialdemo
kraterna og andre partier
har flere muligheter til a
unnga avvikling, sier Kåge
son.

Satser på vindkralt
Den nye energiplanen inne
bærer at det skal investeres
2,7 milliarder svenske kro
ner i fornybare energikilder
over fem år, for å tilfredsstil
le atommotstanderne. Denne
satsingen er en oppfølging
av et forskningsprogram
som startet tidlig på 1980-
tallet.

Vindkraft og bioenergi ga
de mest lovende resultatene
i 1980-årene. I 1982 bygde
svenskene to store vindkraft
stasjoner, hver på tre mega
watt. Danmark har derimot
satset på mindre stasjoner på
100 kilowatt.

— Sverige, som USA og de
fleste andre land som jobber
med vindkraft, mente at
stort var bra. Det viste seg å
være feil, sier Steffan Eng
ström, Sveriges ledende
vindkraftekspert.

Stasjonene er fremdeles i
drift, og en av dem har fak
tisk produsert mer energi
enn noen annen vindkraft
stasjon i verden. Men teknis
ke feil på slike store anlegg
har vist seg dyre og tidkre
vende a reparere. Resultatet
er at vindkraften ikke har
kunnet konkurrere med er
ken vannkraft eller atom
kraft i pris.

Sverige vil fortsette a in
vestere i store vindkraftsta

sjoner. En ny stasjon skal
bygges, men det blir ogsa
satt opp mindre stasjoner.

Bioenergi en lesning?
Forskning og utvikling in
nen hioenergi har også gatt
sakte. Sverige har de største
skogreservene i Europa, og
utvinning av gass fra bio
masse er blitt tramstilt som
framtidas energilosning for
Sverige.

— Problemet med bioener
gi i dag er at det fremdeles
ikke finnes en motor eller
gassturbin som kan drives
effektivt med gass produsert
av tre, sier Bertil Agrenius,
sjefen for forskning og ut
vikling ved Sveriges største
kraftselskap.

— Vi mener biomasse er en
aktuell energikilde, men
ikke for slutten av 1990-tal
let, sier han.

Til tross for problemene
med å lage en gassmotor el
ler turbin planlegger Sveri
ges nest største kraftselskap,
Sydkraft, å bygge en forsoks
stasjon for biomasse i år.

Mens vindkraft og bio
energi er fornybare energi-
kilder som forskere og ener
gieksperter mener vil gi re
sultater, er det tvil blant ek
spertene om det vil være for
nuftig å bygge nye etanolfa
brikker i Sverige.

For å sikre støtte fra Sven
es «bondeparti», Centern,
ble det i den nye energipla
nen satt av omlag 100 millio
ner kroner til investeringer i
etanolproduksjon av korn.
Tanken er at etanol skal til
settes bensin til bruk i biler,
eller brukes som drivstoff i
de etanoldrevne bussene i
Stockholm.

Uansett hvordan det måt
te ga med etanol—planene,
vitner satsingen på nye for

nybare energikilder om et
sterkt behov for å erstatte
atomkraften. Men som
mange miljovernere bittert
kommenterer; investeringe
ne kommer 10 ar for sent.

— Hvis det skulle vært mu
lig a starte atomavviklingen
etter planen, skulle denne
type satsing kommet for
lenge siden, sier en organisa
sjon. I
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Marhunden kom bedagelig
vandrende ut pa baksiden
av doen, og ruslet uforstyr

ret bort til hytta. Der for
svant den gjennom en ven
tihipning. Mårhundens av
slappede reaksjon på både
folk og bikkjer skyldtes tro
lig at dyret hadde ligget i
vintersøvn, og hadde vaknet
av bråket i hytta eller av
sult. Det viste seg at mär
hunden bodde under hytta,
og i tre uker kunne viltfor
valter Henriksen og miljø
vernrådgiver Steinar Wikan
studere dyret. Da anbefalte
vilt- og veterinærmyndighe
tene at de avlivet den. Ny
kommeren var ikke velkom
men. Mårhunden kan for
styrre den økologiske balan
sen, og den bærer både tu
herkulose og rabies.

1-lelt siden siste istid og
fram til i dag har vår fauna
blitt beriket med nye inn
vandrere. Vare sist ankomne
pattedyr, bisamrotta og mar
hunden, er begge etterkom
mere av dyr som er innført
av vare østlige naboer. De
har vandret inn i Finnmark
fra Finland og Sovjet. Bisam
rotta likte seg. Men mårhun
den fant Finnmark vel vin
terlig, og er trolig på vei fra
Sverige til sørligere deler av
Norge. Nvkommerne er lite
populære, men de lar seg
ikke stanse.

Vaskehjørnhunden
Mårhunden hører opprinne
lig hjemme i øst-Asia. For
60 ar siden ble den innført

, -i ,—. • -. -
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STOR FORPLANTNINGSEVNE: Mårhunden er kjønnsmo
den allerede som ettåring og kan få opptil 21
valper i hullet. (Foto: Reijo Salminen)

som pelsdyr til Russland, og
romlinger har siden trukket
vestover. I dag har hade Fin
land og Sverige faste bestan
der. Mårhund heter på eng
elsk raccoon dog, som direk
te oversatt betyr vaskebjorn
hund. Det engelske navnet
er mer dekkende enn det
norske.

Marhunden er det eneste
medlemmet av hundefarnili
en som sover vintersøvn. Pa
milde dager avbrvter den
gjerne vintersovnen for a fin

ne mat. Det er trolig den
lange og snorike vinteren
som gjør at marluinden har
problemer med å

Natt til langfredag 1988 fant Gunnar
Henriksen et stort dyr på utedoen på
hytta i Pasvik. Det hadde kropp som
en grevling og hode som en vaske
bjørn. Henriksen rakk å ta et bilde av
dyret, før det forsvant ned i hullet.
Dette var den første sikre observasjo
nen av en levende mårhund i Norge.

DET FØRSTE BILDE1 En levende mår
hund fotografert på en utedo i
Pasvik. (Foto: Gunnar Henriksen)

1-i

..

Drivbustrusselen
Drivhuseffekten kan føre til
at vår fauna blir fattigere.
Høyere temperaturer kan
føre til at fjellandskapene
blir langt mindre etterhvert
som skoggrensa trekker
oppover. Jerv og moskus
er direkte truet. Fjellreven
kan bli utryddet. Villrein og
lemen får begrensede om
råder. Stigningen i tempe
raturen kan føre til at flere
dyr må bevege seg raskt
nordover, uten at vegeta
sjonen de lever i klarer å
holde følge. Endringen kan
skje så fort at flere arter
ikke klarer å tilpasse seg.

PÅ VEI TIL NORGE: Mårhun
den har etablert seg i
Sverige og Finland. Den
svenske stammen vil
trolig innvandre til
Norge. (Foto: Jorma
Nummela)

0
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tilpasse seg i Finn
mark. En voksen mårhund er
omtrent en meter lang, men
beina er korte og potene små.
Da er det ikke så greit å kom
me seg fram i dypsnøen, og
unngå rovdyr og finne mat.

Men uten snø i matfatet
har ikke denne alteteren pro
blemer med å finne noe å spi
se. Mårhunden forsyner seg
grådig av smågnagere, fugler,
egg, insekter, snegler, bær,
sopp, frukt og plantedeler.
Dyret kan bruke lang tid på å
finne et sted som byr på en
variert nok meny, og som gir
muligheten til å unnslippe
ulv og andre rovdyr. Men når
mårhunden først har funnet
sin nisje, så etablerer den seg
raskt. Den er kjonnsmoden
allerede som ettåring, og har
stor forplantningsevne med
opp til 21 valper i kullet. Be
standen blir også beskyttet av
at mårhunden er aktiv om
natten, og at den sover mes
teparten av vinteren.

Direktoratet for naturfor
valtning ønsker ikke mår
hunden velkommen. Den er

det eneste dyret som det er
helårsjakt på for den har eta
blert seg i Norge. Men det er
lite tvil om at den vil krysse
grensa når den svenske be
standen har blitt så stor at
det blir behov for nye områ
der. Sør-Norge byr på mange
egnede områder langs kys
ten og vassdragene.

Det er flere årsaker til
myndighetenes negative
holdning til mårhunden som
nordmann. Den hører ikke
hjemme i norsk fauna, og
kan forrykke den økologiske
balansen. Det blir hevdet at
den kan forsyne seg så grå
dig at den utrydder lokale
fuglebestander.

Mårhunden bringer også
med seg særdeles uvelkomne
gjester i norsk natur; tuber
kulose og rabies. På grunn av
vintersøvnen kapsles rabiess
mitten inn, slik at mårhun
den bærer smitten uten å bli
rammet selv. Rabiesen kan
slå ut opp til tre år senere. I
1989 ble det funnet 27 rabies
befengte dyr i Finland, 20 av
dem var mårhunder.

(Foto: Pauli Nieminen.)

Men mårhunden lar seg
ikke stanse. Miljøvernrådgi
ver Steinar Wikan i Sor-Va
ranger er en av dem i Norge
som vet mest om nykomme
ren.

— Mårhunden hører ikke
hjemme hos oss, og vi må
prøve å være oppmerksom
når en innvandring fra Sveri
ge kommer. Men det er lite
vi kan gjøre. Den kommer
ubemerket inn, og når vi leg
ger merke til den er det for
sent. Og jeg er helt sikker på
at mårhunden vil vandre inn
i Norge, sier Wikan.

Bisamotta er en innvandrer
som virkelig har gjort nord
mann av seg. Den hører ikke
hjemme i norsk natur, og er
derfor ikke velsett her. Men
det bekymrer ikke bisamrot
ta. For to år siden eksploder
te bestanden i Sør-Varanger,
og i dag finnes det bisam
hytter ved de fleste elver og
vann i kommunen. Bisam
rotta, eller «beverens lille-
bror» som enkelte indianer

stammer kaller den, kommer
opprinnelig fra Nord-Ameri
ka. Denne brune gnageren
kan bli opp til 70 centimeter
fra snute til halespiss, og
veie halvannen kilo. Bakføt
tene har svommehud, og ha-
len er kledd med skjell.

11919 satte finnene ut bi
samrotta i naturen for å få et
nytt pelsdyr. Det nye dyret
spredde seg raskt over hele
Finland, og senere til Sverige.
I slutten av 50-årene vandret
enkelte dyr inn i Sør-Varang
er og området rundt Kauto
keino og Karasjokk. Men dis
se bisamrottene fikk aldri
skikkelig fotfeste, og i begyn
nelsen av 70-årene forsvant
dyret fra området. En ny inn-
vandring rundt 1987 var mer
vellykket for bisamrotta, i
dag er den etablert med en
fast bestand i Sør-Varanger.

øko-rotta
Bisamrotta trives ved dype
elvepartier mellom vann og
tjern. Der graver den huler i
elvebredden og bygger hyt
ter av vannplanter. Boligen
blir brukt som spiskammer
for gress og planter som bi
samrotta finner langs elve
bredden eller på elvebun
nen. Her kan den spise uten
å bli forstyrret av rev og an-

Mislykkede utsettinger
Det er forsøkt a sette ut mange for
skjellige dyr i Norge. Men verken
gemse, mufion eller pingvin har klart
seg hos oss.

11824 ble det første forsøket på å
gjeninnføre vår urinnvåner, mosku
sen, gjort på Mørekysten. Forst i
1947 ble utsettingene vellykket, og
det ga opphavet til dagens moskus
stamme.

Dåhjorten (tidligere kalt dådyr) ble
satt ut mange steder, men den klarte
seg bare på Hankø i Oslofjorden og
som parkdyr ved Larvik. Ved Larvik
finnes også muflon som parkdyr, Eu
ropas siste vilje saueart.

Mufionen klarte seg ikke pa egen
hand i norsk natur, en skjebne den
har delt med flere andre dyr. 11863
ble det satt ut tre gemser i Telemark.
men dyrene døde samme året av en
parasittinfeksjon.

Pingviner ble satt ut på Gjesvær i
Finnmark og Røst i 1936. De klarte
seg åtte år, men da døde den siste
‘norske» pingvinen.

dre fiender.
Bisamrotta kan faktisk

gjøre en nyttig jobb i økosy
stemet; gjennom boligbyg
ging og eting kan bisamrotta
rydde opp i næringsrike
vann og elver med stor ve
getasjon, og bedre surstoff
tilgangen.

I Russland har bisamrotta
formert seg så kraftig at den
spiser opp sitt eget nærings
grunnlag, og må flytte på
seg. Den får to kull i året
med opp til åtte unger. Den
kraftige formeringen med
påfølgende tømming av
matfatet, gjør at bisamrotta
mä flytte på seg.

Det ser ikke ut til at bi
samrotta konkurrerer med
andre arter. I Tyskland har
den gjort stor skade pa inn-
mark, men hos oss har den
hatt nok med det naturen
byr på. I Europa har bisam
rotta spredd seg utrolig
raskt, opp til 40 kilometer år
lig. Steinar Wikan tror at be
standen i Sør-Varanger vil
spre seg vestover, hvis den
finner seg til rette her.

— Bestanden kan få tilba
keslag, men bisamrotta kom
mer til å trives på Østlandet.
Den svenske bestanden vil
nok også krysse norskegren
sa i framtida, sier Wikan. I

BEVERENS IJLLEBROR: Enkelte indianerstammer kaller bisamrott «beverens
lillebror». Denne gnageren kan bli opptil 70 cm fra snute til halespiss.
Bakføttene har svømmehud og halen er kledd med skjell.

‘v

Bisamrotte-ekspiosjonen

ØKOLOGEN: Bisamrotta lever av gress og planter langs elva, Gjennom eting og bolig

bygging kan den rydde opp i næringsrike elver og vann med stor vegetasjon og
bedre surstofftilgangen. (Foto: Mikko Pöllänen)
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SYKKELHEPABATØB: Einar
Bowitz på sykkelverk
stedet «Den rustne
eike» gir gode råd om
vårpussen på sykke
len. (Foto: Halvor
Bjørngård)

han, og rosker i en altfor
tynn og skranglete skjerm.

Jeg ser på min «Kynast»,
som bare er to år gammel, og
skjønner at jeg ikke har skutt
gullfuglen. Men det er hap
for doningen, og Bowitz be
gynner overhalingen. Den
avdekker at håndbremsen
må justeres, kjedet må renses
og smøres, lyset må repareres
og at det er slark i kranken
(pedalfestet) og i bakhjulet.

— Slark ma du gjøre noe
med fort, advarer Bowitz.

Slark gjør at kulelagrene
gar i stykker, og det er dyrt å

reparere. Et nytt hjul koster
1000 kroner. Slark i pedalene
er det ingen som reparerer
mer. Pedalene sliter du ut og
skifter, forklarer Bowitz.

Bedre blir det ikke når re
paratøreil gransker dekket.

— Du kan være glad du er i
live, du, sier han, og gran-

sker bakdekket som er så
slitt at det ikke er mønster
igjen.

Av med dekket, og det må
skje med dekkavtager. Bruk
ikke skrutrekker eller andre
redskaper til å losne det, rå
der Bowitz.

Mens han reparerer do
ningen, drømmer han om de
gamle «diamant-syklene».

— Det var sykler det, sier
han, og forteller at ofte er de

gamle syklene best. Det km-
ner seg derfor a bruke peng
er på vedlikehold framfor å
kjøpe nytt. Men skal du kjø
pe ny sykkel bor du satse pa
kvalitet, selv om det koster
noe mer. i dag kommer de
beste syklene fra Norge, Sve
rige, Japan og Taiwan. Sykle
ne fra Vest-Tyskland og Ko
rea er ofte elendige, selv om
det finnes hederlige unntak,
sier Bowitz. • Den indiske regjeringen

har startet «Prosjekt EIe-
fant» i et forsøk på a red
de de siste 20.000 elefan
tene i landet. Seks millio
ner pund skal brukes til a
sikre elefantens leveomra
der, til kampanjen mot el
fenbens-handel og til a gi
landbefolkningen alternati
ver til tømmerhogst. Av
skoging er den største
trusselen mot den indiske
elefanten. Siden 1950-tal
let er skogdekket i landet
halvert. Prosjekt Elefant er
lagt opp etter mønster fra
Operasjon Tiger, prosjek
tet som sikret den indiske
tigerens overlevelse.
(Green Magazine)

FØRSTEHJELP FØR
INGER
SPANGEN

Snøen smelter og syk
kelen forlater dvalen i
kjelleren. Men det er en
stakkarslig tohjuling
som møter vårsola. Det
knirker i alle ledd og
øyet på bakskjermen er
blindt. Her trengs stell.
Sykkeireparatør Einar Bow
itz gransker sykkelen med
kjennermine, og trekker den

— Det er mange useriøse
importører som selger sykler
av dårlig kvalitet, sukker

SYI(KELSESONGEN Frostskader av
vannkraftutbygging

• Etter vinteren 1978-79 fikk et stort antall frukttrær i Luster
og Gaupene i Sogn alvorlige frostskader. Hele 80 prosent av
trærne og bærbuskene var rammet. Fruktdyrkerne hevdet at
dette skyldtes utbyggingen i Breheimen, og det ser ut til at de
har rett. En rapport som Norges landbruksvitenskapelige
forskningsrad (NLVF) la fram i 1986 viste at det var en sam
menheng mellom temperaturforholdene i omradet og vann
kraftutbyggingen.

Fruktdyrkerne krever erstatning, og en gruppe sakkyndige
oppnevnt av Skjønnsretten skal na vurdere hvor store tapene
er og hvor stor del av erstatningsansvaret som skal ligge pa
Statkraft. Skjønnet tar sikte

p
a komme med sin vurdering i

1993. (Fossekallen)

India vil redde elefantene

1) (L

Sjekkbsta lor sykkelen

Naturvern
Smykker

I Sjekk om det er slark i
kranken (pedalfestet), bak
hjulet eller styret. Kom deg

raskt til verksted, eller juster skjev
hetene selv. Slark er en alvorlig
sykkelsykdom.
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I Sjekk at forbremsen er så
stram at hjulet stopper når du
tar lett i handtaket. Bremsen

strammes ved hjelp av justeringsskru
en pa ledningen fra hndtaket ned til
bremseklossene.

w

i.

Sjokk om det
er mønster
igjen pa dek

kene. De ma byttes
før de er helt blanke.

• • Syklistenes Landsfor
ening er en interesseorga
nisasjon for syklister, og
jobber blant annet for mil
jøvennlig transport. Gjen
nom landsforeningen kan
du få kjøpt bøker med tips
til sykkelturer og hvordan
du kan ‘mekke» sykkelen
din selv.
Syklistenes Landsforening,
Maridals veien 60,
0450 OSLO 4.

Renser bare om dagen
• Johannesburg (IPS): Sør-Afrikas største forretningsgigant,
Anglo American Corporation (AAC), er i det siste blitt beskyldt
for miljømord og for a ødelegge folks helse i den østlige
Transvaal-regionen.

Selskapet har hevdet at renseanleggene pa stålverkene er
sa sofistikerte at all røyk fra pipene pa kjempeanleggene er
blitt uskadeliggjort. Men arbeidere ved anleggene, som er ver
dens største produsent av vanadium, sier at alt kontrollutstyr
simpelthen er avskrudd om natten, for å slippe driftsreduksjo
ner. Pastanden er blitt energisk tilbakevist av ledelsen.

I Sjokk at
lyset vir
ker. Virker

det ikke, kan det
være en idè a
skifte lyspæra el
ler a fjerne irr pa
kontakten mellom
pæra og metall-
stykket bak pæra.

I
Rens og smør kjedet. Bruk tannbørste eller opp
vaskkost til rensingen, såpe og vann er unødven
dig. Bruk whitespirit eller parafin hvis kjedet er vel

dig seigt. Kjedet skal smøres hver uke om sommeren og
etter at det har regnet. Bruk en tynn symaskinolje.

III.: Ketill Berger

I Sjekk at bremseklossene sitter på
høyde med den blanke kanten pa
felgen. Sitter bremseklossene for

høyt, slites dekket i stykker pa siden pa
kort tid. Bremsene skal ikke smøresl

Sykkeldagen 1991
Lørdag 4. mai arrangerer Naturvernforbundet i Oslo og Akers
hus (NOA) og Syklistenes Landsforening Sykkeldagen 1991.
Arrangementet holdes ved Henrik Wergeland-statuen i Spiker
suppa i Oslo. Startskuddet går kl. 1230

Sykkeldagen starter med appeller av byrådsleder Michael
Tetschner og Rune Gerhardsen, fulgt av en utspørring av poli
tikerne der også publikum kan delta. Dernest blir det sykkel-
tog, som starter i borggården ved Ràdhuset og kommer i mål i
Spikersuppa.

Trubaduren Ove Thue spiller med jevne mellomrom så
lenge arrangementet varer, I tillegg blir det satt opp informa
sjonsstand der interesserte kan kjøpe lesestoff og stille spors
mål.

Ta med sykkel og kom, oppfordrer arrangørene. •
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Størrelser:
4 -5 ar Varenr. 7610
6 -8 ar Varcnr. 7611

- Il ar Varenr. 7612
12- 14 ar varenr. 7613
Medlemspris:
For kr. 75,-
NA KUN kr. 45,-

BIEKKULF
BÆR ENETT
Varenr. 7330
l’ris: kr. 25,-
Medle’mspris: kr. 20,-

STATE OF THE WORLD - 1991
(norsk utgav) Varenr. 4001, kr. 175,- Medle’mspris kr. 155,-
Verdens mest h’ste miljorapport, fra Worldwatch lnstitute.

VÅR FELLES FRAMTID?
En kritisk gjennomgang av lirundtiandrapporten, skrevet av
nede’rlenderen Thijs de’ la Court, oversatt og utgitt av Natur og
Ungdom i samarbeid med Cappelen. Varenr. 4016, kr. 149,-
Medlemspris: kr. 135,-
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PATTEDYR -

FROSKER OG PADDER
To nye bøker i serien ‘Var
utrolige verden’. Fantastiske
nærbilder og targe’illustrasjone’r
viser oss dyr og natur som om
vi sa verden gjennom et
forstørrelsesglass.
Pattedyr: Varenr. 7454, kr. 98,-
Medlemspris kr. 80,-
Frosker og padder Varenr. 7455,
kr. 98,- Medlemspris kr. 80,-

r
I
I
I
I
I
I

‘I r

0
c
0
-

oQ
---J

-‘V)

-0
G) i
c
I- Lo

KI.OKKE
Klokken har forgylt innfatning,
Citiye’n urverk og naturfarge’t
skinnrem. Pi urskiven finner du
Niturvernforbundets navn og
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logo.
Klokken inneholder ikke
kvikksolv og er laget i rent stal
som ikke skal gi e’ksc’m.
Produsenten Sporrong gir ett ars
garanti (garantibe’vis følger med).
Vare’nr. 0104- Pris kr.475,-
Medle’rnspris kr. 300,-
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KLISTREMERKER
Naturve’rntorhunde’ts klistre’me’rke-r er produsert i den “snille’
plaste’n polye’tyle’n (ikke’ klorplist)
Runde’ merker (10 cm. diameter) Varenr. 0105 - Pris: kr. 10,-
Avlange me’rke’r (10 x 0 cm) Varenr. 0106- Pris: kr. 25,-
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Du kan ikke se den,
ikke lukte den og ikke
smake den. Men frukt
og grønnsakene som du
nettopp har kjøpt kan
være gamle og uten vi
taminer. De vil holde
seg i månedsvis uten å
råtne og se like ferske
ut som da du kjøpte
dem.
«Str>ilehehandling» heter
konserveringsteknikken som
gjør det mulig å lure sansene
dine. Den dreper noen bak
terier, men ødelegger ikke
giftstoffcr, for eksempel
sprøytemidler. Du kan ikke
sjekke om maten er bestrålt
eller ikke. Varene er heller
ikke merket og importørene
har ikke etablert kontroliru
tiner ennå.

Noe du kan gjøre er å boi
kotte importerte varer fra

land som vi vet bestraler en
kelte produktgrupper. Natur
& Miljø har satt opp en svar
teliste som kan hjelpe deg
med a velge varer fra de
«rette>) landene. Noen av
vare hovedleverandører på
frukt— og grønnsaksfronten

BESTRÅLER IKKE
MATVAHEL.

Nmlas, Irlami, Iiixemhirg og
Vesi-lisiciami ha’ totaIIorIn11
mat Ish’åIing av mat

som Nederland, Belgia og
Frankrike er land som står
øverst på svartelista var. De
driver matvarebestråling i
stor stil. Sa lenge varene ikke
er merket og norske impor
torer ikke har strengere kon
trolirutiner er det best å boi
kotte alle sammen.

Kjøper du importert mat
fra Vest-Tyskland, Irland, ku
xemburg, Portugal og Hellas
kan du være trygg pa at ma
ten ikke er bestralt. Disse
land har per i dag totalfor
bud mot matvarebestråling.

I Norge er det bare tillatt å
bestråle krydder. Det er ikke

bare-bare. Når man først har
godkjent strålebehandling for
en varegruppe, er spranget til
andre matvarer ikke sa vel-
dig stort. Som du ser i 1ista’
vår har alle andre land som
per idag «bare» bestråler
krydder også tillatt bestraling
av andre matvarer etterhvert.

Fordi norske myndigheter
selv godkjenner bi’straling av
krydder som behandlings

- metode har de inntatt en noe
lunken holdning til matvare
bestråling generelt. De sier
riktignok at de ikke ønsker
bestrålt importmat i Norge,
men presser ikke andre land
til å merke bestrålte produk
ter heller. De har ikke eta
blert kontrolirutiner her i
Norge som sikrer oss mot be
strålt mat. Systemet fungerer
faktisk slik at leverandoren
selv skal si ifra dersom ma
ten han vil selge i Norge er
bestralt — pa ære og samvit
tighet. Men ingen sjekker om
han tar denne rapporterings
plikten pa alvor, og leveran
døren risikerer ingen straff
om han ikke gjør det. Fore
løpig er du derfor nødt til a
gjøre jobben selv.•

MiLJ$fN: MIVAEPIII

SKUMMEL
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• RUTH
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DISSE E BESTRÅLER MATVAR fl:
Bestråles i dag:

Krydder

Krydder

Krydder

Krydder, urter, poteter

Tørkede krydder og urter, mat for pasiter
som trenger steril diett

Krydder, rotvekster, div. kornslag

Varer tillall hestrålt:
Poteter, lek, hvitløk, hvete, fjærte, grennsak- I S Land
blandinger, Iøkpulver, I

- som hestra
ler krydder,
men sann
synligvis
også andre
matvarer.
Norge be
siråler bare
krydder.

Poteter, lek, kylling, hvitløk, frukt og grønn
saker, kakao- og kaffebønner, netter

Lok,hvitlok. poteter. urtete, kylling, tørket
sopp, div. kornslag, tørket frukt og grønnsa
kr

r

Krydder

Krydder

dder

Krydder, spinat, coca pul
ver

Poteter, lek, tørket fisk,
sjømat, froskelår

Frukt og grønnsaker, hvete og hveteproduk
ter, enzympreparater, hvite poteter

Jordbær, poteter, lek, hvitløk

Kylling, ris, reker, papaya, hveteprodukter,
mango, krydder

Tegning: Ketill Berger

Kanada

Danmark

Finland

Indonesia

Israel

Jugoslavia

Norge

Argentina

Bangladesh

Brasil

Cbile

Cilba

Japan
Kina

Korea

Thailand

Ungarn

øst-iV5IL

Belgia

Frankrike

Nederland

Sovjet

Ssr-Alrika

Krydder, terkede gronnsa- Ris, poteter, tok, bønner, mais, hveijor
ker bær, fisk, papaya, fjærfe

Krydder, tørkede grønnsa- Papaya, hvete, jordbær, ris, fisk, dadler,
ker, 10k, poteter. kylling mango, kakaobønner, hveteprodukter

Poteter, lek, bønner

Poteter

Poteter. løk, hvitløk, epler, Peanøtter, korn, sopp
krydder, pølse, vin

Hvitlekpulver

Løk, polser, gjær Kylling, poteter, hvitløk, dadler, mango, pa
paya, hvete, ris, kakaobønner, fisk, jordbær

Krydder, lek, vinkorker Poteter, jordbær, sopp, kirsebær, grapefrukt,
pærer, frossen kylling

.J3erfor er • Det norske bestra- lingsanlegg er en mdi- landene har ikke midler å avgjøre om maten er

lingsanlegget pa Kjeller rekte finansiering av til a pakke, oppbevare dårlig nar lukt, farge og

rriatvare— bruker det radioaktive atomenergiindustripn, og transportere maten •smak er endret. Det er

stoffet kobolt 60. Det og kan gjøre plutonium pa en mate som hindrer umulig å kontrollere

bestraling ma etterfylles stadig. lettere tilgjengelig for nye bakterieinfeksjoner. hvilke doser maten har

, Derfor blir det alltid atomvapenmndustrien. mottatt.
gatt. igjen noe radioaktivt av- • Bestraling bryter ned

• Bestralingsanlegg fall som ikke kan hand- • I de industrialiserte vitaminer i maten men • Metoden kan friste til

kan vanskelig drives teres faref ritt pa mange land er bestraling unød- ødelegger ikke giftstof- darligere hygiene i pro

uten at mennesker far hundre ar og som ma vendig fordi man allere- før i maten. Den blir dusentleddet. Grossis

straledoser ved for ek- lagres et sted. Det er de har gode konserve- mer næringsfattig og de ter og detaljister kan

sempel ulykker. Store ogsa stor fare for mer ringsmetoder. I u-lande- langsiktige helsekonse- tenkes a ville holde ma

doser kan være dødelig, bruk av Cesium 137 ne blir ikke ernæringssi- kvensene er lite kjent. ten pa lager for lenge

sma doser svekker som stralekilde. Salg av tuasjonen bedre med slik at matvarer lettere

kroppens immunforsvar. Cesium 137 til bestra- matvarebestraling. U- • Det blir vanskeligere blir bakterieinfisert.

Lek, hvitlek, enzymprepa
rater

IlLand
som bestrå
ler mange
varegrupper.

• ILand
som bestrå
ler mat i
stort omfang
(mange va
rer og store
mengder)
NNV anhela
ler boikott.

Krydder

Krydder, tørkede grønnsa
ker, dypfrosne varer inkl.
sjø mat

Krydder, fjærfe, grønnsa
ker

Krydder, frossenmat, fjær
fe, terkede grønnsaker, ris

Poteter, lek, korn- og korn-
produkter, fisk, tørkede
grønnsaker og frukt, kjøtt-
og kjettprodukter, fjærfe

Poteter, lek, frukt, krydder,
kjøtt, fisk, kylling, grønnsa
ker, ferdigmat

Poteter, jordbær, bk, hvitløk

Poteter, lek, hvitløk, sjalottiøk, müsli, tørkede
frukt og grønnsaker, aromastoff

Asparges, kakaobønner, jordbær, sopp,
grønnsaker, poteter, reker, lek, kylling

Ferske frukt - og grønnsaker, tørre matkon
sentrater (pudding, grøt, velbing)

Terkede ban&ie avocado, hvitk, papaya, m1go,
joitlbær, bananer, toniater, ingefær, grønnne bønner,
mandler, torTgjær, urtete, terkede grønnsaker
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Moder Jord anbefaler
Enten du trenger tørkepapir til toaletter, kjøkken eller F —

—

verksted: Prøv Special Natur.Det er ubleket, produseres Jeg vil g,erne Mge Moder Jords anbefc,Iinger

uten klor, og tilfredsstiller deor Verdens Natuonds Kontakt meg og foell mer om 1ns miljøvennlige

strenge krav til miljovennlighet Papirets lange, sterke sortiment. Send meg en prøve.

fibre gir Special Natur tørkeegenskaper som fullt ut I
kan sammenlignes med dem du finner i klorbleket L

Navn:

________________________________

papir. Både når det gjelder våtstyrke og Stilling:

_______________________________

I

absorpsjon. Firma:

____________________________

I

Så følg rådet fra Moder Jord: Gå til

___________________________

din lokale grossist og bestill noen
Adresse: i
Telefon: iruller av den nye generasjonen tørke-

papir: J Sendes til Serla NorÆS Postboks 273 13’ Hk. I
SpecialNatur.odusertutenklor. L_JZ

—— — —— — ®

KAI 1(11V

• rdmenn spiser og drikker «lett» for å redusere

kaloriene. Soft light er blitt en stor suksess fordi den

inneholder 50% færre kalorier enn smør og vanlig

margarin.

Som du vet, det er flerumettet fett som er bra for oss,

og i Soft light er det hele 40%.
Soft light på brodet smaker godt. Og gjør godt.MIlJØVENNLIG TØRKEPAPIR I SÆRKLASSE . FORMA



Du trenger ikke
lenger bruke grått papir

forå ha hvit
samvittighet

Helt hvitt og klorfritt naturpapir

som er vennlig mot såvel miljø

som maskin

Til nå har du vært vant til at miljø-

riktige papirtyper enten har vært resirkulert

og grå eller treholdige og gule.

Dette stemmer ikke lenger. Nå produ

serer Hunsfos et helt hvitt naturpapir uten

bruk av klor-forbindelser. At det er svært

maskinvennlig gjør ikke saken dårligere.

Dermed kan du beholde din hvite samvit

tighet samtidig som du bruker hvitt papir.

IT HIJI’.ISFOS FABRIKKER

>



Det er
stifiheten

som snakker

MIN NATUR

Av Sidsel MØrck
DET ER IKKE FJERNT OG EKSOTISK,
det er ikke uberort og vilt, men det er
stedet, mitt sted! En liten fjordarm ved
Sandefjord i Vestfold.

For meg er det alltid sommer der.
Landskapet er en pastell i blått, grønt
og gult: Hav og himmel, skog og eng
er, solens lette penseistrok gjennom
alt. Og gyldne holmer og skjær som
runder seg over vannfiaten, de ligner
glatte våte dyrerygger.

Det er et landskap av stillhet og
skjønnhet. Men det er et skjort land
skap som ikke tåler altfor mange be
søk, da brister både stillheten og
skjønnheten. Akkurat dèt skjer ofte,
fjorden blir en travel motorvei for folk
som vil oppleve sommeren fort og lett
vint.

Glitrende vannfiater splintres av
passbåter i grelle farger. Sjøsprøyten
står som en hvit og skummende vegg,
motorbrølene slår mot skjær og holmer
og land. Det sitter kjekke unggutter
ved rattet, de er mestere i denne frekke
leken med farten, livet ... De eier ver
den. De eier stillheten og skjønnheten,
de har stjålet den, de er innbruddsty
ver i andres sommerbilder.

DEN DANSKE LYRIKEREN Torkild
Bjørnvig har sagt at støy er stank i
oret. Jeg tenker på det den første ferie-
dagen, når jeg ligger på svaberget,
mens motorbrølene hamrer mot trom
mehinnene.

Men det er ikke bare sjø og hav som
brøler. Himmelfiaten flerres av fly som
tegner hvite striper i det blanke blå.
Brolene derfra slår også mot land, slår
i stykker dagen. Både hav og himmel

irivadert av fremmede stemmer — støy
er stank i øret!

Jeg vil ikke høre det, jeg vil ikke at
de fremmede stemmene skal vinne.
Jeg vil ikke at de skal overdøve hvis
kingen fra sønnavinden, fuglesangen,
humlesurret. Og rasling i løvverk og
bringebærkratt.

JEG VIL PLUKKE bringebær! Rusle i
den lille rotete skogen med plutselige
knoller og knauser, bekker og smør-
blomster og store yrende maurtuer.
Det er en snill skog med snille hemme
ligheter. På de små slettene er jeg sik
ker på at alvene danser om natten. Jeg
har sett dem, nesten.

1-lyttene ligger tett langs hele fjor
den, men det kuperte landskapet
gjemmer dem for hverandre. Og sko
gen bak er det nesten ingen som bru
ker, hvorfor ikke det?

Det er noe spesielt fredelig ved å
plukke bær. Jeg tenker ikke på den ef
fektive matauken med bøtter og bær
plukkere og målsetting på ti liter. Men
den langsomme vandringen på stiene
med et lite spann som kanskje blir
fullt, kanskje ikke.

Det lukter varm sommer her inne
mellom trærne. Det pusler.og kravler
overalt, bittesm liv har det travelt
med å leve, akkurat nå, akkurat nå, det
er på sitt mest intense. Høysommer,
fullmodent, en barnslig tanke: Jeg vil
holde den fast.

Jeg kommer forbi en stabel med
tømmer, jeg ser på årringene, det fine
mønsteret av tiden som har tegnet seg
selv. Og jeg snuser inn den sterke rå
lukten av tre. Tømmer er noe sunt og
riktig og godt i verden!

Det ble ikke så mange bær, ikke stort

fler enn «dytta bånn» som vi sa da v
var unger. Tørre og små er de også,-
men det er villbringebær, de har sma
ken! Jeg prøver å la det bli igjen noen,
rørte bringebær til vafier kanskje?

VI SPISER MIDDAG på fjellet foran
hytta, stekt småtorsk, selvfisket. Mye
av skinnet sitter igjen i stekepanna,
slik blir det bestandig, men det gjør
ikke noe. Fisken smaker nydelig, den
smaker selvfisket.

Det legges store planer for ny fis
king til kvelden, og for setting av garn.
Langt ut, ved havgapet, vi tar sikte på
stortorsk og steinbit.

Tid! Ha tid til å steke et tårn med
fløtevafier, røre bringebær med sukker
og dekke pent bord med duk og mark
blomster, blåklokker og bekkeblom.
Og sitte lenge og la lette ord flagre i et
termiddagsbrisen, mens vi ser på glit- -,

teret i vannet og åsene på den andre si
den som langsomt farges gylne i lav
sol.

Jeg blir ikke med for å sette garn.
Jeg vil være alene, ha en time helt ale
ne denne første kvelden. Lytte med
inn i stillheten og skjønnheten, finne
igjen de gamle sommerne i denne nye.

De fremmede stemmene er ikke så
mange og ikke så støyende lenger.
Kanskje det er innbilning, det er fort
satt et og annet fly, fortsatt en og an
nen båt som raser til noe, fra noe. Men
brølene har liksom mistet sin kraft, de
dør fortere ut.

Den myke gråblå kvelden holder
landskapet fast med en slags myndig
het. Hysj, sier sommerkvelden. Nå er
det jeg som snakker, det er stillheten
som snakker. Den forsøker å fortelle
noe viktig.•

Illustrasjon: Janniche Lønne Christiansen

• Sidsel Mørck er født i 1937 i Oslo. Hun
debuterte med diktsamlingen «Et ødselt
sekund» i 1967. Mørck har utgitt 20 dikt
samlinger, romaner, novellesamlinger og
samlinger med barnevers. Forfatterskapet
viser et bredt samfunnsengasjement, der
miljøvern spiller en sentral rolle.

(Foto: Eva Kylland Hauge)
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Ingen karbondioksyd.

Ingen svoveldioksyd.

Ingen nitrogenoksyd.

Ingen karbonoksyd.

- det elektriske toget!

Sla to Iluer i en smekk! Trykk klor
fritt og va’r mil jobevisst!
La oss like godt først som sist sla
fast en ting: Det er bare I 00% klor
Iritt papir som far betegnelsen
miljopapir etter norske regler.
Basherg har i dag mer enn 25
papirkvaliteter som er I 00% klor
frie. Papiret er istedet bleket med
vannstoliperoksyd. Klorfritt papir
far du hade som ark og rull.
Trefritt og treholdig. Bestroket og

ubestroket. Eller resirkulert.
I en rekke gramvekter.
Du kan la klorfritt papir som er
skikkelig hvitt. arkiv- og aldrings
bestandig, med god opasitet og
som gar godt i maskinen. Og prisen
er omtrent den samme, enten
papiret er klorfritt eller klorhleket.
Vanskelig a kjøre bra 4-targere pa
klorfritt papir sier du? Feil!
Ta kontakt med oss sa skal vi vise
deg topp resultat pa klor[riit papir.

.

.

NSB

I

_______________

I

fl.

L

Størst i mil jopapir

l3asberg Papir
Finpapirgrossistcn

Gi(it-v&æn 91. l’h. 6272 I iwrsfid. 061)3 O]o 6. TIf. 1)2—19 5)) 30.
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r miljøorga
nisasjonene i ferd med å definere
seg ut av den miljopolitiske dis
kusjonen? Er det teknokratene og
byråkratene som leder an i arbei
det for en bærekraftig framtid,
mens organisasjonene fremdeles
er opptatt av gårsdagens krav?

Disse spørsmålene tvinger seg fram et
r etter miljøkonferansen i Bergen.

Den mye omtalte Bergenskonferansen
i fjor vår var på mange måter en skuffel
se. Likevel betydde konferansen et.gjen
nombrudd for organisasjonenes sjanse
til å påvirke beslutningsprosessen. Vi
korn bak de lukkede dører og fikk høre
myndighetenes argumentasjon.

Vi likte ikke hva vi så og hørte, men
vi lærte av det.

Vi så et uhyre komplisert pokerspill
der vår felles framtid lå i potten. Vi
hørte de nasjonale representantene som
med millimeter-diplomati langsomt be
veget seg mot enighet.

Mot dette står organisasjonenes utål
modighet. Vi mener at dagens miljokri
se krever en radikal og rask forandring
av den politiske prioriteringslisten.

( ERGENSKONFERANSEN VAR VÅR
- regions for-konferanse til Verdenskon

feransen for miljø og utvikling i Brasil
1992 - UNCED.

Det råder stor tvil om Brasil-konfe
ransen får det gjennomsiag som opp
rinnelig var tenkt, nemlig et reelt gjen
nombrudd for det etterhvert så forslitte
begrep: «En bærekraftig utvikling».
Den internasjonale samarbeidsoptimis
men som rådet for knapt et år siden er
borte. Men UNCED vil uansett få om
fattende konsekvenser, og for en rekke
miljøspørsmål vil konferansens utfall
bli avgjørende.

Men hvem er det som bestemmer
dagsorden for UNCED og de andre av
gjørende prosessene nasjonalt og inter
nasjonalt som i dag diskuterer miljø-
problemene? 1-Ivem er det egentlig som
legger premissene for 90-åras miljodis
kusjon?

Jeg er redd svaret er byråkrater og
teknokrater med selektiv støtte fra for-

skere og industrien. Det er min pastand
at folkets representanter taper i dette
spillet. Folkets røst blir ikke hørt. Det
var de folkevalgte og de frivillige orga
nisasjonene som skulle foreta de poli
tiske veivalgene. Men istedet for a være
premissleverandor for framtida er de
blitt reparaturer av fortida.

I de politiske valg som skal tas, ma
organisasjonene spille en sentral rolle.
Organisasjonene kan ha den friskhet
som er nødvendig for å se losningsal—
ternativer. Det er organisasjonenes
evne til helhetstenkning som kan være
forlosende der skrivebordshyråkratene
i dag sitter fast i petimeter-dehatter.

Like fullt har norske miljoorganisa
sjoner demonstrert en hjelpeloshet i ar
beidet foran l3rasil-konferansen. Mens
myndighetene allerede har kommet
med en omfattende handlingsplan
(svak, men likevel...) har organisasjo
nene vanskelig for å komme med annet
enn kritiske merknad er. Internasjonalt
er situasjonen identisk.

For meg er dette et sporsmal om
makt — eller motmakt. I dag er det by
råkra tene som har makta. De definerer
vare miljopolitiske veivalg. Skal var
motmakt få gjennomslag, ma var dags-
orden være gjenkjennelig og troverdig,
ikke for byrakratene, men for folk flest.

FOR Å VÆRE KONKRET. Golfkrigen
viser med all tydelighet hvor kompleks
kampen om jordas knappe ressurser er.
Uansett utfallet er krigen et brutalt var
sel om at en radikal endring i ressurs
fordelingen er pakrevd hvis vi skal ha
sjansen til å overleve.

Miljoorganisasjonenes reaksjon på
krigen er like forutsigbar som den er
tradisjonell. Søkelyset rettes mot konse
kvensene; oljeutslipp i Golfen, og fare—

ne; klimatrusselen forsterkes med bren
nende oljebrønner.

Solidaritetsorganisasjonene proteste
rer mot at midler rokeres fra bistand til
krig. Viktige og riktige krav, men hvorfor
settes ikke søkelyset samtidig på årsake
ne til konflikten. 1-Ivorfor peker ikke or
ganisasjonene på hovedproblemet:
Hvem har råderetten over våre felles res
surser — og hvordan skal de forvaltes?

Et hjemlig problem er samferdsels
politikken. Selv om Naturvernforbun
det og ikke minst Natur og Ungdom er
hederlige unntak, er vi også her styrt
av myndighetenes (Vegdirektoratets)
dagsorden.

Slag etter slag utkjempes, i Kragerø,
på 1-lurum og i Sarpsborg, mot enkelt-
prosjekter og for blykatalysatorer. Få
har sett helheten, og de organisasjone
ne som har arbeidet fram alternativer
har i liten grad evnet å komme fram
med sine synspunkter til rett tid.

Begge eksemplene bor bli sentrale
elementer i organisasjonenes offensiv
foran Brasil-konferansen. Skal organi
sasjonene komme pa banen, må en bort
fra det Jørn Siljeholm omtalte som
«rensedingsene» og fri seg fra kom
mentator-rollen. «Fy», sier vi, og slip
per til i beste sendetid. Men som oftest
for sent, og uten resultater.

Uansett hvor vellykket eller mislyk
ket Brasil-konferansen blir, er 90-årene
det tiaret som vil avgjøre vår felles
framtid. De politiske veivalg som tas
vil være skjebnesvangre.

Vår utfordring er å definere byråkra
tenes dagsorden, og ikke omvendt. Vi
har kunnskapen, vi har argumentene,
og i det politiske oppløpet fram mot
Brasil—konferansen har vi reelle mulig
heter til å pavirke prosessen. Men det
haster. •

Vindtett - regntett - pustende

Stein P Aasheim

— ri

- og lett! Og det koster ikkeflesk. Dette harjeg ventet på lenge

Vanntette og pustende plagg har vært på
markedet i flere år. Enten har dc ikke
holdt hva de har lovet, eller de har vært
dyre, tunge og stive.

Milair fra Lowe Alpine Systems er
laget på en helt annen måte enn andre
pusten(le regntøy. Bæreveven er belagt med
en hydroftlfllm. Den sitter mye bedre kstet
til bæreveven, den kan lages tynnere og har
bedre holdbarhet enn PJFE-(” Tefion “-,) lam
nerte regn tøy.

Milairs hydrofile belegg fungerer slik at

vanndamp føres ut langs molekylkjcdene i
belegget. Det er ikke noen hull som blir
blokkert av svettesalter, olje, skit.t o.s.v. slik
som tilfelle er med PTFE-laminert regntøy.

Noen hardefakta
Milairs pustende egenskaper (evne til å
slippe ut fuktighet fra kroppen gjennom
materialet) er på hele 8 kg vann / m2 i løpet
av 24 timer Denne evnen holder seg over
lengre tid enn hos andre tilsvarende
materialer. PTFE-laminatene puster like
godt - men kun når de er rene - og så er de
mye dyrere!

Av Elin Enge

Miljø
organisasjonene
på sidelinja

«I stedet for å være premissieverandø
rer /br framtida, er miljøorganisasjo
nene blitt reparatører av fortida.»

i EIin Enge er leder i Felleskampanjen
for jordas miljø og utvikling

Vannfrtthet (vann søyle mm)

Milair
3-lags I’TFE.larninat

Vanlig
PolyureLhan belagt
(ikke pustende) regnte’

I denne testen går det fram at Milair holder deg tørr mye lengre enn

andre tilsvarende regntøy. Milair kan selv etter lang tids bruk og

mange omganger i vaskemaskin bære enn vannsøyle på 3000 mm.
Dette er garantert i 2 å

Vil du vite m’r om Milair og andre materialers
egenskaper så be din .sports- - - -

forhandler om å/å brosjyren

Brukstid “Milair Performance Profile “.

Lowe Alpine Systeins utviklerfunksjonelle klærforfritidsbruk.

Lowe Alpine Systems har også ledet utviklingen av moderne ryggsekker

de siste 20 årene. Hver ene.ste moderne ryggsekk - uansett fabrikat - er e

inspirert av Lowe Alpine Systems.

Du Jiniu.r Lowe Alpine Systems i sporlsjårretningene. 1’or mer zn/årmasjon, skriv til VERTIKAL A/S, 3560 IIemsedal.
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Krigen
i Gollen
Etter at krigen brøt ut i
Golf-området har jeg blitt
litt betenkt. En million kro
ner brukes hvert minutt til
krigføring. Tenk på alt de
pengene kunne vært brukt
til. Hadde vi spart dem had
de det ikke vært sult og nød
lenger i hele verden. Fattige
folk som hogger ned regn-
skogen for å overleve, kun
ne fått penger slik at de
slapp å ødelegge skogen.

Pengene kunne brukes til
skogplanting i ørkner. De
kunne brukes til forskning i
alle forurensningssaker. Og
ikke minst, tenk på alle de
menneskelivene som går
tapt hvert år i krigføring.
Jeg håper at alle styresmak
ter rundt om i verden be
gynner med nedrustning av
militæret straks.

Marius Engeli Kjeseth,
Manger

1. hva heter verdens
største fisk?
2. Hvor mye veier ver
dens minste pattedyr?
3. Hvilket dyr har de
lengste tennene?
4. Hvor fort kan verdens
hurtigste landdyr løpe?
5. Hva heter norges
minste fugl?

Tomgang
Naboen vår lar ofte bilen gå
på tomgang. Hver gang han
skal bort gjør han det. Bilen
kan st der i 20—30 minut
ter. Dette er i alle fall foru
rensning. Så en dag gikk jeg
ned til han og leverte en gul
lapp der det sto: Det er for
budt å kjøre på tomgang!

Beate Ensby, Moelv

Ellers er ikke plastflasker
spesielt ille. Men jeg er enig
i at de ikke kan kalles miljø-
vennlige. Det mest miljø-
vennlige er saftflasker av
glass, hvis du sørger for å
levere tomfiaska til omsmel
ting for å lage nye flasker.

Brusbokser
Jeg synes det er dumt at det
ikke er automater så man

Miljødetektiver har mange
viktige oppdrag. De pas
ser på at biler ikke står på
tomgang, ber læreren
slutte med å bruke klorb
leket papir, sier fra til lo
kalavisa hvis de ser mis
tenkelige utslipp og mye,
mye mer.

Når du melder deg inn i
klubben får du klubbavisa,
mediemsbevis, klistremer

kan pante bokser i Norge.
Det er det i Sverige! Og
enda så er det en fabrikk i
Asker som lager slike auto
mater. Det er vel miljovenn
lig å pante bokser og flas
ker?

Sjur Haraldseid,
Sh’penden

Svar: Det er klart mest miljø-
vennlig å pante flasker og
bokser. I Norge blir 98 av
100 brusfiasker levert for
pant. Svenskene er ikke like
flinke til å pante bokser.
Derfor har Norge bestemt at
vi heller skal bruke flasker
enn bokser. For å få folk til å
velge flasker må du betale
3,50 kroner ekstra for å kjø
pebruspåboks.

Dikt
På søppeldynga havner jo alt
mulig rart
både ting som skal der
og ting som er brukbart

Hege 1-låkonsen, Skien

ker og noe ekstra. Med
lemskap i «Blekkulfs Mil
jødetektiver» koster 100
kroner i året.

Skriv til:
Blekkulfs
Miljødetektiver
Naturvernforbundet
Postboks 2113
Grünerløkka
0505 OSLO 5

• KURT
JOHNSEN

Et vann-vittig under
vannsshow ble holdt i
øyestad utenfor Aren
dal i februar. 30 elever
ved Lunderød Ung
domsskole spilte en
kjempefin forestilling
basert på kassetten
«Blekkulf vannvittig
miljødetektiv.»

• ..eidar Heimholt er lærer
ved Lunderød Ungdoms
skole. Han forteller at det
hele startet med at sønnen
hans fikk Blekkulf-kasset
ten, og ble medlem i Blek
kulfs Miljødetektiver. Fami
hen spilte kassetten i bilen
på sommerturen, og fant ut
at de ville lage en forestil
ling av det.

Samarbeid
Anne Marie, kona til Reidar,
reiser rundt til alle barneha
gene i Øyestad som spesial
lærer. Dermed ble fore
stillingen et samarbeid mel

m ungdomsskolen og bar
‘riehagene. Ungene i barne
hagene lagde kulisser, mens
ungdomsskoleelevene ovde
inn sangene.

Blekkulfs Miljødetektiver
var på plass på første fore
stilling, sammen med en bar
neskole fra distriktet. Det var

også Bente Roestad, «marn
maen» til Blekkulf, og Geir
Holmsen som har skrevet
musikken til kassetten. Salen
var stappfull, og forvent
ningene skyhoye. Og teater
gruppa ved Lunderod Ung
domsskole skuffet ikke. De
tro til med kjempefiott sang
og musikk, og i mellom
sangene kom miljodetektiver
med mange kloke ord.

Elevene gjorde alt
De 30 elevene som var med
på forestillingen har selv
laget de fine kostymene, og

all sang og musikk fremfør
te de selv.

I løpet av de tre dagene
forestillingen varte, har alle
barnehagebarna i øyestad
fått oppleve det vann-vittige
undervannsshowet.

Teatergruppa satte stor
pris på at Bente og Geir
kom for å se forestillingen.
På premierefesten onsdag
kveld traff vi en sliten, men
glad gjeng. Midt i pizzaspi
sing og coladrikking ble det
også tid til koselig prat med
artister og scenefolk. Både
Bente og Geir synes fore

stillingen var flott, og det
satte en ekstra spiss på
artistenes festjubel.•
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BLEKKULF-$HOW

Innsendt av Hilde Sinding, Vettre

Plastilasker
Eg har vunnet ei plastflaske
med saft. På den står det at
flaska er laga av miljøvenleg
plast. Flaska er ikkje laga av
PVC—plast, men plast er jo
ikkje miljøvenleg. Så kva
meiner dci med det?

Torill, 10 år, Voss

(Svar på neste side)

Bli miljødetektiv!

Svar: Plastflasker
som er laget av

PVC bor vi
ligge unna.

ROKKE-SHOW: Rokkerolf (Tomas Fianbakken) synger, og han blir koret av
Sprelline (Gry Kristiansen), Felle Reke (Kirsten Grude) og Bjørgstjer
ne (Maylin Gabrielsen).

ISEKKUS,
MILJØDETEK ER
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De utvalgte foto
grafene mottar
hver sin 35 liters
Birkebeiner
ryggsekk fra
Bergans. Gode
amatorbilder be
lonnes med
ryggsekk igjen i
neste nummer.
Send opp til 5 av
dine beste natur-
bilder (dias) til
oss, og skriv
hvor bildene er
tatt. Alle bilder
returnes. Bilde
ne ma være oss
i hende innen
25. april. Adres
sen er:

Natur & Miljø
Postboks 2113
0505 OSLO 5

BARNAS EGEN DRIKK
Barna elsker det.

Kjeft finnes i hele fem forskjeffige snaker.
Og med morsomme klistremerker av trollfamilien. Uten tillegg i prisen!

L._
galleri

z
0

w

I

KJØPESENTERET
LANDEVEGSRØVER
OG B ØDELEGGER?

Bekkeblom ved varbekk. Foto: Inger W. Anundsen, Vang H.

I inen’den av godt’ bilder som kniv inn til Lesernes
galleri denne san,tn har vi plukket ut blomster fo
tografert i sitt miljø.

STATENS VEGVESEN HAR r —

0111 UT ET FAKTA- OG I JA, jeg ønsker å få tilsendt stk av fakta

DEBA11HEFTE OM og debattheftet “KJØPESENTERET
I — LANDEVEGSRØVER OG BYØDELEGGERT’

BILBRUK OG i
SAMFUNNS i Navn i

PLANLEGGING.
IDU KAN FÅ DET

Adresse iGRATIS VED Å
SENDE INN

KUPONGEN.
Statens vegvesen

Kupongen sendes til Vegdirektoratet, Informasjonskontoret,
Postboks 6390 Etterstad, 0604 OSLO 6

‘F’ Vegdirektoratet — — — —

Mogop pa Dovre.
Foto: Steve Halsetronning,
Fannrem.

Rød nokkrose ved Veneren i Sverige.
Foto: Erik Aspegren. Nesodden.
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BLI SKOGEIER
DU OGSÅ!
Kjøp billig «skog» illicaragua!
I desember ga 400 nordmenn støtte til Solidari
tetskomiteen for Nicaraguas treplantingspro
sjekt i Palcilladalen: De ga sine venner
symbolske trær i gave. Dermed ble mottakerne
faddere for nye trær som skal beskytte
jordsmonnet og miljøet i regionen. Vi sender et
flott gavekort laget av den kjente grafikeren
Firuz Kutal til deg, og du kan gi det videre.

Hvert tre koster kr. 10,-, og minstekjøp er 5
trær.

Send en postgiroblankett til

SoI.Kom. for Nicaragua,
Boks 9177, Vaterland, 0134 Oslo 1.
Postgironr. 0807.442.4040.

Du kan også bestille på
telefon (02) 6722 44.

Vi stØtter
det landsdekkende
miljØarbeid
NORGES
NATURVERNFORBUND
så helhjertet utfører

NYHET

Et nytt produkt fra Stabburet Aj3

)

RVS AS
Restverdisikring
• Glass, lås, innbruddsikring

• Rens og rep. av teknisk utstyr

• Snekkerarbeide

• Maling, tapetsering, gulvlegging

• Brann-, vann-, sot-, luktskader

• Vaskeri, tepperens, møbelrens

• Industrivedlikehold

• Olje- og parafinskader

• Akutt forurensning

DØGNVAKT 094 - 78 200

Loesdalsvn., Frognes, Hokksund
Tif.: 03 - 70 08 10



Devold Mer deg — fra innerst til ytterst
Bak Devold-kolleksjonen ligger en enkel ide: Du skal kunne kle deg fornuftig

og praktisk fra innerst til ytterst. Med kvalitetsplagg du tar deg godt ut i.

Klær fra Devold er laget i ull, og kan brukes sammen eller hver
for seg. Som beskyttelse mot vær og vind, som ledige og
uformelle fritidsplagg eller som koseplagg.

Ull er et fantastisk materiale. Det holder deg god og varm,
selv når det er fuktig, det er pent og det er sterkt. Derfor

bruker vi pä Devold så mye ull vi bare kan når vi lager
de klassiske, allsidige plaggene. Ikke rart at de etter
spørres som aldri før, de overlever jo både trender,
daglig bruk og vaskemaskiner.

Du finner både Devold-kolleksjonen og den
nye katalogen hos sportshandleren.

ENVIRONMENT
NORTHERN SEAS

ENVIRONMENT NORTHERN SEAS
CHALLENGES AND BUSINESS OPPORTUNITIES
INTERNATIONAL CONFERENCE
AND EXHIBITION
STAVANGER 26.—30. AUGUST 1991

ENS — industrien som mil jøpådriver

Vennligst send meg flere
opplysninger om
ENVIRONMENT
NORTHERN SEAS.
Konferanse El Utstilling El
(Vennligst bruk blokkbokstaver)

Navn:

Tittel:

Firma:

Firmaodresse:

ENS blir et dynamisk møtested for industri, forskning, myn
digheter og frivillige organisasjoner i søken etter en bære-
kraftig utvikling for Nordsjøen og de tilstøtende områder.
Gjennom en konferansedel og spesielle fagseminarer vil 140
internasjonalt anerkjente eksperter innen sine spesialfelt

ta opp følgende: . Hvordan rammebetingelser og virkemidler kan stimulere inno
vasjoner og implementering av beste- og mest kosteffektive teknologi og praksis
• Måle- og overvåkingsteknologi • Opprensking etter industri og gruvedrift!
problemavfall • Oljevirksomhet og shipping • Jordbruk og akvakultur • Kommu
nalt avløpsvann, slam- og avfallsbehandling • Mil jøteknologiske problemstillinger
felles for en rekke industrisektorer.
Sentrale personer under ENS er: Gro Harlem Brundtland, Gordon Goodman,
Harald Norvik, David Rehling, Stephan Schmidheiny, Bjørn Stigson og Torvild
Aakvaag, leder av ENS’ hovedkomité.
Konferansen og seminarene blir integrert med en utstilling som gjør ENS til en
markedsplass for dagens og morgendagens mil jøteknologiske løsninger.

Velkommen som utstiller og som deltaker.
Bak ENS står norsk industri, forskning og mil jøvernmyndigheter, og som arrangør Stavanger Forum.

Internasjonalt har ENS støtte av:
Eureka’s research programme EUROMAR • The European Water Pollution Control Association

(EWPCA) • International Maritime Organization (IMO) • The International Chamber of Commerce
(ICCI • Nordic Investment Bank • The Oslo and Paris Commissions.

Telefon:

Telex:

Telefax:

Kupongen sendes til1
ENS, Postboks 410,
N-4001 Stavanger.
Telefon: (04) 5581 00.
Telex: 33250 forum n.
Telefax: (04) 551015.

VELKOMMEN TIL SØRLANDET!

Mot vær og vind
siden 1853

________

«90-årene -

jernbanens tiår»

Kamp for jernbanen er kamp for miljøet.
:-

Vi organiserer personalet i en miljøvennlig transportbedrift.

Norsk Jernbaneforbund
Ta en pause, nyt naturen!

STATENS VEGVESEN

AUST AGDER

Våre nye rasteplasser med toalett
gjør turen triveligere!



naturvern
forbund

Steinar Lem advarer i
- rrige nummer av
Natur & Miljø mot
dem som har visjoner
om en stor og sterk
miljø 0 r ga ni sa s jon.
Han vil heller ha «fle
re organisasjoner med
forskjellig budskap,
form og organise
ring», fordi det «styr
ker miljøbevegelsens
slagkraft».

Jeg er enig i at vi
trenger mangfoldet i
miljøkampen — og at
det også er, og vil
være, behov for flere
miljøorganisasjoner.
Men i tillegg til mang

‘ildet trenger vi ogsa
n styrke og tyngde
som gjør oss i stand til
å hamle opp med
motkreftene våre.
Den miljøpolitiske
snuoperasjonen Stei
nar Lem og andre så
lenge har etterlyst, vil
ikke bli gjennomført
uten at makthaverne
føler et reelt press fra
en stor og voksende
miluhevegelse.

Det er dette som er

bakgrunnen [ur visjo—
nen om Miljuheime—
vernet. lier skal alle
kunne delta — ikke
bare de sum Ira lar av
har ren sainvittiht’L.
Og hvis flere gj r in e,

vil vi raskere kunin’ SV

resultater. by, I

MILJØVERKSTED 1991:

Litt for
enhver smak
Helgen 7. til 9. juni inviteres Naturvern-
forbundets medlemmer, Natur og Ung
doms medlemmer og andre aktive miljø
vernere til storsamling pd Utøya i Tyri
fjorden, ca. en times kjøring fra Oslo.

Stikkord for Miljøverksted 1991 er: Debatter, fagli
ge oppdateringer, barneprogram, teltliv, kultur og
praktisk miljøtrening. Hver og en av deltakerne in
viteres til a velge hva de vil delta i, slik far alle sitt
personlige program. Debatt

Hovedtema for Miljøverkstedet er miljø og ar
beidsplasser, EF, Iivskvalitet og
miljø(kommune)valgkamp. Dette er også tema for
de fire fellesaktivitetene i løpet av helgen. Inviterte
debattanter spenner fra miljøvernministeren og
partiledere til topper fra næringslivet og LO.

Faglig oppdatering
Pa Miljøverkstedet kan du velge mellom en lang
rekke miljøtema; økofilosofi, regnskogsproblema
tikk, energi, grønn kapitalisme, samferdsel, foru
rensning, kloakk, klima, rovdyr, barskog osv, I til
legg kommer rene diskusjonsgrupper på de fire
hovedtemaene. Innlederne er Naturvernforbun
dets folk og eksperter pa feltet.

Barneprogram
Invitasjonen til Miljøverkstedet gar til hele familien.
Sentralt pa programmet for de yngste star selvføl
gelig Blekkulf og hans miljødetektivtips.

Kultur
Miljøarbeid er ikke bare debatter, diskusjoner og
faglige foredrag. Miljøvern er ogsa allsang, viser,
rock og andre kulturelle utskeielser. Kulturinnslag
har derfor fatt bred plass pa verkstedet.

Teltliv
For første gang pa lenge inviteres Naturvernfor
bundets medlemmer til a tilbringe en helg i telt. Ut-
øya ligger i flotte omgivelser og selve øya er spe
sielt egnet for teltliv.

Praktisk miljøarbeid
Her skal deltakerne fa praktisk kunnskap; feltbio
logiturer, PVC-test, avfallsminimering i hjemmet,
komposthauger, tale— og debatteknikk, teater og
revy, pressekurs, aksjonistkurs osv.

Ta kontakt med Naturvernforbundets sekretari
at, tlf. 02/71 55 20 for nærmere opplysninger. Ar
rangørene haper pa ca. 500 deltakere. Velkom
men!

III/’er Pvlnril’ fki,çi’n

For en bedre N7’7. I SAMSPILL
MED.

NATUREN‘I
Norske Transportbedrif
ters Landsforening (NTL)
er en bransje- og arbeids
giverorganisasjon tilknytt
et Næringslivets Hoved
organisasjon (NHO), NTL
har 170 medlemsbedrifter
med til sammen 18 000
ansatte, og driver person-
transport med busser,
ferger og hurtigbåter og
godstransport på vei.
Foreningen utgirfagbladet
Transportforum/Kollektiv
trafikk.

ØKOLOGISK HAGEBRUK

Sissel Hansen, Enn / Mohi
Vidar Svnm’uaç’, Gei,’ Vn’

Ros og ris, innfall og
utfall. Vi tar gjerne i

mot brev fra leserne,
0 men forbehold er oss ret• a ten til å kutte innilegg.

klingen
Boka legger vekt
på samarbeid m(’d
naturen. Hageeu’re
kan stimulere
veksten av
mikroorganismer,
nieitemarker og
andre snzådyi i
jorda ved å ti//øre

konipost og annet
organisk materiale, og ‘c’d ikke å bruke
kjemiske sprøytemidler og lettløselig
kunstgjØclsel. Organismene sørger for at
planterestene brytes ned slik at
nærin ç1stoffene
hlii• “ 63 s. A4-format. Hit. Kr 128,-

I bokhandelen eller direkte fra

Landbruksforlaget 7.Gamk.bYeI1.

— Til (02) 1733 41)

Hensynet til miljøet spiller en avgjørende rolle i medlems
bedriftenes transporifilosofi. I markedsføringen av kollek
tivtrafikk stimulerer næringen publikum til miljøvennlig
transport. Bransjen har oppnådd gode resultater i effekti
visering og renere utslipp fra egne kjøretøyer— et arbeid
som pågår kontinuerlig.

No,ske Transportbedrifters Landsforening
Sorkodelsveien 6, 0369 Oslo 3, Telefon (02) 60 0235. Telefax (02)60 14 94

\-

Vi trenger
et stor-

i
Iainbow®

- ,€M ii’weteftflg
- ER HUSSTØV ET PROBLEM?

- HER ER LØSNINGEN!

ØKOLOGI,
OPPTATT AV

MILJØVERN, HANDVERK
OG KULTUR?

Fosen Folkehøgskole har linjer i:

også det er lettere for
folk å ta nye og mer
avanserte skritt hvis
inngangsbilletten er
overkommelig.

Men Miljøheime
vernet er ingen ny or
ganisasjon. Miljohei
mevernet er et intro
duksjonskurs, en per
sonlig forpliktelse på
et handlingsark, og to
repetisjonsovelser i
året.

Derfor trenger vi — i
tillegg til Miljoheime—
vernet — minst èn stor,
landsomfattende og
demokratisk miljaor
ganisasjon — som er
sterk faglig og har et
tilbud om aktivitet til
de som ønsker å gjøre
mer enn å endre sine
egne vaner. I dag har
vi to: Naturvernfor
bundet og Framtiden i
våre hender. Fra i ut
gangspunktet å være
ganske forskjellige har
de to organisasjonene
de siste par årene blitt
mer og mer like.

Hvorfor slar vi oss
ikke sammen til en
større og mer rasjonelt
drevet organisasjon —

med nytt navn, flere
lokallag, bedre økono
mi, større og bedre
tidsskrift, felles inter
nasjonalt kontor, felles
barneorganisasjon —

og et felles miljapoli
tisk tenkeloft? Er mil
jøbevegelsen for vane
tenkende og konser
vativ? Eller tør vi ta
denne utfordringen?

i, —Moi’tt’n
Tol’l’ISSL’? I

For
optimistisk

om An
tarktis

Natur & Miljøs
medarbeider Rasmus
Hansson, som har vist
usedvanlige talenter
som oppfriskende for
midler av natur og na
turopplevelser, kom i
sin omtale av Antark
tis-druftingene i Chile,
lovlig nær den offisiel
le norske fremstilling
en. Andre lands hold
ninger og kommenta
rer tyder på at utsikte
ne for Antarktis på
langt nær er er så lyse
som det ble fremstilt i
siste nummer bladet.

I en tidligere jobb
hadde jeg befatning
med norsk Antarktis-
politikk, og fant ofte
en lite flatterende av
stand mellom ord og
virkelighet, dvs, ba
kenforliggende ønsker
og holdninger. Sett
med allmennhetens
øyne, og ikke minst
fra miljosynspunkt,
kan det offisielle Nor
ges standpunkter og
opptreden bare vinne
i saklighet og tyngde
ved a underkastes
ubonnhorlig og nær
gående journalistisk
gransking.

Erik Lykke

• Fra ord til handling
Miljøvennlig bygging og
teknologi

• økologisk jordbruk
Uten kunstgjødsel og
sprøytemiddel

• økologisk hagebruk
Lær å dyrke din egen mat

(4)

• Tekstilverksted
Fordypning i den tekstile
folkekunsten og en videre
føring i nåtidens formspråk

• Båtbygging
Tradisjonell trebåtbygging

• Sjøbruk m/veilederseminar
Friskt uteliv, segling med
råseglbåt, navigasjon

Skolen ligger i Rissa på Fosenhalvoya. 1 times reise fra Trondheim.
Telefon’ (076) 51260. Adresse: 7100 Rissa.

Start i august eller Januar. Kontakt oss for plan.

FOLKEHØGSKOLE

For opplysninger om RAINBOWMIIJØMASKIN, kontakt

RAINBOW AIR NORGE A.S
Telefon: 09-39 99 11 - Telefax: 09-399470

Trippelveien 5, postboks 679, Lisleby, 1601 Fredrikstad
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Greenpeace
med

praktverk
om

Nordsjøen
• I De’n hardt presse
de Nordsjøen har i
mange år va’rt et viktig
tema for miljøbevegel
se’n. Nå har Greenpeace
kommet med en bok som
på en utmerket måte re—
elejør for problemene i
dette havomn rådet og hva
som kan og må gjøres
for å redde Nordsjøen.

Situasjonen i Nrdsjø
,‘n er ikke særlig lyste
. Det er få hav-
områder i verden
hvor så mange krys
sende interesser kjem
per om ressursene.
Den lave dybden gjør
den biologiske pro
duksjonen stor, samti
dig som landene
rundt er blant de tet
test befolkede i ver
den. Sild og makrell
holder liv i kystfiske
riene i Nordsjø-lande
ne, mens oljevirksorn
heten fører til konflikt
og forurensning. Den
landbaserte forurens
ningen er sto, både

i kystnære byer og
1idustrier og fra de
store elvene som
renner ut i Nordsjøen.

Skipstrafikken er
betydelig, og utslippe
ne av næringssalter
økende. I tillegg har
Nordsjøen i alle år
vært søppelkasse for
kjemisk avfall som
brennes eller dumpes.

Bildebok
og sakprosa
Green peue’e’boka 0111
Nordsje ‘n yr i mid ler—
tid ikke’ en el vste’r og
skremmende’ bok.
‘T’vert iniot her u,eti
her forsokt å koinhi—
nere fag[ioke med hil
deverket. Det kT,mssis
ke praktve’rke’t i stor

format — bare tenk på
alle bøkene om fjell
heimen — er utgangs
punktet for Nordsjø
boka. Samtidig er inn
holdet blitt mer saks-
orientert enn det som
er vanlig for denne ty
pen bøker. Her er det
flotte bilder og in
struktiv tekst om
Nordsjøen, med na
turtyper, naturregio
ner, arter osv, etter-
fulgt av oversikter
over forurensningssi
tuasjonen og selvføl
gelig beskrivelse av
Greenpeace’ aksjoner.
Leseren har mulighet
til velge om man vil
kikke på lekre bilder
av krabbe og hummer,
eller studere avfalls
problemer fra kjerne
kraftindustrien. Med
andre ord et typisk
Greenpeace-produkt.

Må tas vare på
Greenpeacehoka om
Nordsjøen er blitt en
vellykket bok, en bok
som både beskriver
Nordsjøen som hav og

r

redegjør for de proble
mene vi står overfor.
Det er ikke en bok
man leser fra perm til
perm; den fungerer
utmerket som opp
slagsverk. Bildestoffet
er motivmessig bra,
men kunne med for
del vært mer tilpasset
norske forhold. En
bok om Nordsjøen på
norsk bor kunne opp
vise’ litt flere bilder fra
norskekysten enn det

mR’s her, selv 0111 det
er britiske’ Cree’npeace

- BHKER

som står bak prosjek
tet. Man sitter uansett
igjen med inntrykket
av at Greenpeace opp
når det de vil: Overbe
vise oss om hvorfor
det er viktig — og
hvorfor det haster — å
ta vare på Nordsjøen.

Knut Are Tvedt

• Malcomn MacGarvin:
Crre’t’npeaceboka
(flfl I\Jordsjoe’n
Om’inaltittel:
The I\[orth Seti
Oversatt av
Fiim B. Larsen
Aschehoug 1991
Pris kr. 250,-

Turforslag
som frister

• • Mange av de stør
ste’ fossefallene på fagre
Nordvestlandet ligger
nå i rør. Landskapet er

likevel use’dvanli’ vak
kert fn’mndeles. En bok
med turforslag forsøker
å friste deg opp av gods
tole’n.
Boka Nordvestlandets
fjeliverden tar for seg
de ulike fjellpartiene i
landsdelen, og beskri
ver både fotturer fra
hytte til hytte og tin—
de-rangling med ulike
va nskelighetsgrader.
Også grottehesøk i
Romsdal er det gitt
plass til. De 127 rute
ne er illustrert med
fargebilder og kart.
Boka har bidrag fra
ulike forfattere, som
hver tar for seg sitt
fjellområde. Tor Mol
lebak er redaktør.

• Stoffet er delt i lengre
sammenhengende ru
teheskrivelser og kor
tere faktarammer.

Lokalkunnskap
På vaskeseddelen står
det at boka er skrevet
både med tanke på

godstolen og for mer
konkret planlegging
av fjellturer. Forfatter
ne har tydeligvis lagt
vekt på at leseren skal

\uIi \esl Liide’ts I(’M\rtiI(’
FOTTURER I MØREOG ROMS

få med seg litt lokal-
kunnskap. Vi leser
både om isens arbeid i
terrenget, fjellplanter
med spesielle utbre
delser og om kultur
historien i området.
Faktastoff av denne
typen kan øke utbyt
tet av turen.

A sy sammen slikt
stoff til appetittvek
kende friluftslivs-skil
dringer er imidlertid
ikke alltid like lett, og
de ulike forfatterne
mestrer kunsten i va
rierende grad. Enkelte’
steder blir fram-
stillingen litt tørr og
uinspirerende, og
minner, mest om en
utredning i forbindel
se med Samlet plai
for vassdrag.

I andre partier for
midles inntrykkene
slik at vi likevel aner
hjertedunkene under
anorakken og svette
perlene fra oppstig
ningen på panna. En
strammere redigering
kunne jevnet ut dette,
blant annet ved å re
servere mer av det ut
preget naturfaglige
stoffet til faktaramme
ne.

Bildene i boka er
delikate. Saftig grønn
vegetasjon lyser imot
oss fra setervoller og
d alsenkninger. Takke
te snøtinder egger
svimlende fantasi.
Men et hjertesukk til
både forfatterne og le
serne: Besøk gjerne de

vakre Tafjordfjella, og
nyt dem. De former
gode minner. Men an
grip dem ikke, verken
fra sør, vest eller nord,
slik det foreslås i
boka. I disse krigsti
der bør slike uttrykk
reserveres mer tragis
ke hendelser.

Britt lIve’emn

• Nordve’stlande’ts
fjeilverden
Tom’ Mølle’bak (red.)
Gyldendal 1990
Pris km’. 498,—

Hefte om
miljøavgift

I I «Miljoavgifter på
veitrafikk» heter et
grundig interessant
hefte som er skrevet
av sivilingeniør Gun

nar Sander på opp
drag fra Aksjon Nær-
miljø og Trafikk
(ANT), og som ANT
står bak innholdet i.
Formålet med heftet
er å utrede hvordan
miljøavgifter kan bru
kes på veitrafikk. Ut
redningen viser at
miljøavgifter er poli
tisk (og økonomisk)
mulig. — Nå er det den
politiske viljen det
står på, konkluderer
ANT. — Dersom politi
kerne til tross for sine
prinsipperklæringer
ikke er villige til å gå
inn på forslagene, må
vi kreve å få klare
svar: I Ivilke andre ef
fektive virkemidler er
de villige til å bruke.
ANJT stiller fem kon
krete krav til bilavgif
ter i sin rapport.

l—faakon Vennemno

• Aksjon Na’m’mniljem og
Trafikk ve’d Gunnar
Sander:
A4iljoavgi[te’r
pa veitrafikk
I lippoTrykk A/S, Oslo
kr. 50,—

DUOEX
LUKTOG
FORMALINFRI

FRILUFTSLIV
I FINNMARK — ØYTUN FOLKEHØYSKOLE, ALTA

SANERINGSVÆSKE TIL
DITT TRANSPORTABLE
TOALETT. ER MILJØ
VENNLIG. MtSFARGER 1K
KE TOALETTET. HOLDER
DET FRISKT OG LUKTER
IKKE.
GODKJENT TIL BRUK I
TOALETTER Å FLY.
VIKTIG:
DUOEX ARBEIDER SOM
VÆSKE-FORMALIN SOM
GASS.

FØREST AV
LANDETS
LEDENDE
BRANSJE-
FOR RETNINGER

ENEIMPORTØR: LØVOLDS INDUSTRI A/S TLF.08122760 FAX 22944

FRILUFTSLIVSFAG: NATURVERN, VEILEDERLINJA, JAKT OG
FISKE, FOTO, HUNDEKJØRING, HELSESPORT.
KAN KOMBINERES MED: Idrettlfotball, musikk, media, tekstilfor
ming, sløyd, husstell, bibelfag, miljøvern og naturforvaltning.

SKRIV ELLER RING OG BE OM PLAN, NORGE TIf. (084) 35 577

ØYTUN FOLKEHØYSKOLE, N-9500 Alta

v’—

êé
ENERGISPARING ER MILJØVERN
Ta kontakt for mer informasjon

IL’ E N9J K
1927 RANASFOSS

Til. 06829292

___________________________

‘1
BODØ

- byen det
“skjer i”
i 1991!! ()

For nærmere orientering kontakt:
Bodø komnwne. Informosjonsljeneseen, boks 319. 7I’ 081/35000
BodeArro.ngemenl, boks 514. Ef 081li6000

GREENPEAC6906A

NORD SJØEN
Mokob,, Mao(æ’*n

I

I flt
I
L&

Kockums
Computer Systems A/5

P.B. 10 Kværner
0136 Oslo i

Tif. (02) 66 69 00

TROMSØ KOM MUNE
RÀDI(ANNEN

60 atur& iljønr.2.91 Natur& iljø nr.2.91 61



MILJØANSVAR OG ENGANGSARTIKLER
er to sider av samme sak, hvis de kommer fra KEYES NORWAY AS.
Våre engangsartikler er fremstilt av resirkulerte råvarer og kan
deponeres, brennes eller komposteres etter bruk - uten fare for
miljøet.

Produksjonen bruker kun fornybare råstoffer
som ikke belaster naturen. Med produkter fra
KEYES NORWAY AS utnyttes ressursene
bedre, man sparer energi til rengjøring og be
laster ikke miljøet med rengjoringsmidler. Vårt
bidrag til en bedre ressursutnytelse er å for
andre bruk-og-kast samfunnet til bruk-og-
bruk-og
Vår produksjon omfatter Chinet engangstal
lerkener, Sho Pak kjottbrett og engangsskåler
til sykehus. Chinet engangstallerkener har en
stivhet som gjør at de tåler stor belastning

uten å bryte sammen. De kan brukes i mikrobolgeovn og har høy rand som hindrer søling. Sho Pak kjottbrett og
engangsskåler til sykehus leveres i alle aktuelle størrelser.

Van Leer
Food Packaging

KEVES NORWAY AS. Viul 3500 Hønefoss, tlf.: (067) 23 422, fax: (067) 22 456

ORGANISK JORD

ET RENT NATURPRODUKT
ORGANISK JORD brukes i dag av danske gartnere og planteskoler. Forsøk som er utført av

økologisk jord- og hagebruksskole i Aurland og andre gartifere har vist gode vekstresultater

pà forskjellige plantekulturer.

Varetype Jordblanding
Sammensetning : Sphagnumtorv H2 — H3

fin (0— 20 mm)
ca. 300 kg/m3
ph 5,5 — 6,5

ET RENT NATURPRODUKT
inneholder organisk bundete næringsstoffer, sporelementer og vekstfremmende substan

ser. Videre er det vitaminer som fremmer plantenes blomstring og avling.

Ved spørsmal / bestilling vennligst ring til var tagkonsulent Kees van Zwieten, tlf. 05—32 77 77

Bygg på vår erfaring: 20 års produksjon i
Tyskland, 8 år i Norge, 8 lagersteder, Iavese
priser, beste kvalitet. Vi opplyser alle inne—
holdsstoffene. Kontakt en av våre grossister,
dine rådgivere for et sunt inneklima:
Østfold Akershus Oslo
NATURMALING, Solli, 1815 Langli, tif: 09 808396
Buskerud Telemark Aust—/Vestagder Rogaland
TELEMARKIJYFTEFORUM
Boks 322 Kvemdalen, 3701 Skien, tif: 03 527823
Hordaland
MONICA NUTH, Aad Gjelles veg 22
5035 Bergen—Sandviken, tif: 05 323041
Møre og Romsdal Sogn og Fjordane
MIMA AnS, Boks 53, 6220 Straumgjerde, tif: 071 53033
Hedmark Oppland Trøndelag
BEDRE BOMILJØAnS
Skogvn. 4, 2312 Ottestad, tif: 065 77656
Nordland (sør)
IIØYTRYKKSVASKAS
flstad, 8050 Tverlandet, tif: 081 12155
Nordland (nord) Troms Finnmark
AMBIO, Skjelivn. 4, 8520 Ankenesstrand, tif: 082 56762

Eneimportør: LIVOS Skandinavia AS - COFEC
Solbcrgskogen 4, 1400 Ski, tif: 09 946069, fax: 09 946002

ORGANISK GJODSEL GRANULERT

ET RENT NATURPRODUKT
er en 100 % biologisk kyllinggjødsel uten tilsetning av kjemiske stoffer. Under tilvirkningspro
sessen blir kyllingene fôret med fiskemel, tangmel, planterester, benmel, stra, soyamel og

vitaminer.

Fordeler med ORGANISK gjodsel:
• Liten fare for sviing av planterøttene.
• Liten fare for overdosering som f.eks. med kunstgjødsel.
• Hurtigvirkende, samtidig meget god langtidsvirkning.
• Lett a strø ut. enten manuelt eller med gjødselspreder. Organisk gjødsel er i pilletorm og

støver ikke.
• Organisk bundet næring lagres godt i jord. Dermed reduseres faren for utvasking av

næringsstofter som f.eks. med kunstgjødsel.
•Organisk gjodsel stimulerer det mikrobakterielle liv i jorden og har dermed en

jordforbedrende effekt.
• Garantert fri for ugressfrø og sykdommer.

Du ar reft til: et sunt inneklima
oå vite hva maling inneholder

I

Organisk gjodsel
—. Leire

ORGANISK GJØDSEL FLYTENDE

Et sunt inneklima kommer ikke av et nytt
‘ifteanlegg alene. Du,må selv velge de rik

tige matrialene som bidrar til et sunt inne—
klima. Neste gang du skal ominnrede !pusse

_opp bruker du selvfølgelig

naturmaling
Forskjellen: Din helse
<Send slippen til din nærmeste grossist eller importøren.

— Ja, jeg er interest i LIVOS naturmaling, send meg:

o gratis informasjon om LIVOS naturmaling

Q gratis informasjon om ERFURT naturtapet

o LIVOS boken om naturmaling, kr 145,— ekskl. eksp.
set meg på adresseliste for gratis informasjon

LIVOS er
NAVN:

ADR.:

POSTNR: Si’El): %r ot’
POSTBOKS 1814 • 5024 BERGEN • TLF. 05— 32 00 66 • FAX 05— 23 48 70



\\‘ en CD, eller kassett pr. medlem
— Vervepremier. :33 - Dance with a

stranger: «Dance with a stranger»
34 - Dance with a stranger: «To» 35 - Littie Eden: «Little
Eden» 36 - Little Eden: «Everyday life» 37-Arve
Tellefsen: «Pan» 38-Arve Tellefsen: «Cari Nielsen»
39 - Bjørn Eidsvåg: «Tatt av vinden»

Utsalgspris CD kr. 149,-.
LP kr. 98,-. Kassett kr. 98,-.

B
Samsung SF250
- lommekamera
Kameraet har

har automatisk fokuse
ring og ble kåret til beste kamera

i sin priskiasse i Forbrukerrapporten
(6/90). Kameraet tar skarpe bilder av alt som er på

en avstand av mer enn 1,5 meter. Det er lett å skifte film og
via det lille vinduet på baksiden av kameraet kan man til
enhver tid se hva slags film som står i. Ved dårlige lysfor
hold vil den automatiske blitzen virke.
Vei!. utsa!gspris: 798,-. Vervepremienr. 27.

HUSK! Alle medlemmer får Natur & Miljø
gratis i posten 6 ganger i året!

- en venn ellerlO

1 0
Norges Dyr i 3 bind
Det flotteste bokverket om pattedyr noen
sinne utgitt i Norge. Bind 1: Rovdyrene.

Bind 2: Selene, hvalene og hjortedyrene. Bind 3: Flagger
musene, haredyrene, gnagerne og innsektene. Bøkene har
et stort og hendig format som gjør at billedmaterialet og
teksten kommer godt fram. Bøken» har solid innbinding,
robust papirkvalitet og tåler barnehender. Redaktør:
Zoolog Arne Semb-Johansen. Billedredaktør: Ragnar
Frislid. Utsalgspris: kr. 996,-. Vervepremienr. 30.

NB! For dere som verver flere enn 3: Legg ved
ekstra liste med navnene på de nye medlemmene! )
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Kan sendes

ufrankert •
i Norge.
Portoer I
betalt.
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VERVERENSI NAVN&ADR.

OG VELGER
VERVEPREMIE NR.:
1? VED VALGAVPREMIE

NR. 33-39 KRYSS AV:

____jHcD1
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SVARSENDING
Avtale nr.: 109000/5 Pb

NAVN:

______
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POSTNR./STED:

NORGES
NATURVERN FORBUND
Grünerlølcka posticontor
0505 OSLO 5


