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PJ NATURVERN
‘TT FORBUNDET

Postboks 21 13 Grünerløkka,
0505 OSLO, Norge.

Medlemskontingent i Norges
Naturvernforbund:
Personlig medlem: (inkl. Natur
& Miljø) kr. 200,—
Pensjonister:
(inkl. Natur & Miljø) kr. 100,-
Livsvarig medlemskap: kr.
4000,- Bedriftsmedlemskap:
kr. 1500,-
Med lemmer av Norges
Naturvernforbund er auto
matisk medlem av det fylkes-
og lokallag vedkommende
sokner til.

Urbefolkninger
iRlo
• I Representanter for
verdens urbefolkninger
skal arrangere sitt eget
miljømøte i samband
med den store miljøkon
feransen i Rio i sommer.
Målet er å bevare det
biologiske og kulturelle
mangfoldet ved å skape
nye allianser mellom
urbefolkningene og
miljøvernere og viten
ska psmen n.

Møtet er også en
markering mot den
offisielle miljokonferan
sen, som ikke godtar at
urbefolkningene repre
senterer egne nasjoner.
De må melde seg på som
organisasjoner, og kon
kurrere med tusen andre
om oppmerksomheten.

— Urbefolkningene
har dyp kunnskap om
hvordan vi skal ta vare
på det biologiske matig
foldet. Derfor burde
konferansen ha satset p
å fremme og spre denne
kunnskapen, sier l)ar rell
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,it.uluip’i Ilutfu’n har
.uvt,,le miii to telefonsel—
‘kipi, ‘,cnn forsyner
k ‘le med seks tonn
k.ut,uloger i uka. Bonden
knmnpo5terer papirreste
mmc som blir igjen når han
legger pä nytt papir.
Ren holdsverket i Maine
er svært fornøyd med
ordningen, ettersom det
reduserer berget på
søppelplassen. Papiret
burde kanskje heller
vært resirkulert, men
alternativet i Maine er å
brenne papiret.

Leder
Politisk schizofreni

M
ilj interessen er falt til 19$7—iiiva,
viser den sinn’ sptrreundersokel—
sen Norsk Monitor. Vi ser lwilken

uth rdring dette gir miljøvernet, og i en ar
tikkel forteller lederne for tre viktige miljø—
organisasjoner hvordan i_le vil møte denne
og andre utlordringer fram mot ar 2000. Na—
turvernlorbunclet. Natu r og Ungdom og

Hellona har en felles hovedstrategi: sats lo
kalt.

1)et er viktig at miljobevegelsen møter
fl ilk der de bor, og bidrar til at miljøenga—
sjenlentet blir omsatt i handling. Mye
tyder pa at fallet i miljointeressen skyldes
new pp Irustrasjonen over gapet mellom

ord og handling. Men i et storsamlLmnn

kan ikke omfattende problemer løses av
enkeltpersoner alene, i_le store endringene
ma gjennomføres av politil.’rne. Ingen av

-( iljoorganisasjonene vil ga over i rollen
om politisk parti. Deres rolle er da ogsa a
vare et korrektiv til politikken.

Det tragiske er at politikerne ikke viser
vilje til a gjennomføre større endringer. De
stemmer for a bygge en metanolfabrikk
som øker utslippene av drivhusgassene
med over en prosent, samtidig som de
lover a stabilisere CO—utslippene. Politi

kerne forklarer spriket mellom ord og

handling med 110 arbeiclspl:isser, mens
i_len reelle arsaken er at metanolfabrikken
fjerner gassproppen som hindrer Norge i
a pumpe opp olje i et enda h were tem
po. Politikerne har lo et a senke utslippe—
ne av nitrogenoksyder, som gir sure fiske—
vann og astmaharn, med 30 prosent innen
1998. Men rapporten som viser hvordan
dette konkret kan gjøres støver ned i en
skuff. Det koster for mye a gjennomføre
tiltakene, mens det er gratis a prate.

— Norsk Monitor viser at tilliten til politi—
erne har flilt ytterligere i de to siste are
ne. lkilitikerf( )rakt i seg selv tjener ikke
miljøvernet. Men det spørs om ikke politi
kerne fortjener denne forakten innen
miljopolitkken, nar det blir sa uendelig
langt mellom ord og handling.

økofilosofen Arne Ness sier at mange

velgere er politisk schizofrene. De har
grønne meninger, men ved hvert valg
ilgir de politikere som har sveket disse

verdiene. Men denne splittelsen har sitt
utgangspunkt pa Stortinget. De fleste
partiene taler med to tunger. Arheiderpar—
iet har Karita og Senterpartiet Ragnhild

som avviser metanolfabrikken av miljø—
grunner, men de har ogsa en Ragna og en

()le ( ahriel som tiljubler metanolfabrik—
ken p lik linje med alle andre forslag om

a omsette natur til penger. Vi vet hvem
som vinner.

P )litikk er a velge melk m verdier. Vi
trenger partier som ser andre verdier enn
penger, og som prioriterer (km en hel—
hetlig politikk. Vi trenger politikere som

ppf att er sin m )lle sc )n n( e I ler enn a
admninistrere økonomisk vekst. I

Side 25

dødsJil1, sier en ukrainsk atom
.fiker. Side 30

BRASILKONFERANSEN: En stille
fiasko utgitt som stor suksess?

Side 31

NATURØDELEGGEL5E: Stranda

dalselva — kapit/et som .forsvan n.

Side 32—35

1. SIDE: Fra venstre: Heidi
Sørensen, nestleder i Natur
og Ungdom, Dag Hareide,

generalsekretær i Naturvern-
forbundet, og Frederic Hau

ge, leder i Bellona. Foto:
Victor Dimola.

Utgiver: Norges
Naturvernforbund
Postboks 2113
GrQnerløkka,
0505 OSLO,
Norge.
Besøksadresse:
Nedregate 5
Tif: 02 715520
Telefax: 02 715640

Innhold

MIUØHEIMEVERNET: Husmødre i Rælingen mener miljø-

vernet bør starte ved kiøkkenhenken. Side 4—7

GEVINST: Arbeiderne ved Sunndal verkfår mer i lønn iiår

utslippene går ned. Side 11

UTFORDRINGER: Mil/ø-toppene svarerpå hvorda mi de mø

ter utjhrdringene det neste håret. Side 12—19

— Jeg har hørt at miljøinteressen synker.

ENØK: Varmepumper gir mindre strømregning og bedre

miljø Side 22—24

Jorden rundt

Naturvernforbundets fylkeslag:
Naturvern forbundet i Østfold: Leder
Tore Hoell, Kontor: Ferjestedsveien5,
Roks 1151, 1631 Gamle Fredrikstad,
tlf. 09 314980 • Natun’ernforbundet i
Oslo og Akershus: Leder jens Gram.
Kontor: Maridalsveien 120, 0461
Oslo, tlf. 02 383520
Naturvernforbundet i Hedmark: Leder
Torstein Hervland, 2134 Austvatn, tlf.
j/p. 066 76138. • Naturvernforbundeti
Oppland: Leder Knut Sterud, Kontor:
Fàberggt. 106. Boks 454, 2601
Lillehammer. tlf 062 60081
Naturvern forbundet i Buskerud: Leder
Even Woldstad Hansen, tlf, p.
03 761535, 3322 Darbu
Naturvern forbundet i Vestfold: Leder
Terje Gustafson, Voldsasen Terasse
24, 3080 Holmestrand, tif. p.
033 14173. • NaturvernforbunrJeti
Telemark: Kontaktperson: Synne
Blomquist, tlf. p. 03 556713, Boks 85,
3700 Skien • Naturvernforbundet i Aust-
Agder: Leder Stig Olsen, tlf. p.
041 42983, 4934 Nesgrenda.
Naturvern forbundet i Vest-Agder: Leder
Kai Haugen, tlf. p. 042 85660. Boks
718, Kristiansand 5.
Naturvern forbundet i Rogaland: Leder
Anndi Lomeland Jacobsen. Kontor:
Asylgt. 1. Boks 441, 4001 Stavanger,
tif. 04 520894. • Naturvern forbundet i
Hordaland: Leder Kurt Oddekalv.
Kontor: Jac:obsfjorden v/Tractauren,
Boks 1201, 5001 Bergen, tlf.
05 313851. • Naluniernforbundet i
Sogn og Fjordane: Leder Stein
Malkenes, tlf. p. 057 43523.
Digerneset 40, 6900 Floro.
Naturvernforbundet i Møre og Romsdal:
Leder Odd-Arild Bugge, tIl. p.
072 42818. Sandvn. 12 b, 6400
Molde. • Naturvernforbundet i SØr-
Trøndelag: Kontaktperson: Solveig
Rekken, Kontor: Dronningensgt. 33,
7012 Trondheim, tlf. 07 515224..
Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag:
Leder Kjell Delbekk, 077 44752.
Naturvernforbundet i Nordland: Leder
Ove Eliassen, Kontor: Torgt. 10, Boks
250 Bodø, tIl. 081 26033.
Naturvern forbundet i Troms: Leder
Roald Tobiassen, tlf. p. 083 70451.
Trymvn. 15, 9000 Tromsø..
Naturvern forbundet i Finnmark: Leder
Bjorn Harald Hansen, tlf. p.
085 98163. Boks 131. 9901 Kirkenes.
• Natur og Ungdom: Leder Asne Berre
Persen. Kontor Torggt. 34, 0183
Oslo, tlf. 02 364218. • Prosjekr miljø-
vennlig OL-94: Olav Myrholt, tlf.
062 63045. Boks 454, 2601
Lillehammer. Barentshavutvalget:
Leder Bente Aasjord, tlf. 081 26033.

Nordsjøutvalget: Leder Arne Berg,
Boks 746, 5001 Bergen.

REN ENERGI? Skal

norske t’assdrag redde

det glohale in il/nei?

Foto: Pål Hermansen/Samfoto

STRÅLESKADER: Ts/ernohyl-uiykken kan gi en million

0

Posey. Han er leder i dit
internasjonale selskapu’t
for etnobiologi, som
forsvarer rettighetcrme til
de 250 millioner men
neskene som tilhorer
verdens urbefolkningu’r.

Utleie av natur
reservat
I I
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— Jeç’ synes det er fint t starte mil/øvernet
ved kjøkkenbenken, sa Ella B/ørnstac4
leder i I?ælinen Husinoriag, da hun
ønsket Mi//øheimeveniet velkomnwn til
la,ç’sinøte i øvre Rælingen kirke.

N&M • RAGNHILD SVED

vstanckn mellom de midclelaldrencle hus—
inødrene i kirkestua — der julekaken star
pa bordet, under tunge tepper med Natt—

verden og Jesus og lai mene — og de unge pi
peklatrende miljoaktivistene som far bildet sitt i
avisa, kan virke uendelig Men begge parter ma
være med om miljokampen skal lykkes. Det er
filosofien bak Miljøbeimevernet.

— Hver dag kommer vi i konflikt med miljø
et, back hjemme og pa jobben, og vi trenger

a fa noen paminnelser om det, sa Ella Bjorn—
stad, som hadde invitert Mil joheimevernets le—
der Dag Enclal til det manecllige husmorlags—

Laget er opptatt av mil- «Hver dag kom
jøvern, o na var det be
hov for ‘nye tips og im- mer vi i konflikt
pulser. mente de, og med miljøet, både
lokket Lnclal til 1{æling—
en. selv om Akershus hjemnnie ogpajob
ikke er Miljoheimevern- ben, og vi trenger
fylke. .

— Vi har en forkjær- afa noen pamin
lighet for husmorlage- nelser om det»
ne. De har alltid vært
foregangslag. Det var luismodrene som
fikk fjernet tosfatene i vaskemiclk’ne. sa

Miljøvennhige valg
— Miljøheimevernet har som maI a hjel
pe folk til :m gjøre mer miljøvennlige
valg. Helt miljovennlig er det vanskelig
a være. Men nar flere gjør samme valg
samtidig. kan et lite valg bety mye, sa
Enclal, for han gjennomgikk selve
kjernen i Miljøheimevernet — det sa—
kalte handlirigsarket — for damene i
Rælingen husmorlag.

Alt som kreves for i bli mccl i Mil—
joheimevernet, er nemlig at man
forplikter seg til a gjennomføre 10
av de 16 punktene pa handlingsar
ket. Det dreier seg om ting man
kan gjøre hjemme og som forbru—
ker, i foreningen eller pa jobben
og som samfunnsmecllern. For ek
sempel i kjøpe sparehode til du—

NATUR & MILJØ nr 2.92 5



> sjefl, unnga klorplasten PVC,

bruke klorfritt eller iesirkulert

papir eller t be kommunen
innføre kildesorterini av av—
hdl.

— Selv om det heter Miljo—
hejineveniet. har vi ingen sol—
cl.iter eller politi som passer
pa. Man nl;i passe p;i seg selv.

Det vi gjør,

er a utlorclre
dere til a bli
med pa dug—

nad, og det
er en fin ar—
be i cl s form.
Det trengs
bare i’n

snekker ti r a
hygge et hus
pa ciugnad,
(fl 5010 kan
laget. I art
III Lik’ er Na—

LI r v er n for-

det. brLndet snek
keren. Vi

inclre k.Ln ‘ :cre med og b.ere

li1fll, sla i spiker ( ig gj tre an
dre oppgaver soiii j)isser for

OSS som ikke er htgfolk, sa En—

dal.
Samtidig ar han noye mccl

a understreke at Miljoheiine—
vernet ikke er en organisasjon
som skal konkurrere mccl ‘er—

ken I lusinorlorhundet eller

miljøorganisasjonene, som
noen har fryktet. I—Ter blir man
ikke medlem, men cleltaker.
12 store organisasjoner star
bak Miljøheimevernet, den—
li la nt Na sj( ) ILa 1 foreningen to r
tolkehelsen, Norges jeger- og
Fiskerforbund og Norges Rode
Kors.

Mange spørsmål
Spørsmalene til Endal, og til
Tom llengtson, ni iljøvernsje—
len i R:elingen — som presen

terte kommu nenes miljoplan

pa motet — var mange. K in—

nene ville vite om det resirku—
lene papiret er godt nok til a
I irukes i kopimaskiner, hvor—
cian man skal hi bussene p;t
stasjonen til a slutte a ga pa
tolngang og otn husmorl;tget
k In I li In Iringsinstans til k n—
iTtufiens miljøplan.

In dan le I ci rl;Lngte 5V LI’ I ra

Dag I Iixlal pa Ii orlor hm ikke
sa noe om g:Lrdlsbrukene, 50111

lorurenser vassdragene og (lei
som verre er. Svaret var enkelt;
Miljt iheimevernet gir rad om
ting alle kan vare med pa,
tiavhengig LV yrke og h or de
bor i landet.

Sporsmal OLTI papir. energi—

økonontisering og hva det er
med denne PVC—en» er gjen—

gangere, forteller Endal, som

Le iser la ncl og sL rand ru nclt [c r
a fortelle om Milj iheimevernei

— Men klassikeren er likevel
sporsnialet om hva du skal
gjøre med kluten nar du ikke
skal bruke Kk)rin. Selv pa uni

versitetet, hvor jeg hadde ‘en
tel en mer akademnisk deb;LL i.
kom dette sp )rsmalet.

Et sted å begynne
Noen av kvinnene i Rælingen
kjente Milji iheimevernet ha

før.

— Dette vii’ noe jeg tente pa
med en gang. og jeg er allere
de ti ted. ft trieller Mette Ni Isen,
s( mi var blitt presentert f r Mil
jcihmeimevernet pa et lagleder
nu ite i 1Iusrnorforbundei.

— Mange ivrer ( r In il i Iven i

moen vet ikke helt hvor de skal
begynne. Jeg har tro p;i M ilj i—

I ieimevernc’t. c g liker at det

presenteres litt nu )rs( (miii. s imu

Dag Endal gjor. Det gjor at du
kjenner deg igjen som en van
lig liten forbruker, sier hun.

I-IusLuødrene kan bli viktige
miljøpaclrivere, mener Mette
Nilsen.

— Det er stort sett vi som

handler. Vi kan f tr eksemitpel
si i I )Litikken at vi vil I ma mil k’n

p resirkulert underlag. Nar
mange nok sier det, har vi
Lil,Lkt

I lusni tiaget kan ogsa ga LLt

il VIrke Il i (i re forf )rukere,

nLener lette Nilsen, og fcrte

ler ((IL en mmtiljostancl som la—
skal ILIL si eL superniarkecl

i komtimnnemi i ler skal de in
n ruter.’ (LI :\ ti lj tI Leimuevernet
5elLe lI;LndleLiett og demon—
st mere i i I )IL’ier.

— ( )g sa skal vi hiimke tak i de
5 (Li gar ut av butikken, og har

de kj iliL La LiLikieLti skal i hvert—
all vi ha pappesken, sier Met—

Le Nilsen, som har sans for Mil—
jciheimevernets smalrekke
forslag om a legge tmn dven—

dig innpakning igjen i butik

ken.

Godt i gang
Milji iheimevernet har vært i
gang i tre fylker, Oppland,
Møm’e og Romsdal og Finn—
mark, i vel et halvt ar iL. ( )m—

lag 2000 mennesker er I litt

deltakere. I hverL I vIke er det
en h )nneL lvlkesks I ‘r, mi Lens

l’mO frivillige har nik li seg til

innsats sotn koinmunekontak

ter. Deres jobb er a VerVe nye

deltakere. Det gjør (IL’ ved a
henvende seg til lag og orga
nisasjoner i konirnunen og be
om a kl komme p11 deres mø
ter og informere om Miljohei—
mevernet.

— Vi satser hele tida pa a
oppsøke folk der dd’ er fra før.
Det sparer kommLnekontak

td’fld’ for det praktiski_ arbeidet
med a arrangere moter. tctrtel
ler Dag Endal.

Kommunekontaktene er
gjerne aktive folk som har verv
eller posisjoner i bygda, og

som er vant til a snakke til en
forsamling. Sa langt er det
overvekt av lærere blant kom

munekontaktene.
Til høsten skal Miljoheime

vernet etableres i fire nye fvl—
ker. I)uskerucl. Rogaland og
Sor-Trondelag er allerede kla

Miljøvern light
Ikke alle har vært like positi
ve til Miljøheimevernet. Særlig
de unge miljøaktivistene har
funnet ideen vel lett, og har
etterlyst en politisk dimensjon
i bevegelsen.

— Vi skal ikke konkurrere
med Belfona eller NatLrvern—
forbindet, som driver politisk
arbeid. Men miljøorganisasjo—
nene trenger a alhiere seg med
bredere lag av folket for a ut
nytte mLLhighetene til IL drive
politikk. Jeg savner en forsta
else i miljøbevegelsen av at vi
trenger mange skuespillere pa

scenen, og at ikke alle kan ha
helteroller. Noen ma spille
Ininder og fiskere ogsa, sier
Dag Endal.

— En annen ting er at punk
tene pa handhingsltrket er valgt
ut fordi de samsvarer med mil
jobevegelsens prioriterte poli
tiske saker. Den politiske stra
tegien er der, men det er liksa
andre enn Miljøheimevernet
som driver oppktlgingen over

for myndighetene sentralt og
lokalt.

— Det viktigste vi kan opp
na, er at hver enkelt opptrer
som miljødetektiv — i voksen
alder — i sitt nærmiljø. Samti
dig haper vi at folk skal bnmke
pengeseddelen som stemme
seddel, slik at vi i første om
gang far fjernet en del mil
jof’menclthige varer fra
bmtikkhyllene. Men dette er
bare et delmal, dlet overordne
de nialet er Itt vi skal bruke
mindre. Ilandhingsarket er
bare en innfallsvinkel til tusen
handlinger. Vi satser pa at folk
ikke er dumme, men har ev
nen til li se sammenhenger,
sier han.

Nye utfordringer
Til høsten kommer nytt hand
hingsark med nye oppgaver.
Det blir litt mer krevende enn
det første, men ikke vanskehi
gem’e enn at folk skal kinne si
ja pa stedet, forteller Endal. I
høst skal ogsa Miljoheimever
net ha sine første repetisjons
øvelser.

— De blir en blanding av fest

og seminar. øvelsene skal
bacle gi nye kunnskaper, ny
inspirasjon og nye bekjentska
per. Miljøinformasjon mccl
glimt i øyet, kombinert med
musikk, mat eller dans, er det
vi haper li fa til, sier Endal. •

N&M • ANDERS
GJESVIK

0 av tre medlemmer av
N at Li r v e r n fo r b u n cl e t

(NNV) stemmer SV eller
Venstre, viser en spørreunder
søkelse forbundlet har gjmt.

I hvert tredje miiedlem mnener si
vil tilydighet er et viktig virke
middel for NNV i ticla framo
ver. Undersokelsen viser ogsa
at medlemmene er godt for

nøyd cned bade Naturvenmifor—
bmndet og NatLLr & Miljø.

Et tilfeldig Litvalg pa tusen
medlemmTLer fikk tilsendt spør
reskjenmlmet i NNVs Linderso—
kelse, og 475 av disse svarte.

46 prosent av medlemmene

har et meget godt inntrykk av
NNV, og 52 prosent et godt
inntrykk. Ingen svarer at inn
trykket er clarhig.

Medilemmene gir ogsa Natur &
Miljø godt skus.smiilml, Av de faste
spaltene er Miljøtesten mest p0-

pulær, mccl pom’treitet og kmxinik
ken pa delt annenplass. BImre sju

prosent sier at de blir cleprimert og

passivisert av IL lese bladet, mens

15 prosent sier at de hmr tro p11 at

det nytter li gjøre noe. Drøyt halv
parten



Portrettet: Elin Enge

Vår kvinne
iRio

N&M • RAGNHILD SVED

— Jeg ar et religiøstforhold til naturen. Det deler
jçç’ med 75prosent av Norges bejölkning, sier Elin
Ei’ç’e, leder i Felleskampanjenforjordas miljø og
utvikling. Hun skal tale din og min sakpå den

store miljøkonferansen i Brasil i juni.

E
nge er i innspurten pa en ferd full av mø
ter og konferanser — via Geneve, Wien,
San Sebastian, Miami og New York — før

Ianclingen i Rio i juni. Men høytflyvningen til
tross, Elin Enge har beholdt bakkekontakten.

— Jeg har et oppriktig ønske om å være et
redskap lhr de organisasjonene som er med i
Feilskampanjen, sier hun.

De fleste av oss er pa en eller annen mate
med — enten det er gjennom husmorlaget, spei—
der’n, Ni-lO, LO, Naturvernforbundet eller en
annen av de 106 organisasjonene som er til
slLittet Felleskampanjen. 1-lek siden Bnindtlan—
drapporten kom for fem ar siden har Elin Enge
statt i spissen for denne brokete sammenslut
ningen, som teller langt flere sjeler enn det er
nordmenn. Like lenge har hun bedrevet avan
sert balansekunst. Bare to har falt fra pa veien.
Det var Unge I løyre. tett fulgt av moderparti
et, som ikke likte hennes uttalelser om at Golf
krigen var en tniljokrig, et utslag av kampen om
knappe ressurser.— Noen ganger fttr jeg en voldsom lyst til a
si akkurat det jeg mener, ta bort all innpak
ningen. alle hensynene, fa lov a være hel og
sannlerdig. Det er farlig a være nodt til a ba—
lansere alle hensyn hele tiden, enten man er en
stor organisasjon som \aturvernlorbundet. Fel—
leskampanjen eller en politisk organisasjon. Av
og til tror jeg det er like ansvarlig a si det man
tror er sant, sier hun.

— i tvordan er det a være
kvinne pa en sa mannsdomi
nert arena som miljøbevegel—
sen og utviklingsmiljøet er?

— Kjempeslitsomt! De ta
kvinnene som har tvunget seg
til a tore far sa innrnari mye a
gjøre. Og det er tøft fordi
menn ikke er llinke til a dele,
ikke er rause nok til å gi kre
dit for ideer som er utviklet,

lbr seiere som er vunnet, men gjerne bruker det
til a markeds%re seg selv,

GLØTrER MAN I3AKOVER i Elin Enges liv, vir
ker Felleskampanjen — sineltedigelen for det
folkelige engasjementet for miljø og utvikling
— som et naturlig valg.

Av utdanning er hun lærer med fordypning
i biologi og forming, supplert med forming fra
kunst- og handverksskole. Det førte til jobb
som folkehogskolelærer pa Manger utenfor
Bergen. Her hefam hun seg da Tvind, Den rei
sende folkehogskole i Danmark dukket opp.

— Da vaknet idealisten i meg. Jeg reiste med
Tvind til Sovjet og Alhania for a studere split
telsen i den verdenskommunistiske bevegelse.
1-ladde ikke filla greie pa politikk, men hadde
tenkt å fa (lei.

—Jeg hadde faktisk bestemt meg for a bli læ
rer pa ‘l’vind, men etter hvert kjente jeg at det
ikke var riktig. Det var et for autoritært system.
De var bare opptatt av det kollektive mennes
ke. men trakket pa det unike i meniiesket. Og
(len manglet estetikk, en dimensjon jeg ikke
kan leve uten. Men den pedagogiske ideen fra
Tvind — det at du ma reise ut og møte verden
for a forsta (len — var jeg like opptatt av. Sam
men mt(l Dag (Hareicie) bygde jeg opp den
norske reisende folkehøgskole. Til den ble kup
pet av Tvind og infiltrert av det samme ft)r
kvaklede menneskesyn.

Elin hoppet av. Reiste i stedet til USA, der
luin vokste opp, til Denver og en tilværelse som
kisarheider. Jobbet pa papirfahrikk, anla orien
talske hager, reiste mye. Vel hjemme, ett år se
nere, ble hun lærer pa Buskerud folkehøgsko
le, og tok opp igjen Den reisende
tolkehøgskoles pedagogiske ide. Hun startet en

internasjonal linje og reiste med elevene på u
landskurs til Tanzania, bodde på landsbygda og
levde hverdagslivet med folket der.

Hun startet andre kurs også;

OPPRIKTIG: -

Noen ganger
får jeg en vold

som lyst til å si
akkurat det jeg

mener, sier Elin
Enge, som i

fem år har
ledet Felles-

kampanjen og
balansert hen

synet til de 106
organisasjone

ne som er med.
(Foto: Per-

Anders Rosen
1’’)

:D

éé Jeg bar en dyp
respektfor mennes
ker som lever lyt
terste nød, og like

vel klarer å beholde
sin verdighet og
framtidshåp.
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gjenbrulskrirs og
krirs for a Lure k inner pr ik
tisk.’ ting som a flt(’kke I )il og
snekre. De lange sommerleri—
ene fylte hun iiied kLirs for

an terikanske x’nsj( )n sier.

5()fll fikk innloring i norsk
kunst, kultur og samlunnsliv.

Sa nytt opphold i USA og
reise pa egr’nhancl i Mr’xieo.
Denne gangen for studere
hvorcl,tn innvanciringspolitik—
kun i USA ble praktisert. Inni—
iiiellorn alt Ck’tt(’ tok hLIn mel—
lomlag i antropologi. Deretter
bk hun ink)rnutsjons— og in—
nenlandslr’dr’r i Redd Barna.
1-kr lærte hun organisasjonsa r—
I x’icl reist rundt til k ka Il;
ne, prøvde i hnne ut hva folk
pa grasrota var opptatt av.

— Det soiii gjorde sterkest
inntr kk pa meg under tida i
Reckl Barna var a mote men—
nesker som kver i vtt ‘rsk’ nod
og se hvordan de like el kla—
nr a leholde sin verdighet, sin
livstro og sitt framtidsh:ip. ,R’g
har en clv p resp( k i I r Il e ‘ta I —

fet av verdens befolkning som
makter det. For oss blir verden
satt pa hodet bare vi mister et
inaterielt gode. \ i er sa grun—

fle, bI ir 5a l( )rt I; i nget a IY( )t—
løshet.

— I situasjoner hvor jeg er
nervøs og selvfokuserenck’,
soni hwan et foredrag, hjelper
det meg enormt a kunne hen
te fram bilder av mennesker
som var sa enormt livsbejaen—
de.

— Reisene har samtidig gitt
meg en elcfig respekt har Not’—
ge. jeg er glad [or,iv:ere
n( )rsk. h )ler i t jr ‘g v rk el ig er
lodt med sol skje i ti tunnen.
Det er ogsa slik at for a re—
spektere andres kultur, ma du
elske din egen. Og uten repekt
for det kulturelle og mennes
kelige mangfold er det lett a
falle till)ake til det man kjen
ner, og mote andre med I rvkt.

1NTlR1SS11N 10k MILJO- og
utviklingsarbeid har likevel al—
clri fristet 1lin 1nge til en by—
rakr ti jol )I ) i Geneve .1k ‘r pro—
sjektjobb i et u—lard.

— Jeg vil jol )l ie i Norge. For
(let ft irste fbrdi den b ngste de
len av jobben med a lette fat—
ig lommen til verdens I efolk—

ning rna gjøres i de rikeste
landene. li )r det indre fl wd i

jeg er sa norsk at jeg ikke kla—
i’er a ‘ ære borte mer enn kort
tid. Jeg ma Li tatt sonclagsture
nr’ mine, se pa r;mdrsporene i
skogen. Jeg har et rr’ligiøst for—
hold til naturen, Det deler jeg
med 75 prosent av Norges be
folkning.

1-Inn forklarer dette forliol—
det med hvordan hun opplev—
de a komme til hytta pa Dovre
like etter Tsjernobyl—ulvkken:

— Jeg saat laven ble svart,
det er ikke sikkert det skyld
tes det radioaktive nedhallet,
men (fet ga meg slik f’uncla—
mental sorg, en katastrofefø—

lelse. Blaho og Dovreljell. som
skulle sta til evig tid. ikke en
gang de var freclet.

— Nordmenns forhold til na—
turen er unik, og var frykt for a
innga i en st )rres’mrnmenheng
— for eksempel EF — har røtter
i respekten for naturen og i
lr kten for a skade dette aller
helligste. Og i vart fundamen
tale ønske om a styre oss selv,
mener Unge.

TIL DE SOM FREMDELES mat
te tm’o at Brasilkonferansen skal
løse de stoi’e utforclringene
verden stir overfor, har Unge
lite hap a gi.

— Konferansen vil neppe
gjøre noen forskjell for ‘er—
dens fattige eller giftutslippe—
nr’ i Sibir. Det beste vi kan reg
nr’ med, er en liste over
utforclringer som verdens le—
dere mener er viktige i det
komnniende tiaret, sier hun.

I (len offisielle prosessen
fram til konferansen er det
ikke grunn til a vente annet
enn kommallytting i ni fl )rplik—
tende dokumenter, mener
h nm.

— Det er pinlig a bruke all
sin tid pa harberedelser til kun—
leransen — si m jeg har gjort
det siste aret — og ikke kunne
vise til umiddelbare resultater.

Men de dystre spad )mnme—
nr’ til tross, Unge velgc’r a hol—
de dampen oppe: — Fram til
konferansen skal vi skape et
kolossalt press pa verdens le
dere. 1-tapet er at deres mnang—

el pa liandlekraft blir sa pinlig
at de ma trekke jokerc’ ut av
c’rmet i siste øyeblikk. Det er
grunnen til at dr frivillige or
ganisasjonene drar til Brasil,
selv om allc’ sier at løpet er
kjt irt.

Sc’lv om de internasjonale
forhandlingene kan virkc’ ør
keshmse i forhold til hastverket
med a it ise milj — og utvik—
I ingspr( )l )lenir’ne, advarer
Unge iw t lettvirnc’ li isninger.

—
Nap )le( m ville )rdnet opp

med c’n sveip av en I )eslut—
ning. \7mr tiri godtar ikkc’ den
type løsninger. I )e varige.
menneskc’vc’rdige fl )randlrin
gene kommer nedenfra, fra c’n
brerl folkevilje. Og nar ver—
dens rniljobevr’gelse star sant—
lei bak I’c’lles krav, kan k )ran—
dringer tvinge seg fram fort,
mener hun.

— 1-Ivim kan Gro utrettc’ ha—
ran konferansen?

— Gro har selv sagt at na ina
verrlens ledende politikere
vise vei. Dr’n ballen kaster jc’g
direkte tilbake i hennes lang.
Ilvis hun brukte sine raclgive
re til i’i nmtviklc’ forslag til løs
ninger — har sanering av u-lan
rienes gjeld og for nye og
bedre forhandlingsformer —

kunne det ha stor betydning.
— I lvi )rdan oppleves det a

sitte i den offisielle norske de
legasjonen til Brasil, nar regje
ringen tilsynelatende er pa re—
trett fra venitatte miljømal?

— Det er tydelig at regje
ringen er utsatt for r’t sterkt po
litisk trykk fra krefter som ikke
vil oppfylle iniljømalene og
som ikke har torstatt sammen
hengen melk)in økonomi og
miljo pa lang sikt. Det pavirker
vart ai’beid, friheten blir min—
dre. Men jeg haper regjeringen
vager a sta hast ved det 5< )m

ble sagt i oppfølgingen av
Bruncltlandrapporten. Ellc’rs
beveger vi oss liaklengs inn i
framt irla.

FELLESKAMPANJEN var Miljø
verndepartementets baby, og
det er staten som har flasket
den opp. Men i stc’dc’t for en

tr.trlisj( )nr’ll k.mnti:mnjr’ med rr’—
klamc’f’iltn og klist renterkc’r blc’
den til et nr’ttvr’rk av organisa—
sj( mer som stillr’r krav og kre
ver innllytelsc’. De flc’ste mc’—
ner det er llin 1nges verk.

Selv mener hnmn dc’t viktig—
stc’ merl Felleskainpanjen c’r at
den har I iygrl di:mli g melk m
nmlike org:mnis;isj )nr’r si mi ellers
ikke snakker samnntr’n.

— Vi har fl )rvansket de
rc’ne arl eidsm unr;mdr’nn’ deres.
Allc’ har mnattet Litvidlr’ per—
spektivr’t sitt til :m favnr’ bredt
og intr’grr’rr’ miljø— og nitvik—
lingsspm irsmal i ai’beiclet sitt.
Jeg tror ogsa Felk’skampanjen
har bidratt til a hoyne infor—
masjonsnivaet om mil jospørs
maI i Norge, sier Unge.

I3ergenskonfenmnsen var den
lorste, store milepælen for Fel—
leskampanjen. Det ble regnet
som banebrytende clii norske
myndigheter inviterte de frivil
lige organisasjonr’ne til a sinte
vedI forhancllingsbordet, som li—
keverclig pai’t, som det het.

— Noen vil hr’vde at myn
dighetene ved a invitere til
clelt:ikr’lse pa en elegant mate
kvitter seg mn’cl biysomme
motsta nclere?

— Vi ble tatt med pa inter
nasjonale forhandlinger vi
ikke hadde forutsetninger for
if delta i, og dette binder opp
cm >rmt myr’ av var tid og vare
kreltc’r. jc’g er nisikker pa hva
vi far igjc’n. lkt sikt tror jey
noen ma Lure seg dette spillei..
og utnytte sjansen til være
med. Mr’n alt for mangr’ kas—
tel seg inn det, mens dr’ kunne
gjort en langt l,r’nlrr’ j bb med
a la til fl )r: i ncl ringer li tk:mlt. Jeg
tror ikke mynclighetr’nc’ med
oncl vilje har forsokt a mani—
pulere oss inn i dettn’ spillet.
Snarere tvei’t imot. Jeg tror
bakgrunnen er r’n oppriktig
erkjennr’lse av at (lc’ ikke kla—
rr’r snuoperasj men :mlc’nc’.

Etter pl;men skal Fellesk;mm—
i1fld’fl lr’ggr’s nr’d vr’cl Lit—

gangen av ;mrr’t, men blant
mnedlemsorgmnisasjonc’ne er
det stor intr’rn’ssr’ for a føre
kampanjen viclerc’ i c’n ellr’r
annen form. Om rlc’t blir med
eller nmtr’n Elin c’r rmvisst, men
c’t godt tips r’r at hnin i alle fall
blir a finne i jobb nr’rI inter
nasjonalt tilsnitt .

I 1991 fikk hver av-,mrbr’i
clerne ‘ecl Snmnnd:ml verk
omlag 1000 kroner i mane—

den i bonnis fordi flnmor—nitslip—
pene ved erkn’t var reclnmsr’rt
maksim;mlt, mccl dr’n tr:knolo—
gien bedriften har. 1-Ivis Litsi
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D
en store enigheten om at miljøvernet ma priorite—

res slar sprekker. Gjennom 80-tallet har de poli
tiske partiene kappes om a være grønnest, mil

jøinteressen hos folk flest har steget jevnt siden 1985. Men
mi snur regjering og storting ryggen til vedtaket om a sta
bilisereC02-utslippene, ivrig applaudert av næringslivet.

G
Arbeidsiosheten og hensynet til konkurransen med uten
landske bedrifter brukes som brekkstenger for ‘Li ILi mil—
jøvernet av veien.

Det var greit si lenge det dreide seg om papirvecltak,
vern av en liten foss og et filter i en hibrikkpipe. Men na
er miljøvernet kommet til et stadium der den økonomis
ke politikken star i veien for miljotiltakene, de nye mil—

miljttsviket ved neste valg. Det er gode sjanser for at de
vil slippe unna. En fersk intervjuundersøkelse viser at
folks interesse for miljøvern har sunket til 1987-niva. Det
skjer i en tid da miljøproblemene er mer truende enn no
ensinne. Undersøkelsen viser ogsa at et flertall vil stem
me pa et parti som vedtar a senke levestandarden av hen
syn til miljøet, men tilliten til politikerne synker. •

Synkende
interesse

Partiene D
svikter

Verden blir
«mindre))

Nytter
det?

I&2 år gjen
nomfører

Markeds- og mediainstituttet
spørreundersøkelsen Norsk
Monitor, som er en svært
omfattende undersøkelse av
folks verdier og handlinger.
Norsk Monitor 1991—92 (NM
91) viser at miljøinteressen har
falt i alle grupper av befolknin
gen, både med hensyn til
kjønn, alder, utdanning og
bosetting. I NM-91 svarer 49
prosent at det er spesielt viktig
å styrke miljøvernet, for to år
siden svarte 65 prosent det
samme. De som mener at
miljøsituasjonen er så alvorlig
at det kreves øyeblikkelige og
drastiske tiltak, er ti prosent
færre enn for to år siden (51
prosent i 1991 og 61 prosent i

1989). Det har blitt færre som
er meget bekymret for bestem
te miljøproblemer, enten det
dreier seg om ozonlaget eller
bileksos.

NM-91 viser en gledelig
utvikling med hensyn til viljen
til å handle miljøvennlig. Folk
er spurt om de reiser kollektivt
selv om det ville være enklest
med bil, og om de bruker
innsamlingsordningene for
brukte batterier. Det er et
økende antall som svarer at
dette gjør de ofte.

— Folk bombarderes med en
daglig dose med vold, incest
og miljøproblemer. Det er
grenser for hvor mange proble
mer folk kan ta inn over seg,
uten å føle at de klarer å gjøre
noe med det. Miljømyndighete
ne har ikke vært flinke nok til å
legge til rette for at folk selv
kan gjøre noe med miljøproble
mene, sier forsker Ola Vaagbø
ved MMI.

SPØRSMÅL I: Hvordan
skal miljøbevegelsen
bidra til at miljøinteres
sen holder gjennom 90-
årene?

3
Norsk Monitor viser at
tilliten til politikerne har
sunket jevnt siden

1985, det gjelder både oppfat
ning av kunnskapsnivå og
troverdighet.

— Politikertilliten har falt så
mye over en kort periode, at
det må kalles et skred. Den
tradisjonelle ideologien og
rød/blå-aksen er svekket, og
muligheten for å bringe inn nye
allianser og flaggsaker er i høy
grad til stede. Dette gir mulig
heter for miljøbevegelsen. Folk
har sett at verken Arbeiderpar
tiet eller de borgerlige partiene
har klart å redusere miljøpro
blemene når de har hatt regje
ringsmakten, sier forsker Ola
Vaagbø ved MMI.

SPØRSMÅL 3: Hvordan
kan miljøbevegelsen bru
ke det tomrommet som
oppstår når tilliten til
politikerne synker?

4
Det er tjue år siden
verdens ledere samlet
seg på miljøkonferansen

i Stockholm, for å finne løs
ninger på miljøproblemene.
Den siste utgaven av Verdens
tilstand fra Worldwatch viser
at miljøproblemene har økt i
denne perioden. Styreleder i
Worldwatch Norden, Magnar
Norderhaug, sier i miljødebatt
boka uFrontlinjer at Erfarin
gen fra de siste 25 årene viser
at det er vanskelig å endre
partiers og myndigheters hold
ning til miljøvern innenfra. —
Forandringene skjer for det
meste gjennom press utenfrcr.
Norderhaug mener at det har
oppstått en alvorlig miljøpoli
tisk troverdighetskrise, fordi
ingen av de politiske partiene
har klart å lage en økologisk
politikk i løpet av 20 år. Partie
ne prioriterer hele tiden kortsik
tig økonomisk politikk framfor
langsiktig økologisk politikk.
Norderhaug frykter at hvis vi
ikke finner en farbar økologisk
vei så kan vi ende i sosiale
sammenbrudd eier totalitære
styreformer.

I Verdens tilstand
heter det at vi må gjen
nomføre en miljørevolu

sjon som krever like omfatten
de sosiale endringer som den
industrielle revolusjon, med en
omfattende senkning av leve-
standarden i de rike landene.

Brundtlandkommisjonen
anbefaler en fem- til tidobling
av verdensØkonomien for å
løse både fattigdoms- og miljø-
problemene, veksten skal også
skje i de rike landene. Dette
synspunktet blir kraftig imøte
gått i en fersk rapport fra

SCO (FN5 organisasjon for
uwanning, vitenskap og kul
tur). Vår egen Nobelprisvinner i
økonomi, Trygve Haavelmo, er
en av forfatterne, I rapporten
heter det at en videre økono
misk vekst i de rike landene vil
føre til ytterlige miljøskader, og
at Brundtlandkommisjonens
oppskrift vil føre til økologisk
kollaps. Den teknologiske
utvikling kan ikke forhindre
dette.

Mens politikere flest fortsatt
tror på bærekraftig vekst,
viser NM-91 at et stort flertall i
befolkningen mener at fortsatt
vekst vil være uansvarlig og
føre til miljøkrise. Hele 32
prosent mener at vi må reduse
re forbruket betraktelig for at
menneskeheten skal overleve,
mens 23 prosent mener at vi

må stabilisere forbruket på
dagens nivå. Bare 23 prosent
mener at fortsatt vekst i forbru
ket er mulig fordi ny teknologi
kan løse miljøproblemene.

Det ble også spurt om hva
det ville bety hvis partiet du
har tenkt å stemme på vedtar
å gå inn for å senke levestan
darden av hensyn til miljøet.
For 37 prosent ville vedtaket
øke sjansene for at de stem
mer på partiet, for 39 prosent
vil det ikke påvirke stemmegiv
ningen. Bare 22 prosent svarer
at vedtaket ville gjøre det
mindre sannsynlig at de
stemte på partiet.

7
Tross flere tiår med
kamp for miljøet er
problemene større enn

noensinne. Hvordan kan miljø-
organisasjonene se om de
bruker kreftene sine riktig?

slu
Miljøbevegelsen stårforan store utfordringerfram mot år 2000. En

fersk undersøkelse viser at nordmennes miljøinteresse har sunket.
Både storting og næringsliv bruker oljeutvinningen og sysselsettingen

0

Io
til å løpefra inilfømålsettingene. Vi har settpå utfordringer i 90-åre-
ne ogformulert syv spørsmål. På de neste sidene vil ledernefor Natur
vernforbundet, Bellona og Natur og Ungdom komme med sine svar.

Politikerne
i vanry

jølilt;tkene er dyrere og har større po
litiske konsekvenser enn tidligere. : .
Bade drivhuseffekten og problemet
medl sur nedbør viser at vi ma redu- : :
sere tempoet i oljeutvinningen og .

- -kjøre mmnclre btl.
Politikerne tar sjansen pa at velgerne ikke vil straffe

(r, Vekst og
miljøvern

G Forurensning respekte
rer ikke landegrenser,
og mange miljøproble

mer rammer internasjonale
områder som atmosfæren og
havet. Samtidig ser vi at både
politikk og næringsliv interna
sjona I iseres.

Miljøinteressen
fra 1985-1991

SPØRSMÅL 7: Hvordan
måler miljøbevegelsen
suksess?

Kurven viser tendensen i Norsk
Monitors miljøindex (MMI)

SPØRSMÅL 5:
Bør den
økonomiske
veksten
fortsette
i Norge?

SPØRSMÅL 2: Hvilke
grupper er det viktigst å
nå fram til?

SPØRSMÅL 6: Hvordan
bør miljøbevegelsen ar
beide internasjonalt i 90-
årene?

I--

SPØRSMÅL 4: Skal miljø
bevegelsen satse på å
slåss innenfor systemet
eller drive systemkritikk?

pen for - -

oksyder pr innbygger.

—.

_______1.

Hvordan møte utfordringene - mijjøtoppene svarerpå de neste sidene:

Miljøorganisasjonene har tillit
Norsk Monitor 1991-92 viser at miljohevegel- med en økning fra 38,7 prosent til 47,4 pro
sen har større tillit enn noensinne. Halvparten sent med høy tillit fra 1989 til 1991. Dette er
av befolkningen har et godt eller meget godt omtrent samme andel som Bellona, som har
inntrykk av Naturvernforhundet og Bellona. gått fram fra 46,4 prosent til 47,6 prosent i pe
Bare en tredel av befolkningen har tilsvaren- rioden. Forurensningstilsynet har også hatt en
de tillit til Statens forurensningstilsyn. liten framgang, fra 33,3 prosent til 33,8 prosent.

Størst framgang har Naturvernforhundet,
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eneralsekretæren i Na
turverniorhundt IYie—
ner at elitetenkningen

har preget (le fleste av iniljj —

organisasj( mene. Naturvern—
forbundet har hatt n illen s un
«kh )k(.’ lfl( )t el perl .r», niens
B.llona og Grenpeac har
hatt r 1len som tt jffr’ aksjonis—
kr.

— I)enne elitetenkningen
1i i r h )ldt niange I ) irte In mil—
jøbevegelsen. 1)e fleste har
verken lyst til a kse areafpla—
ner elkr knke seg til utslipps—
rj r. l’vk’n k’t Finnes et en( )rmt
( g ensiale for medlenmnwr i Naturvern—
loli)undet, sier ilareide.

1-lareicle mener at (len folkelige støtten
er viktigere enn noensinne i en tid da
‘verken media, politikere eller næringsliv
er sa interessert i miljøvern lenger.

I 1-Ivordan skal Naturvernforbundet
bidra til at miljøinteressen holder

gjennom 90-årene?
— Vi skal gi klk flest sjansen til a gjøre

noe for nmiljøet. Naturvemnfbrbunclet og
Natur og Ungdom er de miljøorganisasjo—
nene som star best rustet til a møte denne
utfordringen. Myndighetenes satsing pa
kommunene gji ir at store deler av miljø—
kampen vil ftwega lokalt. Var strategi er
a fdrtsette a styrke lokallagene.

Generalsekretæren mener at det er vik
tig a legge til rette for miljøvennlige hund—
linger, uten a ivkreve medlemskap i Na—
turvernforbunclet. Miljøheimevernet er en
slik mulighet, med støtte fra flere av lan
dets største organisasjoner.

— Dette er en snam’vei fram til de 20 mil
lioner loreningsmedlemmene som Finnes
i Norge. De besitter en ubrukt makt til a
true en proclusent mccl boikott av hans
vare. Her kan alle finne et opplegg for a
gjøre noe for miljøet. Tidligei’e har vi kan
skje ‘v art flinkere til a legge fram kritikk
enn løsninger. Og det er viktig a fa fram
at miljøvernet handler om livskvalitet og
naturglecle. Folk har en farlig stor evne til
a tilpasse seg miljø—øckleggelsene.

Naturvernforbundet vil ogsa satse vi
dere pa a gi barna et tilbud om handling
gjennom Mil jøcletekti’v klubben lflekkulf.

— Barn beriker miljøkampen enormt.
De er kompromissløse der V voksne er
lunkne, og (le gar rett pa sak der vi roter
oss bort i argumenter.

2 Hvilke grupper er det viktigst å på
virke?

— jeg vil nevne tre svært forskjellige
grupper; kvinner, finansvesenet og fag—
bc’vegelsen. Kvinner er mest enige med
oss, (ler kan vi hente flest medlemmer
med minst innsats. Mange kvinner har en
egenskap som er verdifull i irmiljøvernet;
(le behokler sin verdikonservatisme nar
(le utvikler radikale h( ddninger. l-[ittil har
milj wernet vært mnannsd aninert, I iade i
klassisk naturvern og kampen mot foru
rensning.

tenkningen»

-rcssursen vi har, sier Dag Ilareide.

Naturvernforhunclet er i kontakt med
FiIgl)evegelsen pa alle plan, fra lokallagets
møte mccl beclriftskluhhen til sekretaria—
tets (leltakelse i miljøutvalget til LO.

— I noen til feller vil iniljovernet true ar
beidsplasser, men i de fleste tilfrIlem vil ar—
beiclsplasser skapes. Vi mna overbevise
fagbevegelsen om at miljø gir (le varige
arbeidsplassene. Da kan vi ikke bruke alle
kreftene pa a bekjempe forurensende 11—
brikker, vi nm ogsa kreve ENØK—tiltak
som skaper ai’beiclplasser.

Hareicle er opptatt av a pavirke en ny
gruppe i arene framover: linanskapitalen.

— Det er finansinstitusj mene 5( mm linan—
sierer miljø—øcleleggelsene. Vi har allerede
begynt en dialog med bankene, (ler vi vi
ser at de kan tape enorme summer fordi
de ikke har vurdert miljøkonsekvensene
av for eksempel havbrm.mk og veiutbygging.
Disse har hittil unngatt det si ikelyset s mi
er rettet mot industrien.

3 Kan Naturvernforbundet fylle det
tomrommet som oppstår når til

liten til politikerne synker?
— Nei, jeg har grunnleggende respekt

for politikernes oppgave, og vi kan aldri
overta deres posisjon. Vi skal bruke vel
germakten til a tydeliggji mre hvilke perso
ner og partier som sti itter nulji jet, men vi
skal aldri racle folk til a la være a stemn—
mc. Det er bare de folkevalgte soni kan
vecltaa legge om kursen i Norge.

4 Satser du på å slåss innenfor sys
temet eller systemkritikk?

— Begge deler, men mest innenfor sys
temet. Du slipper ikke unna de daglige
valg, selv om (1cm har en visjon. Vi ma ar—
beicle for økte bensinavgif ter i (lag, selv
om malet er at oljeforbruket ‘er redusert
til en f’ireclel om 40 ar. Visjoner er tr ver—
clige nar de bygger pa kunnskaper om da
gens situasjon, mens de daglige valgene
trenger visjonene som rettesnor.

5 Bør den økonomiske veksten
fortsette i Norge?

— Nei, vi nordmenn ma senke forbru
ket. Enhver okologisk politikk som tillater
økonomisk vekst i cm—landene, fører til at
var vekst li trst ma flates ut, for saa syn
ke. Vi ma senke tempoet i oljeutvinnin—
gen, og dermed renner det mindre peng
er inn i statskassa.

1-lareicle mener at en senk—
ning av levestandarden kan
heve n mrdmenns livskvafitet.

— Ren natur er en av grunn
verdiene li mr livskvalitet. An—
(tre viktige verdier er helse, ar
beid og muedmenneskelighet.
Ingen av disse verdiene frem
mnes av fortsatt i mkonomisk
vekst i Norge nu. Vi ma ta en
debatt om vercligrunnlaget i
samfunnet vart, og da vil mil—
jøbevegelsen splittes. Pa (len
ene siden star vi som tenker
dypøkologisk, og vil ha
grunnleggende samf unnsen—

clringer. Pa den andre siden de som nu—
ner at utslippskontroll og teknologiske
endringer gjør at vi kan fortsette a ha øko
nomisk vekst. Jeg tror folk flest vet vi har
rett, mens tekno—optimistene far støtte av
næringslivet og den politiske ledelsen.

GHvordan vil Naturvernforbundet
jobbe internasjonalt i 90-årene?

— Vi vil bygge opp en internasjonal avD
deling, som kan arbeide bacle i BrOssel og
mccl tirasils regnskoger. Svært viktige pre
misser for miljøvemnet vil bli lagt i tfrds—
sel, uansett hva som skjer mccl norsk til
knytning til EF.

I fjor ble Natu rvernforbu nclet medlem
av bacle det nystartecle Nordiske Natur—
vernfdrbuncls Rad og Friencls of the Earth,
et vercfensomspennencle nettverk av mci
sjonale miljøorganisasjoner.

— Dette er ikke et internasjonalt miljø—
konsern, slik som Greenpeace og Ver
dens naturfoncl. Konsernmoclellen kan
lett clomineres av de rike landene, og gjør
det vanskelig a Finne en grønn vei ut av
fatt igdommen. Vi ønsker en likeverclig
(leltakelse av nasjonale miljøorganisasjo—
ner, med et spesielt ansvar for øst—Euro
pa og de fattige landene. Miljøprobleme—
ne kan bare løses gjennom en
omnfi )rdeling av goclene pa denne lclocler

1-tareide tror pa en omfattende interna
sjonalisering av mniljøbevegelsen, som han
niener er en nødvendig reaksjon pa in
ternasjonaliseringen av politikk og næ
ringsliv.

— En fransk :;osterorganisasjon gir oss
muligheten til a aksj( mere mot t-Iydro i
Frankrike. Vi kan ogsa lære av hverandres
aml meidsnietm u lei’.

7 Hvordan måler
du suksess?

— lgentlig kan var suksess bare males
pa en mate, at tilstanden i naturen bedres.
Men vi trenger clelm:ml som mecllemstall,
avisoppslag og seire i sakalte .s;tker». Men
(lette er ofte flilske maI pa suksess. Jeg
tror det finnes to bedre maI li r suksess;
at flere mennesker «tennes» for mniljøver—
net og nar vi skaper strukturer slik at flere
mennesker opph trer seg mer miljøvenn—
lig. lftekkutf og Miljimheimevernet er struk—
turer s( )mfl ‘tenner» nye mennesker, sier

I )ag I tareide. •

«Unngå elite

— Miljøbevç’elsen har i 80-arene va’rtpreget av
elitetenkn ing, der aksjon ister og motekspertise

skulle løse miljøproblenu’nefor folk. I 90—tfrene
skal vi satse pd t jobbe med folk. Deres makt som

v(’lg(’r( kunder og arbeidstakere er den største

( -

«Vi skal bruke velgermakten til å tydeliggjøre
hvilkepersoner og partier som støtter miljøet, men vi skal

aldri rådefolk til å la være å stemme.»

Foto: Victor Dimola
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Belk )na-lederen mener at
stortingsvedtaket om
en metanolfabrikkav—

slører miljøvernets plass i
norsk politikk, noe han ikke
har noe i mot.

— Det er deilig a bli kvitt
den kvelende enigheten om at
miljøvern er viktig, som har
ligget over politikk og næ
ringsliv de siste arene. Det er
bedre a slass med synlige fien
der. Fiendene vare har allere
de et veldig klart fiendebilde
av oss i miljohevegelsen, sier
I lauge.

I Hvordan skal Bellona
bidra til at miljøinteressen holder

i 90-årene?
— Folk har flitt samme forhold til miljø—

vern som sultne negerbarn, de reagerer
ikke lenger. Miljooppslag i Aftenposten
og Dagbladet øker bare den generelle
bakgrunnsstoyen. Men det gjelder ikke
hvis lokalavisa skriver om at l)adestranda
er forurenset. Jeg tror at SO-arenes mdi
vid-egoisme blir erstattet av en gruppe
egoisme i 90-arene, og det gir grunnlag
for lokalt miljovern. Arbeidet mot driv—
huseffekten ma dreies mot oljelyren pim
den lokale skolen, sier Flauge.

Bellona har flere strategier for lokal
innsats. Staben i Oslo skal styrkes, og
være et kompetansesenter som mil jmiver
nere over hele landet kan ringe og hen
te råd hos. l3ellona skal foreta en total mil—
jørevisjon i fem vidt forskjellige
kommuner. Dette skal gi en bred erkiring
pa lokalt miljøvern, som kan brukes over
hele landet.

— Folk trenger konkret hjelp for a kom
me i gang, sa klarer de resten selv. Vi skal
passe oss for a tenke for folk. Var erfa
ring er at de blir veldig engasjert og racli
kalisert av a se hvordan miljøet blir for—
valtet.

Bellona
skal også arbeide lokalt. Hel

lona-baten Genius går opp og ned langs
kysten, og hjelper til der det trengs. Sam
men med Natur og Ungdom arrangerer
Bellona miljøaktivist-seininar over hele
landet.

— Vi kommer til a fortsette a arbeide
med lokallagene til Natur og Ungdom og
Naturvernforbundet i det lokale arbeidet.
Det er ikke noen mening i a konkurrere
med å opprette vart eget nett av lokallag,
sier 1-lauge.

2 Hvilke grupper er det viktigst å nå
fram til?

— Vi satser pa tre hoveclgrupper: Natur og
Ungdom. bedriftsklubber og lolbyisiene.
Vi samarbeider godt med Natur og Ung
dom. Organisasjonen har stor gjennom—
trekk pa grunn av en aldersgrense pa
maksimum 2 ar, holdninger og kunn
skaper som tilføres spres derfor godt ut
over i samfunnet, sier I [auge.

De siste arene har Hellona satset pa a
pavirke de k)kale bedriftsklubl )ene, og er—

«Vi md være
reaustiske»

laringen er svært god. 1-lauge mener at
dette er den eneste muligheten til a en
drm.’ LO-ledelsens holdninger. I Jan er opp
tatt av a vise at miljovernet skaper flere
arbeidsplasser enn det fjerner. Hellona og
andre miljaorganisasjoner ma fli fram mnu—
lighetene.

Bellona satser pa å oke lobbyvirksom—
heten mot lobbyistene.

— Vi vil lobbe næringsliv og offentlige
byrakrater, de pavirker politikerne som tar
avgjorelsene. Var pavirkning hir storre
gjennomslag hvis den skjer tidlig i pro
sessen, og det er viktig a kjenne nM)tp:mr
[ens argumenter, sier Hauge.

1 lan er spesielt opptatt av å prøve a pa
virke oljeselskapene og oljebyråkratene.

— økonomene som sitter og regner ut
oljeinntektene er vare største fiender. Det
er fa andre land der oljeselskapene er sa
klart miljøflendtlige som her, og vi har
svært mange arbeidsplasser knyttet til ol—
jebransjen. I USA virker debatten om mil—
jovern og arbeiclplasser gunstig for miljø—
vernet. Norge risikerer a bli et
internasjonalt eksempel pa en miljø-
konflikt, sier Hauge.

3 Kan Bellona fylle det tomrommet
som oppstår når tilliten til politi

kerne synker?
— Vi skal i hvertfall ikke bli et nytt po

litisk parti. Det ville være å legitimere da
gens politikk. Jeg har problemer mccl a
se hvordan miljobevegelsen kan fylle det
te tomromniet. Men jeg er veldig bekym
ret fordi politikerforakten Ibrer til cfarlige—
re rekruttering til politikken, og dermed
blir den selvforsterkende, sier I lauge.

l-[an mener at bade IJellona og Natur—
verniorbundet har overvurdert sin styrke,
bade i faglig og i folkelig støtte.

— Vi har ikke så stor makt som vi har
trodd. Vi kommer til a trenge tid for a
bygge opp en helhemlig og sterk miljobe
vegelse, som er nødvendig hvis vi skal
unnga a sla tomme slag i lufta Men mil—
johevegelsen er i ferd med å bli voksen,
i dag taler miljøorganisasj( )nene bade a
samarbeide og å krangle, sier I [auge.

4 Satser dere på å slåss innenfor el
ler utenfor systemet?

— Jeg tror vi ma jobbe pa samfunnets

premissr. I [vis vi skal bruke
kreftene pa systemkritikk, or
ker vi ikke a slass for reelle
endringer. Det er viktig at folk
ser at noe skjer, for å unnga
at mnilj Ivernet ender i apati.

I lauge mener at iuiljm ibeve—
gelsen hittil har fort en Ole
1 trum—def )att i ytterkanten av
samfunnet.

—

Vtm har ønsket oss alt pa en
gang. \:L som den store mil—
joenigheten er over, blant an—
net dlemonstrert ved metanol—
vedtaket, er dle:t viktig at vi har
is i magen og unngar panikk
pa grunn av motgangen. Vi
ma \‘wre realpolitikere og vel—

ge ut bestemte saker som vi slass for. Vi
ma tenke mer langsiktig enn lidlligere:. Det
er viktigere a bruke tid pa gode løsnin
ger. enn raske utslippsreduksjoner, sier
1-lauge.

I Jellona—lederen nmener at miljovernet
ma skilte fra en offensiv til en defensiv
rolle, dle:r politikernes løfter forsvares.

— Vi ma forsvare politikernes CO »-ved
tak og andire miljovernlofter. Det er me
ningsløst å avkreve nye løfter av politi
kerne, ettersom vi vil bruke ti ar pa a
dem til a oppfylle de løftene eie allerede
har avgitt.

5 BØr den økonomiske veksten fort
sette i Norge?

— Begrepet økonomisk vekst brukes på
helt forskjellige mater. Men jeg synes dlet
ville være flott mccl ti prosent vekst i Nor
ge. hvis den skjedde p:m grunnlag av for
nyhare energikildler. Vi har hatt en riven—
eIe teknisk utvikling de siste irene, og jeg
er en klar tekno-optimist. jeg tror den tek
nologiske utviklingen vil føre til at vi kan
stabilisere CO-,-utslippene, samtidig som
vi opprettholder økonomisk vekst og an
tall arbeidsplasser.

6 Hvordan vil Bellona jobbe inter
nasjonalt i 90-årene?

— Vi vil viclerefore satsingen pa to om—
racler: solenem-gi og den nordlige delen av
Russlandl. Vi kan hjelpe mniljobevegelsen
i øst mccl kunnskap om teknologi og ar
beid i forholcf til myncfigheter og opini
on. Men det er flere vanskelige spørsmål
i det internasjonale mifjoarbeidet. Skal vi
satse pa å hjelpe lancf som er i rask øko
nomisk framgang. fordi de har størst mcm—
lighet til a gjøre noe? Eller skal vi heller
hjelpe de fattigste landene?

7 Hvordan måler
Bellona suksess?

— Suksess er nar vart arbeid fører til at
Titania mna bygge l;mnddeponi for se
mentstøvet sitt, og nar Hydro ma bruke
60 millioner kroner pa a rydde opp i av—
faffsfyllingen sin pa Notodden. Vi er av
hengig av folkelig stotte, badle fbr vart po
litiske og økonomiske grLmnnlag. Den
støtten oppnar vi ved konkrete resultater,
sier Frederie I l;iuge. •

— Vi må bruke .90-årene til åfå politikerne til å
holde de in iljøvernlø/tene de allerede har gitt.

Både Bellona og Naturvernjbrbundet har over-
vurdert sin styrke, vi er for svake til å endre sa in—

fin net i dag, sier Frederic Hauge.

Foto: Victor Dimola
«Folk trenger konkret hjelpfor

å komme i gang så klarer de resten selv. Vi skal
passe ossfor å tenkeforfolk.»
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N
U—nestlederen nlen.r

at tiden etter at
Bruridtiandrapporten

ble lagt I rarn har vært preget
av en lammend eniglici
et lalskt infltr\1k iv at myn—
diglieter og naringsliv har
1111111 milji ipn )I )lei flenr.

— I det siste har de I )egynt a
l( )rsta I ivor omfattende pro—
hlemene er. og h\ or fl Ive (fet
vil koste a lose (km. Ni er det
stadig Ilere SOlU sier at vi ikke
kan ta sa mye hensyn til mil—
j 1(1, f)L grunn av syssilset—
tingen og handlslxmlansen.
Frontene i miljøvernet er blitt mye klare—
re, og det er bra, sier Sorensen.

1-lun mener at mniljol )evegelsen rna leg
ge 0111 strategien pa grunnlag av den nye
situasjonen.

— Perioden med lammende enighet har
skal ftt oss innpass pa topplan i back po
litikk og næringsliv, men na ser vi tyde—
lig at det er kil strategi a satse pa a pa—
virke disse gruppene. NUs styrke ligger
pa h )kalplanet.

NU har vart utsatt for intens flirting fra

bade Bellona og Naturvernforbunet.
— De andre miljoorg:mnisasjonene har

hele tiden onsket seg et tett forhold mcci
oss. Vi samarbeider gjerne fra sak til sak.
Men vi krever a være mccl pa a forme ut
politikken, slik som vi gjorde mccl meta—
nolfabrikken. Vi vil ikke vare lillebror.

I Hvordan skal Natur og ungdom bi
dra til at miljøinteressen holder i

90-årene?
— Ved a bevisstgjøre folk om niiljøpro—

blemene pa deres eget lijimsted. Vi skal
styrke lokallagene og opprette regions—

sentere som jobber med et spesielt om—
racle, det kan vare forurensning fra Kola
eller a bevare en park i Oslo. Jeg tror det
er mye lettere a engasjere folk i lokale
enn globale miljøproblemer.

Sørensen mener at det er viktig a hyg
ge miljøbevisstheten pa kulturen der folk
I or, da føler de at de har noe a ta vare
pa. I var holder NU et seminar om a \ ære
ung i Nord—Norge. Et barekraltig kyst—
samfunn. Miljobevegelsen ma vise at den
ikke bare vil stanse virksomhet, men at
den ogsa er opptatt av a forsvare verdier.

— Da tenker jeg ikke pa ljellviclda og
flotte fBsser. men lokalsamnlunnet og den
særegne leveniaten der. Det gjelder bacle
GrOnerlokka i Oslo og Senja i Troms. Det
er en sanitnenheng mellom miljofrlall og
rn;mngel p.m tilhorigliet. NU har en styrke
‘ ed at de som driver arbeidet l)1 stedet
har vokst ll’ (ler.

Sørensen mener at strategien nei være
i vekke milj bevistheten lokalt, og at (len
kan utvides etterhvert.

— Det er lettere a engasjere folk i loka
le saker. Jeg tror at den som blir bevisst
lokalt, etterhvert vil utvide bevisstheten til
a onifatte nasjonale og globale problemer.
Selv (lrivhusprohlelnet skapes lokalt. Na
starter vi en landsomfattende kampanje

må vekkes
lokalt»

mot oljefyring, der tblk kan gjøre noe pa
komntunalt niva. Pa lokalniva kan langt
flere delta enn jvi nasjonalniva, for ikke
a snakke om gl( )balt niva.

2 Hvilke grupper er det viktigst å nå
fram til?

— BygcleLmngd( )mmen, solidaritetsorga—
nisasjoner og studenter. Vi har en svart
clistriktsvennlig politikk, men fa medlem
mer pa bygdene og mange i byene. Der
for satser vi pa et omfattende samarbeid
med Noges bygdeungdomslag. Vi har
svært forskjellige kulturer. men mange IH
les mai. Vi er omtrent like store, men de
har flm medlemmer i byene. Na satser vi
pa a pavirke hveranclres medlemmer.

Leclerne i de to organisasjonene har al
lerede blitt intervjuet i hverandres med—
lemsblacler. Nar et lokallag av bygdeung—
clomslaget holder seminar skal det 1 kale
NU invitercs, og omvendt. Malet er gjen—
sidig tillit.

— Men motsetningene vare kan ogsa
være nyttige. Hvis vi lager en felles sttm—
cliesirkel om landbruk, vil begge parter
konfronteres med mange av motargn
mentene allerede der.

NU ønsker a styrke N( rcl/St ir-perspek
tivet, og samarbeide tettere med solidari—
tetsorgarlisasjoner. Derfor har NU blitt
mccl i arbeidet mot Columbus—jubileet i
.500 ars motstand, der nesten alle disse
organisasjonene er mccl. I ler deltar ogsa
skoler og studentorganisasjoner.

— Sttmdenter er en gruppe som vi har
problemer med a na fram til. Vi mister
mange medlemmer etter at de gar ut av
videregaenck skole, og de verves ikke
med den aksjonistiske «Pelle—og—Proffen—
mneto(kn» i lokalgnmppene. Derfor skal vi
ansette distrmktssekretærer som bygger

°PP regionale grupper, som j bl,er med
spesielle prol )lemer.

3 Kan NU fylle det tomrommet som
oppstår når tilliten til politikerne

synker?
— Politikken bygger pa en falsk rod-bla

akse, mens (len reelle aksen er vekst
vern. Politikerne later som om det er en
stor motsetning mellom iløyre og Arhei
derpartiet, mens de indre motsetningene
i Arbeiderpartiet er mye større. Da ma de
jo miste tillit. Var strategi er a synliggjore
den reelle konflikten for folk, og støtte

den grønne I raksjomien» i p—
tiene.

50 Irenseni tr r at f( )lk fl iler at
de far storre p ifitisk innflytel
se ved a arl )eidle i mnulj m( rga—
nisasjonene, enn i cli politis
ke partiene.

— Men vi skal ikke 1 ili et
parti all erfaring viser at dit

gro Inne partiene I ur en fiasko.
økologi vil ikke lindlerordlne
seg et hestenmt p ifitisk syn,
(len bestar av natur av fl in—
skjellige losningir pa forskjel
lige steder. Det er ogsa be
grenset hva tradisjonell

politikk kan oppna. Stortinget kan legge
fbrholclene til rette for enirgisparing, men
det kan ikke vedta at folk skal sltikke ly
set nar dle forlater rommet.

4 Satser du på å slåss innenfor sys
temet eller drive system.kritikk?

— De lleste NU’ere har ryggmargsreflek—
sen: Hjelp, jeg vil ikke jobbe innenfor
systenmet, med politikere og markeclskref—
ter. Det er en veldig god
ryggmargsrefleks nar du skal jobbe in
nenfor systemet. Men vi ma arbeide for a
endre systemet ogsa. Det skal ‘i gjore ved
a vise at det gar an, ikke ved a tyte om-e
ne fulle pa folk mccl prat om andre sys
temer og lavere forbruk. Da bare lukker
de ørene.

NL-nestlederen tror pa eksempelets
makt mmar noen tar valg som gar i riktig ret
ning.

— Og da mener jeg ikke a kjope en bil
med lavt clrivstofforbruk, men a bestem
me seg for i ikke ha bil.

5 Bør den økonomiske veksten fort
sette i Norge?

— Mennesket er dien mest mil jøvennlige
energikilden, og da ma vi organisere sam—
fcmnnet etter det. Det vil bremse dlen øko
nomiske veksten, men gi et bedre sam—
fLmnn og arheidl til alle.

Sorensen mener at politikernes meto
de f w a senke arheidslosheten bidrar til
a øke den, samtidig som den er svært mil—
jofiendtlig.

— De vil senke arbeidsloslieten ved :m
øke den økonomiske veksten. Men den
økonomiske veksten oppnas ved rasjo
nalisering, s m skaper nye arl meidslose. Vi
bruker olje i stedet for mnemmmmesker til a
gj ne arbeidet, og dermed brtiker vi opp
messtmrsene og ødelegger milj let.

S irensen mener a iljen s( un I rigis mur
vi senker forbrimket, enten nm;i ta ligge
ubrukt eller omfordeles til fattige land
sommi trenger den for a na et anstendlig
niva.

— Miljøvern fortmtsetter fordeling. Men
fordi det er de rike landene som styrer
miljoclebatten, fokuseres det pa at flittig—
dommen ødelegger miljøet. Men i reali
teten er det i—landenes overdrevne fl
bruk og rikdom som er hovedprolilemnet,
og det er her de store tiltakene mna settes
i verk.

«Bevisstheten

— Vi må vek(?e iniljøbevisstheten hosJhlk ved å vise
at in iljø—ødelegç’elsene truer deres eget na’rmi/jo,

sa får den globale bevisstheten kom nw etter hvert,
sier flC’Stk’der Heidi Sørensen i Natur Ungdom.

(..

Foto: Victor Dimola
«Vi er vel den miljøorganisasjonen som bar tapt

flest saker, fordi -vi tør å gå i konflikt med sterke niotstande
re som veimyndighetene og ojeselskapene.»
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6 Hvordan skal NU jobbe
internasjonalt i 90-åre

ne?
— \i vil fortsette kampen

fliOt norsk medlemskap i EF.
EF har økorn)lnisk vekst ned—
felt S( )1fl ni;il i sin irunnli >v. O’

er sa udem kratisk at det ute
lukker h dkelig deltakelse. Le
deren for Greenpeace Belgia
har sagt til OSS at et n( )rsk nei—
standpunkt begrunnet med
milji , gj r det enklere f r dem
a slass mr milji >et innenfor EF.

Sorensen sier det er vikth.
ldr NU a ha kontakter med
milj )hevegelsen i andre land,
for a bruke nettverkene til a fa
informasjon og delta i interna—
sj( )nale kampanjer.

— Men den beste globale
innsatsen vi kan gjøre er a
slass mot de kreftene i Norge
som star for ødeleggelsene av
verdens miljø. Pa en miljøkon—
feranse spurte en norsk miljø—
verner hva vi i Norge kunne
gjøre for a hjelpe de indiske
miljøvernerne. En inder svar
te: Dere som har Gro 1-larlem
lirundtiand hør vel ha nok a
gjøre?

7 Hvordan måler NU suk
sess?

— Det beste malet ville være
å se at det ble mer fisk i van
nene og færre astmatilfeller
blant ungene i Oslo. Men vi er
avhengig a delmal som seier
i saker og økning i medlems
tallet. Medlemstallet maler
bacle ungdommens miljobe—
vissthet og var evne til a orga
nisere dem.

NU har brukt arene mccl
kvelencle enighet godt, de tre
cloblet mecilemstallet fra
1957—59. De har ikke hatt like
stor suksess med sakene de
har arbeidet med.

— Vi er vel (len miljøorgani—
sasjonen som har tapt flest sa
ker. fordi vi tor å ga i konflikt
med sterke motstandere som
veimyndighetene og oljesel—
skapene. Bade Frecleric i Bel—
lona og Dag i Natun’ernfor
bundet begrenser seg av
redsel ftr a tape, sier Ileidi So—
rensen.

— l)et er farlig a presentere
seg som nhilj( vinneren P snia
saker, nar alle de store viktige
sakene gar feil vei. Det kan gi
et falsk inntrykk av at miljøor—
ganisasj mene ordner opp for
I ( )lk. Milj ikampen trenger
flere aktive soni vil gjøre en
innsats selv, ikke flere som tror
at Dag og Frederie ordner
opp, sier I leidi Sørensen. •

N_æss
me

ner at
histori

en viser at det er
de aktive mino
ritetene som far
til en politisk
endring. 1-Jan
bruker mot
standsbev ege 1-
sen i Norge un
der krigen og
anti-slaveribeve
gelsen i USA
som eksempel.
Minoriteten
oppnar ikke
nødvendigvis
aktiv støtte fra majoriten, men
at den passivt godtar de kra
vene minoriten vil gjennomfø
re. Deltakerne i minoriteten
ma bruke alle anledninger til
å tale for saken, til slutt hir de
gjennomslag.

— De ma ta opp miljopro
blemene pa arbeidsplassen, i
foreningen og i familien. De
må kontakte politikere og næ
ringslivsledere for a legge fram
radikale synspunkter. Pa alle
politiske møter ma en av dem
være til stede og ta ordet, og i
alle lokalaviser må det være
en som skriver innlegg. I hele
Norge ma meningene komme
fram, sier Næss.

Desentralisering farlig
Næss mener at det finnes
mange mennesker i Norge
som ønsker a delta i den akti
ve minoriteten.

— Det kan kanskje være sa
mange som ti prosent. Proble
met er at de ikke star tydelig
fram, og sier klart nok i fra. De
fleste av de menneskene som
utgjør denne minoriteten er
medlem i en av miljøorganisa
sjonene. Derfor ma organisa
sjonene aktivisere dem. Spør i
mecllemsbladene hvem som

miljøet, skal
han motta
store meng
der fin-brev,
sier Næss.

Næss mc-
ner at mang
miljøvernerc
er politisk
sch i zofre ne,
og at de lar
politikerne
slippe alt for
lett unna.

— Mange
personer har
grønne me
ninger, men

ved hvert valg tilgir de politi
kernes unnfallenhet i miljøsa
ker. Miljøbevegelsen bør lage
en liste over hvordan politi
kerne har stemt i miljørele
vante saker, sier Næss.

Sats på skolen
Na’ss mener at den viktigste
gruppen a nå fram til for mi’%
jøorganisasjonene er morgel&
dagens voksne. Derfor vil han
satse pa a na fram til alle som
arbeider med utdanning, bade
lærere og byrakrater. Malet er
å fa til et pensum og en mal
seting med undervisningen
som oppdrar elevene til a ar
beide ft)r et okologisk bedre
samfunn. Næss mener at men
neskenes holdninger til natu
ren ma endres, han har ingen
tro pa at teknologien kan red—
de oss.

— Avstanden mellom tekno
logiske muligheter og brukenav dem er allerede enorm. Sol
energien er et godt eksempel.
Det skyldes at de ikke er øko
nomisk lønnsomme i rnocler
ne betydning. Vi kan gjen
nomføre et dusin teknologiske
revolusjoner uten a overkom
mc den økologiske krisen, sier
Arne Næss. •

M
iljoorganisasjone
har et enormt
medmS 0-

tensiale. Men Natuervernfor
bundet er for usynlig og hel
lona er en eksklusiv klubb der
pengestotten er den eneste
muligheten til a delta, sier Ot—
tar Hellevik.

Ola Vaagbo og Ottar I lelle
vik er forskere ved Markecls
og rnediainstituttet, som kart-
legger og tolker befolknin
gens holdning til miljøvern.
De har sagt seg villig til å leg
ge av seg den nøkterne forskermasken,
for a komme med noen betraktninger og
råd til miljøorganisasjonene.

Moralisme verst
— Det ma være rom for a drikke en pils
pa Aker Brygge. Miljovernet ma ga fra
protestantisme til katolisisme. Det ma
være mulig a synde, og fit tilgivelse, sier
Hellevik.

— Fokuseringen pa restriksjoner og
sparsommelighet ma erstattes med natur-
glede og sosiale verdier. Miljøbevegelsen
bør forgylle framticlen, og avkle myten
om vekstens fortreffelighet, sier Vaagbø.

Vaagbø og 1-lellevik mener at det vir
ker mot sin hensikt a fortsette a gjenta at
det går mot stupet. Det vil føre til at de
som allerede er opptatt av miljøvern blir

bort de som ikke er det, sier Ola Vaagbø.

frustrert pa grunn av det økende gapet
mellom ord og handling, og reagerer med
å bagatellisere miljoproblemene. I-ler ma
miljøorganisasjonene sørge for å tilby
handlingsmuligheter og veiledning.

Skremselspropaganda vil heller ikke
vekke de som ikke er opptatt av miljø

vern.
— Dette er materialister som er lite opp

tatt av tradisjonelle verdier, de lever i naet.
Deres mniljointeresse ma vekkes indirek
te, gjennom a sa tvil om den materialis
tiske livsforscl og vekke en interesse for
meningen med livet. Budskapet må være
at du skal redde bade naturen og deg
selv, sier Hellevik.

En kultur for natur
De mener ogsa at miljøorganisasjonene

kan fylle tomrommet som
oppstar nar politikertilliten
synker, og gi folk noe å tro pa.
Et potensiale som er darlig ut
nyttet.

— Miljoorganisasjonene ma
ære veldig synlige, positive
og lett tilgjengelige. De kan
være et tilbud til bade intellekt
og følelser. De ma skape en
moderne kultur for natur, som
kombinerer sosiale og politis
ke holdninger med naturopp
levelse. Det må satses pa tu
rer og kafétreff, ikke foredrag

om verdens elendighet, sier l-lellevik.
Vaagbo og Hellevik mener at svekkel

sen av den rød-bla aksen i politikken gjør
at miljoorganisasjonene kan tvinge parti
ene til a ta miljovern mer alvorlig.

— I en viss forstand ligger politikerne et
ter sin befolkning. Det blir oppfattet som
veldig radikalt nar Erik Solheim antyder
muligheten av å stabilisere levestandar
den, men i forhold til befolkningen er det
ren etterdilting, sier Vaagbø.

De to forskerne tror at folk mener det
når de svarer at de villig til a senke le
vestandarden av hensyn til miljøet. Men
at (fet er en forutsetning at dlet gjelder alle.

— Det ville være vanskelig a fi en en
keltperson til å gi opp bilen, men han kan
godt være positiv til restriksjoner pa bil-
bruk, sier Hellevik. •

STØTTE: — Hvis en høylydt minoritet støtter en politiker i et
miljøvennlig forslag, tør han gå lenger neste gang, sier pro
fessor Arne Næss. (Foto: Per-Anders Rosenkvist/Samfoto)

«Sats på en
minoritet»

—Jeg tror det er en håpløs strategifor miljøbe
vegelsen å prøve åfavne hele folket. Vi må satse
på at en sterk og høyrøstet minoritet klarer åfå
majoritetenpå glid mot en radikal endring. En
ekstrem lokal satsning erfarlig, og kan føre til
at vi taper hundre småsake; sier øko/iloso/n

(E

SYNDENES FORLATELSE: Miljøvernet må gå fra protestan
tisme til katolisisme. Det må være mulig å synde, og få
tilgivelse, sier forskerne Ottar Hellevik og Ola Vaagbø.
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Arne Næss.

ønsker å registrere seg som
aktivist, slik at de jevnlig mot
tar en stensil med forslag til
aktiviteter, sier Næss.

Virksomheten i den aktive
mninoriteten kommer i tillegg
til lokallagsvirksomheten. Mi
noriten skal ikke prioritere a
jobbe mccl saker i sitt nærmil
jo. Næss er skeptisk til en kraf
tig desentralisering av miljø
bevegelsen.

— Hvis vi fokuserer pa en li
ten lokal sak er (fet Cfl fare for
at majoriteten synes at saken
er ubetydelig, og ikke ser at
den sammen med mange an
dre liknende saker utgjør et



tiiuiiiidli:t l)()rcttsltg be—
star av fire ljort(_’fleta—

1)01 igl )lokkir med
til sammen OSi leiligheter.
Bk ml’.Io.ni fLiVif som lande—
nmirlçir liki for du :(sser(r
( ,roruil Im.s riksvci 1 vei
ut mv ( )do. On)kmg 3()00 min—
iiislir I )1 di fin. I )lOkkcfl(,
;ilts;m in lxi olkrmingsmncngk
tils irindi lv;mlir ilkr Kauto—
kmino inninior (fl radius pa et

iimr liunilri mnitir.
I 1)&0) bk kt klart lor ho—

rittskmits stvri at man var
nodt til a gjori nOe mccl fy—
rinLs— Oi virmmtvannsopple—

git. Ittir tjuikni ars drift var
ankg..it nedsijit. Skulk fii;mn
rLpariri 11kr skulle man lyt—
ti til Ron nei Skogsrucl fra
Rifli.Si(Ii r rliggerbedrift, som
ihimdig loisokti a iruihilk ckrrm
at ni,mmi kunne h:mlvire stram—
I orl)mu kit vicI i nsta I lere v: mi—

mnepumllpir.

Slå svensken!
— Jeg bmclcle ikki helt s;iflsen
lor (lei’n, sicr st rilekr Liv
Aas i Àmmirucllia borettslag.
— Min jeg lot meg overbevise
av Sverige—turen.

Skogsriicl var nemlig ikke
sliatmili iflfi at han tok mccl
seg hile styret til Strømstad,
der et tilsvarende anlegg alle—
ricli var i drift.

—Jeg husker jeg veddet mccl
clriltsansvarlig i Strømstacl om
at vart anlegg skulle bli mer ef—
fektii enn deres, flirer Skogs—
rucl, som etter tre ars drift kan
notift seg en klar seier over
svenskene. Og han er snar til
a I erm mmrie stret i Ammerucl—

li:m:
— Dit snakkes sa mye om

nuljotiknologi som et sat—
singsomiacli. Dit er selvsagt
viktig a utvikle procluktc’r,
nmen (lit blir ikke noe satsing,
ckrsum man ikke kir kunder
til a invistift pengene sine i

dem. Dit var in moilig avgjo—
reIse Ammiruillia tok da dc
idtok .m satse over sju millio

ner kr( )nir pa v: irmepumpesy—
stenmet. og ttirligere sju mil
lioner til nodvendige
\ icllikiholclsarheicler, sier
Slo )gsrudl.

git far frigjort midler til andre
noclvendige vecllikehokisar—
biickr uten a sitte opp hus—
kia.

Men aller viktigst. sett fra
miljosiden. er at borettsiaget
k.rbruker en million litir olje
mnindre pa ,mrslm.msis. Dernmecl
reduseres utslippene av CO
mccl 3 000 tonn, og Amme
ruclboerne yter folgelig sitt for

at Norge skal oppfylle interna
sjonale f mrpliktelser. Ikke
minst gir det reduserte oljefor—
bruket k tIl are virkninger lo
kalt: Utslippene av SO, er re
dusert med 9000 kilo, av NO,
med 3000 kilo, CO mccl 1500
kilo og sotpartikler med 1000
kilo. De vasker ikke vinduene
sa ofte pm Ammemd lenger.

— Men det er økonomiske
argumenter som vil være av
gjørende for hvorvidt boretts
lag investerer i slike anlegg.
Bedre mil jøforhold lokalt ft1—
ger bare mccl pa kjøpet, sier
Skogsrud.•

Gir
mange
jobber
l7arnzepii,nper er et at’
de uirke’i4 ston’ lmrra—

orck’ne ncirpolitil’ere

snakker om ;zc’i;iøko—
noin iserinj.,’. Men det
er langtfra teori til

virkel4ç’13 et og lite blir
gjort fra mvm idighete—
nes side for ti styrke
satsingen pci varme—

pumper i/Ic’n poteizsia—

let er form idabelt.

S
amfunnsokonomnisk vil
det være lonnsomt a er
statte sa godt 5( mmmi all ol—

jefyrt oppvarniing mccl armmme—
pumper. Brukt i et slikt om
fang, vil varmepumper alene
kcmnne redusere Norges CO,-
utslipp mccl fem prosent, iføl
ge beregninger fra SINTEF og
Tronclheims-firmaet Enemgicl:m
ta A/S.

Og i likhet mccl anclme tiltak
på enøk—siclen, vil ogsa var
mepumpeinstallasjon kunne gi
gode sysselsettingsgevinster:

Salg og installasjon av var—
mepumper kan gi mellom

Nmr
vaktmester Age ‘liii—

gren kommer på jobb
Ofli morgenen ligger

dataloggen fra varmcptminpc
anlegget klar på skriveren. An
legget er helautomatisen og
styres av datateknologi Skul
le noe ga galt. får Tiligren be
skjed pa personsokeren Og
Rominei SkogsrLmd fra Ringside
kami justere dataprogrammet
som styrer anlegget fra sitt
kontor ved St. Hanshaugen
flere kilometer unna.

Anlegget i Aninienjdlia trek
ker varmen Lit fra avtrekksluft
fra leilighetene i borettsiaget
Via et ventilasjonsbatteri på
taket bringes varmen ned til

30 000 og 50 000 arsverk over
ile neste ti arene. I tillegg vil
in slik satsing frigjøre opptil
25 terravattimmmer (TWh) og
gjøre oljelyring og ny kraftut—
bygging overilodig.

Sysselset tirmgsl )eregningene
dekker bare salg og mnstalla—
5jan av pimmpene. I dag drives
ckt ingen serieproduksjon av
varmnepumnper i Norge. Imicl—
lerticl er (lit grunn til a tro at
cmi massiv satsing pa mnstalla—
sjon vil gi grunnlag for norsk
produksjon og clermnecl ytterli—
gere mml eiclspl:msser.

Suger varme
Varmimepum iii per kan hente
enemgi fra in hvilken som helst
va rmeki Ide — I ul t, vann eller
jomcl. En strømuclrevet kompres—
som sumger v:mrmne ut av luft,
vann eller j rcl, og fører var—
men inn i bygningen. Varme—
pumpa kan avgi tme ganger sa
mye enemgi som er tilført som

elektrisitet. Pummnpa kan tmekke
effektiv vamie ut av luft og
vann helt ned til minus femmi
grader.

En typisk varmepumnipe har
en sakalt varmefaktor pa mumnult
tre. Det betyr at ft)r hver k/fh
v:mrmmiepumnipemi lar tilført, vil
den levere tme kWh varme. En
kwh tilflwes altsa i form av
elektrisitet, mi’ns to kWh blir
talt OPP fra omgivelsene.

Del er a I lerecle irmstal lert
10 000 varmepumper i Norge.
Di’ gir en samlet varmepro—
clumksjon P mellom 1,5 og to
TWh

kjelleren. der den viclerefor
edles’. Varmen prioriteres til
Varmfltvaflnsl)eredlerne, men
mesteparten av året er det mer
enn nok til å forsyne leilighe
tene med vanlig oppvarming
gjennom racliatoiene også.
l)ermecl behover man stort
sett ikke å kjøpe energi fra
fjernvarmeanlegget som man
tidligere var avhengig av. I var
mesentralen noen hundre me
ter unna, står nå to oljefyrkje—
ler uvirksomme mesteparten
av året. l)et gir stome miljoge
vinster i det tett befolkecle Am
meru(1-områdlet

— Vår eksamen er julaften.
Greier vi forsyne de 984 lei
lighetene med nok varmntvann
den dagen, har vi og varme—
,uit1ipCnc gjort jobben, sier
Ronnei Skogsrucl og Age Till
gren. Og så langt er eksamen
bestått. •

SPARER MILLIÖNER
MED VARMEPUMPER

Aininerudlia
I dag angrer ingen av bebi ter—
ne i Amrneruilli:m Ix rettslag p;m
beslm.mtmiingen om v;mrnic’pummn—
peinvesteringerm. Det arlige
eni’rgiforbrumket er redm.msert

med 5 700 000 kilowattimer
(k\Vh). mioe som tilsvarer ;mrli—
ge innsparinger pa omiil;mg 1.3
mimillioner kroner. Forrentnin—
gen pa investerimigen er din—
mmmccl svært god, og borettsla—

N&M • GUNNAR BOLSTAD

borettsia’q i Oslo, et av landets

største. har redusert (‘nL’,;ti—

,ftrbrukd’t med 60 prosent ved
ti instaliere varmn(pll mnpc’r

Hvert âr sparer bore//slaget

1,j millioner kronerpa emier—

giregningemi.

Julaften er
eksamen

FORNØYD: Styreleder Liv Aas i Ammerudila bo- L.
rettslag og vaktmester Age Tiligren (t.h.) er

svært godt fornøyd med varmepumpeanlegget
som Ronnei Skogsrud har levert. (Foto: Per-

Anders Rosenkvist)
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Jndringen gar i korthet ut
pa at kral±s’lskaperies
lbrtjeneste er gjort Uav

hengig av hvor mye kralt de
selger. Først beregnes det hvor
mye kraft selskapet ville solgt
uten enøk—tiltak. 1-Ivis selska
pet sa kan ciokurnentere at
salgsvolurnet gar ned pa grunn
av enøk—tiltak, reduseres skat—
ten slik at enok—gevinslen blir
økonomisk lønnsom. Selska
pene far med andre ord rene
økonomiske motiver lor a sat
se pa enøk.

— Det er stor entusiasme lor
denne ordningen hade blant

Enklere
strøm-

regning
gir mindre
forbruk

Mye ene;ç’i kan spa res
deiom forbrukerne
får nwr injormative
str0mreç’ningei; viser
etforsøk som Ressurs
konsult A/Sgjennom
fører i Oslo. Hushold

ninger som harfått
slike regn inger har

redusert strømforbru -

ket med omlag 10
prosent.

N&M • RAGNHILI)
SVEI)

myndighetene, inilj x)rganisa—
sjoflefle og enøk-lolkene i
kraltselskapene, forteller Na
turverniorbundets energikon
sulent Tore llrænd, som nylig
var i California Ibr a studere
energi- og miljøpolitikken der.

— Det siste tiaret har Califor
nia senket sitt el—forbruk med
20 prosent i forhold til verdi
en av produserte varer og tje
nester. Til sammenlikning har
USAs el-forbruk vert konstant.
Reformer i energiforsyningen
har spart California for tre mil—
liarcler dollar hvert ar sam
menliknet med tendensen el-

Den vanlige regningen
la e-verket gjør det
ikke enkelt for folk

som vil ha et bevisst forhold
til stromforbruket sitt. I Oslo
er de kvartalsvise regningene
basert på antatt forbruk.
mens det l)are er årets siste
regning som viser hvor mye
strøm man faktisk har hrukt.

Hensikten mccl forsøket til
Ressurskonsult er å finne ut
om bedre informasjon om
energiforbruket gjør at folk
satser mer pa a kutte ned på
u nødvendig forbruk. I forsø
ket sendes det derfor ut uli
ke typer strømregninger.
Noen får regning for faktisk
ft)rhruk hver måned, andre
annenhver måned. Noen får
i tillegg en grafisk fremstilling
av stroinforhruket. måned for
maned, sammenliknet mccl
foregående år. En del får
også enok-tips på regningen,
for eksempel at energiverket
kan hjelpe til mccl å finansi
ere nye vinduer.

1200 mennesker, fordelt
på en kontrollgruppe. som
får vanlig stromregning. og
tre eksperimentgrupper, er

lers i USA, forteller han.
Det var rniljoorganisasjonen

National Resource Defence
Council (NRDC) sammen med
el-selskapene i California som
foreslo omleggingen av skat
tesystemet.

— Det er bred enighet om at
dette er et stort fremskritt. De
fleste mener dessuten at det
var viktig at miljoorganisasjo
nene stilte seg bak forslaget.
Denned kunne det ikke avvi
ses S( m et rent forsøk fra kraft-
selskapene pa a øke sin fortje
neste, sier Brænd.

I lan mener tilsvarende skat

med på forsøket. Etter to år
hadde alle de tre eksperi
mentgruppene redusert for
bruket betraktelig. l)c første
året brukte de nesten åtte
prosent mindre strøm enn
kontrollgruppen. det andre
året vel 10 prosent mindre.
Forskjellen mellom gruppene
var liten, og forskerne mener
derfor at innsparingen ho
veclsakelig skyldes -at forbru
kerne — kanskje for første
gang — ser en klar sammen
heng mellom sin egen atferd.
temperaturforskjeller gjen
nom året og stromregningen.

For energiverkene vil det
medft>re en del merkostnader
å sende ut slike strømreg
ninger. blant annet fordi må
leme må avleses langt oftere.
Men samtidig er dette et enok
tiltak som ikke krever mye
kunnskap, det er stort sett
bare en administrativ omleg
ging som skal til.

Forsøket skal fortsette i ett
år til. Resultatene skal cleret
ter sammenholdes med data
fra et tilsvarende forsøk som
er i gang i Helsinki. •

teregler bør vurderes ogsa i
Norge.

— Prinsippet om at selska
penes fortjeneste gjøres uav
hengig av salgsvolumet kan
overføres til Norge, men de
taljene må det arbeides videre
mccl. Den nye norske energi-
loven tillater fri konkufranse
mellom energiverkene og
kundene kan kjøpe fra hvem
de vil, mens amerikanske sel
skaper har monopol pa kraft
forsyningen innen sine omra
der. Dette er blant de ting man
ma ta hensyn til, men jeg har
stor tro pa at dette kan løses
hvis man virkelig vil. En ko
mite ledet av Finanscleparte
mentet skal i i juni legge fram
forslag til kraftverksbeskat
ning, og spørsmalet bør vur
deres i denne sammenhengen,
sier Brænd.•

Barfotaksjon
for enøk

• • Kristiansand kommune slår’)
to fluer i ett smekk. Ved hjelp av -

sysselsettingsmidler engasjeres
arbeidsledige ingeniører til å
gjennomføre en barfotaksjon for
enøk.

— Vi henger oss på statens
enøk-kampanje og satser på en
dør-til-dør-aksjon, sier miljøvern
sjef Øystein Holvik.

— Ved hjelp av svært enkle vir
kemidler håper vi å oppnå gode
gevinster når det gjelder energi
økonomisering. Det kan for ek
sempel være råd om hvordan
termostaten på varmtvannsbe
holderen bør reguleres, eller
salg av billige sparedusjhoder.
Svært mange mennesker er po
sitive til energisparing, og ingen
liker å kaste penger ut av vind
uet. Men mange har ikke fått
somlet seg til å gjennomføre
selv de enkleste tiltak. Derfor
kan et lite spark, som for ek
sempel et hjemmebesøk, være
det som skal til.

nativer. Det er
langt fra situa
sjonen i dag.

En av de
mest overbe
visende be
kreftelsene på
dette finner vi
i Stortingsmel
ding nr. 61 for
1988/89 om
energiøkono
misering. Der
er det bereg
net at vi kan
spare 17 TWh
elektrisitet til
lavere kostnad

ut vassdrag.
Forsert vass
dragsutbyg
ging vil fak
tisk hemme
en offensiv
satsing på å
redusere
CO»-utslippe
ne.

Hva så med
det globale
ansvaret? Bør
ikke Norge
satse maksi
malt på både
energisparing
og vannkraft
utbygging for

ENØK LØNNSOMT
F0R KRAFl• Krafiselskaperflest har liten

1flOtiVt1.jOfl for å drive med
enøk — fortjenesten avhenger

5EL5I(A,PEN E jo av de selger mest mulig
strøm. Men i C’alU’ornia har

mn-i’ndigbetc’nc’ ved å c’ndre skatte.systemnet gjort (‘fløk økono—
i-nisk interessant,/hr seiskapei-u’.

N&M • RAGNHILD SVED

Kommentar

Om vann-
kraft, driv
huseffekt
og syke
mødre

Av OLA GLESNE

E
tter noen stille år, har vi
igjen fått en vannkraft
debatt. Nå er spørsmå

let: Bør vi ha en omfattende
utbygging av de gjenværende
vassdragene for å skaffe ener
gi som ikke bidrar til å øke
drivhuseffekten?

Noen av de mest iherdige
tilhengerne av forslaget er
apenbart ute og ber for sine
syke mødre. Dette er grupper
som alltid har hatt interesser i
vassdragsutbygging: Leveran
dører av komponenter til
kraftverk og entreprenører
som planlegger og bygger
vannkraftanlegg. Det er også
representanter for den kraft-
krevende industri som har tra
disjon for å få tildelt vannkraft
til underpris. På den måten får
de en subsidie som til og med
er gangbar innen GATr.

Ingen av disse har noen
særlig næringsmessig interes
se av de andre alternativene til
fossile brensler. Deres enga
sjement i forhold til drivhusef
fekten blir dermed et vann
kraftengasjernent. Samtidig er
de drevne lobbyister som har
gode kontakter til topps i
norsk politikk og forvaltning.
For noen år siden presset de
stadig på takten i vannkraftut
byggingen under henvisning
til en snarlig kraftkrise. Resul
tatet er at vi i dag har over-
produksjon. Argumentet om
drivhuseffekten blir dermed
en kjærkommen avløser. Det
kan også legitimere et ønske
de har hatt lenge: À åpne for
utbygging av vassdrag i kate
gori 2 og 3 i Samla Plan. De
har til og med fått med seg
Næringslivets Hovedorganisa
sjon i kravet om å oppheve
vernet av enkelte vassclrag.

Det som er sagt så langt er
ikke ment som et forsøk på å
bagatellisere behovet for radi

kale tiltak mot drivhuseffek
ten. Som miljøvernere bør vi
imidlertid følge prinsippet om
at vi ikke må velge en løsning
som krever irreversible natur-
inngrep så lenge det finnes
gode alternativer. Skal vi ak
septere vannkraftutbygging
som tiltak mot clrivhuseffek
ten, må vi være absolutt sikre
på at vi ikke har andre aker-

REN ENERGI? Hva er det
viktigste for det globale

miljøvernet: At Norge verner
en stor del av sine gjenvæ
rende vassdrag, eller at vi

bygger dem ut for å reduse
re drivhuseffekten? (Foto:
Pål Hermansen/Samfoto)

enn gjennomsnittlig pris på ny
vannkraft. Nyere beregninger
anslår et enda høyere tall. Selv
om en del av potensialet kre
ver noe tid å realisere, er det
nok å gå i gang med. Derfor
kan vi i dag spare mer fossilt
brensel for en gitt penge
mengde om vi satser pa effek
tiv energibruk enn om vi vel
ger å bygge

W For noen dr
siden presset de

stadig p4 takten i
i’annkraftut



Nyttfra Naturvernforbundet Løsninger

Kritikk
mot nytt
Rikshospital
• • — Konsekvensutrednin
gen for det nye Rikshospita
let på Gaustad er et pansinn
legg for utbygging, sier
Gjermund Andersen, daglig
leder i Naturvernforbundet i
Oslo og Akershus, til Aften
posten.

Andersen sier at det nye
Rikshospitalet ikke hører
hjemme pa Gaustad, men bor
bygges som en forlengelse av
Ullevål sykehus. Stortinget
hør ta hele saken opp på
nytt, mener han.

Gaustad er en populær
innfallsport til Sognsvann og
Marka. — Dessuten er det et
elsket turomrade, og det bør
veie tungt i en tid hvor miljø
vern blir mer og mer viktig.
sier Andersen.

Nei til import
av atoinkraft
• • Naturvernforhundet i
Finnrnark krever stans i all
import av elektrisk kraft fra
Russland. El-produksjonen pa
Kola er i dag avhengig av full
produksjon i Poljarny Zori, et
atomkraftverk som er en av
de alvorligste miljøtruslene
på Nordkalotten.

Kraftverket med fire atom
reaktorer er rangert blant de
farligste i verden, og sann
synlighetsberegninger tilsier
et reaktorhavari hvert femti-

Gigantisk
skoleprosjekt
•• 100 000 skoleelever i alderen 12—14 år
fra 12 land skal delta i Naturvernforhundets
skoleprosjekt om luftforurensning til høsten.

Naturvernforbundet har fått med seg
søsterorganisasjoner i Norden, samt organi
sasjoner i Bahikum, Polen. Ungarn, Tsjekko
slovakia og Storbritannia som samarbeid
spartnere i det som blir den største
skoleprosjektsatsningen i forbundets histo

— Prosjektet skal gi elever og lærere mer
viten om luftforurensningens opphav, virk
ninger og hotemicller. Målet er at økt kunn
skap og mer fokus på temaet luftforurens
ning skal resultere i tiltak. I tillegg skal
prosjektet gi elevene naturopplevelser som
gjør at de engasjerer seg i lokalt miljøvernar
heid og handler miljøvennlig, forteller pro
sjektlecler Knut Smedsvig.

SURT: Tone Kurdøl og Øy
stein Bunæs fra Vestsiden
ungdomsskole måler surhe
ten i vannet. (Foto: Sissel
Dobson)

Pllotprosjekt
Sammen med det tsjekkoslova
kiske miljøvemdepartementet
arrangerte Naturvemforhundet
et pilotprosjekt om sur nedbør i
fjor. I dette prosjektet deltok
omlag 3000 skoleelever fra
Tsjekkoslovakia og Norge. De
kartla surheten i nedbøren og

undersøkte om sur necibor hadde hatt noen
virkning pa planter, trær og dyrelivet i vass
dragene i deres nærmiljø. Prosjektet vakte
betydelig interesse i Tsjekkoslovakia, og ble
omtalt i både aviser, radio og TV.

Det nye prosjektet, som heter Airpollution
Project Europe. bygger på seks års erfaring
med skoleprosjekter med tema Sur nedbør
og .43akkeozon.. l)enne gang lanseres begge
prosjektene i en pakke. I tillegg kommer
seks mindre observasjonsoppgaver som
dekakerklassene skal kunne gjøre på egen
hånd.

Finansiering
Prosjektet finansieres av Saga Petroleum A/S
og Miljøvemdepartementet i Norge. For
Baltikums deltakelse håper Naturvernfor
bundet på støtte fra Nordisk Ministerråd,
som har en egen stotteordning for blant
annet denne type prosjekter. I de nordiske
landene må skolene regne med å betale
rundt 200 kroner per deltakerklasse.

Økologisk
byfornyelse
i Berlin
• Görlitzerstrasse 39 i
Berlin er et eksempel pa
økologisk byft)myelse. Ut
gangspunktet for prosjektet
var å etablere en rekke oko
logiske kretslop, og det er
gitt bevilgninger slik at bebo
erne selv har kunnet adminis
trere og delta i fornyelsesar
beidet.

Vann- og varmegjenbruk
er koblet sammen ved at
spillvann fra hand- og kjøk
kenvask, bad og vaskemaski
.ner samles opp i en plastbe
older i kjelleren, hvor det

Sparer penger
på søppel
• • Lutvannkollen borettslag
i Oslo sparer tusener av
kroner pa a kilclesortere
søpla si. Kildesortering av
søppel er foreløpig ikke
innført i Oslo, men i fjor satte
Lutvannkollen i gang pa egen
hancl. Na sorterer lxboerne
glass, papir, og batterier i
egne beholdere som gar til
resirkulering eller til godkjent
mottaksplass. Borte er den
felles soppelsjakten, for all

- opla bæres ut. Borettslaget
regner med a spare 20 000
kroner i aret, blant annet pa
containerleie.

Grønn telefon
i Amsterdam
• S Friends of the Earth i
Nederland har opprettet en

telefonlinje for miljøsporsmal.
1-Iver uke lar de minst 100
henvendelser, fordelt tre
teleldner. Nesten alle dreier
seg om grønt forbruk. 500
mapper med clokumentasjon
pa produkter og tjenester er
lagt inn pa data og hjelper de
ansatte med a svare sa raskt
og konkret som mulig. I alt
er det 13 lwrson’r 5010 job—
i med milj lIelef( )nene, og
alle har laglig kompetanse i
miljø— og forhrukersporsmal.
Kvaliteten gj r at at myndig—

flltreres og tappes for varme
med en varmeveksler. Var
men utnyttes til oppvarming
av bruksvannet. Det resteren
de spillvannet sendes tilbake
til husets vannkiosetter. Nar
spillvannet sendes tilbake til
kjelleren for andre gang, na
som svartvann fra husets
WCer, samles det opp i to
biogassreaktorer.Metangass
fra disse sendes til kjøkken
komfyrene, blandet med
vanlig gass. Samtidig sendes
det na «halvrensede spillvan
net fra biogassanlegget ut i
det offentlige kloakknettet,
mens det avgassede slammet
gar til komnpostering.

Mellom 35 og 40 prosent
av hruksvannets oppvarming

helene ikke har betenkelig—
lider med a finansiere virk—
somllelen.

Valg av vaskemiclclelmerke
og ulike typer husholclnings—
maskiner, samt avfall og
gjelwinning er de temaene
som flest viser interesse for.

Kakkelovnen
Julie
• • Pa kakkelovnsrnakeriet i
Fredrikstad har kakkelovns—
maker og clesigner William
Jansen, i saniarbeid med
Forsvarets Forskningsinstitutt,
SINTEF og østfokl Distrikts
høgskole utviklet en ny type
kakkelovn som har fatt nav
net Julie.

Ovnen forl )renner røykgas—
sene pa en ny og elftktiv
mate. Det brukes en egen
isolasjons- og lutthlandings
teknikk som gir sikrere drift
pa ovnen og t.n enda bedre
lorbrenning av roykgassene
enn ved bruk av katalysator.
Statens l’rovningsanstalt i
Boras i Sverige har testet
ovnen og funnet at tjareinn—
holclet i mi ykgassen er i )are
fem milligram l’’ innlyrt
Mega Joule. Kravet til type—
godkjenning i Sverige er -mO
mnilligramn. Vanlige edovner
ligger pa ca. 95 milligram.

Ovnens store varmelag—
ringskapasitct og lave
overllatetemperatur gir flere
fordeler. Med to timers fyring

dekkes av varmegjenvinning
fra det grå spillvannet og
solfangere på hustaket. Om
sommeren er dekningen 100
prosent.

I gården holdes det høns
og kaniner. Pa et av takene
eksperiinenteres det med
planteavl og fiskeoppdrett i
blandede kulturer i et driv
hus. Klatreplanter på fasade
ne renser bvluften for støv,
produserer oksygen og ftik
tighet og skaper tilholdsste
der for fugler og insekter.

ØKO-GÅRD: Görlitzerstras
se 39 i Berlin har drivhus
på taket, der det eksperi

menteres med planteavi og
fiskeoppdrett. (Foto: Frede

rica Miller)

og lingdoni, Bellona og
Cappelen.

Sentralt i Steinsvik skoles
mi 1jø i rbeici star stell et av in
flokk honer, baner og ender.
Gjennom dyreh )ldlet har
elevene nærmet seg en rekke
pmol )lumStill i nger innen miljø,
samliv og mellommenneskeli—
ge forhold. Utgangspunktet
tor honseholclet var samlivs—
undervisningen. Gjennom
studier av fostrene i eggene
og klekkingen har elevene
hatt et naturlig utgangspunkt
for a snakke om menneske—
kroppen og seksualitet. Mob—
bing og hakkelov var et
naturlig tema a ta opp i lys
av hønseholdet.

Det viktigste ispektet ved
liøneprosjektet har likevel
vært elevenes økte innsikt i
avfallsprohlematikken. For a
ta vare pi verdifulle ressurser
har elevene niatet honene
mccl mat.mvtall. De har regnet
ut at hver person kaster 70
gran] hver dag. Det betyr at
hver familie kaster ru nclt 100
kilo m;mtavt:mll i aRt, nok til a
lôre to millioner honir. Ele—
vee har videre funnet ut at
en bedre utnyttelse av disse
ressursene kunne 5P0
16 000 lotballhan.r med
dyrkingsare;ml.

\ \ ‘1 II f

rie.

‘i

ende år. Atomkraftverket er fikk kontrollere det i 1990. ranse av overskuddskraft fra
av samme type som verket i Naturvernforbunclet i Finn- Norge mccl sikte pa i første
Greifswald i Tyskland, som mark ber Statsnett SF og omgang a fit lagt ned de to
ble stanset med øyeblikkelig Finnmark Kraftforsyning eldste og farligste reaktorene
virkning da vestlige eksperter utrede mulighetene lor leve- ved atomkraftverket.

Grøe hand— Naturskydclsföreningen hatt med den verste miljøprofilen skje i samarbeid mccl de
en aksjonsuke med tema — Vi bruker en del av store matvarekjedene.

linger i mai miljøvennlig handling tre år svenskenes erfaringer. Vår Uka avsluttes med hilfrie
pa rad. aksjon er mindre, både i byer 9. mai. I høst utfordret

N&M • OLE P. 4. til 9. mai skal lokallag i form av ‘penger og planleg- Naturvernforbundet ordfører
PEDERSEN hele



T-skjorter, 100% bomull
Vaskes på 60°C.
Varenr. 7630 4-5 år
Varenr. 7631 6-8 år
Varenr. 7632 9-11 år
Varenr. 7633 12-14 år
Ord.pris 90,- Medl.pris 70,-
Varenr. 6100 Small
Varenr. 6101 Medium
Varenr. 6102 Large
Varenr. 6103 XLarge
Varenr. 6104 XXLarge
Ord.pris 110,- Medl.pris 90,-

Fjellsekk
Bergans Telemarksekk, 75 I.
Bæresystem: trinnløs, regu
lerbar, anatomisk. Vekt: 1,6
kg. Utstyr: snurpelokk
m/Iomme, komprimerings
rem mer, godt med feste-
punkter. Garanti: 5 år (gjel
der fabrikasjonsfeil)
Farge: lilla/jade/grå
Varenr. 3110
Ord.pris 1060,-
Med l.pris 845,-

Dagstursekk
Bergans Birkebeinersekk,
35 liter. Bæresystem: Myk,
polstret m/spiler, anatomisk.
Vekt: 1 kg. Vask: 40°C.
Varenr. 3100 (lilla)
Varenr. 3101 (blå)
Ord.pris 730,- Medl.pris 530,-

Diverse varer (ikke avbildet)
Varenr. Varetype
Bøker:
2402 Grønn Almanakk - nå halv pris
4017 Det gode Norge (av Dag Hareide)

(økt velstand, sviktende medmenneskelighet)
4011 Alternativer i praksis

(miljøeksperimenter i Skandinavia)
4510 Må vi velge vei? (5amferdselsspørsmål)
4110 En dråpe i havet

(fakta om forurensning i Nordsjøen)
4002 State of the World -92
4019 Natur- og miljøleksikon
Barnebøker:
7453 Vår utrolige verden - slanger
7455 Vår utrolige verden - frosker/padder
7460 Vår utrolige verden - fugler
7431 Barnas flora I/Il
7432 Barnasflora2
7452 Barnas nye småkrypsbok
7465 Barnas undervannsbok
7451 Barnas bok om små kryp
7464 Barnas ferskvannsbok
Spill:
7810 Miljøspillet (2 spill i en eske)

(Blekkulfspillet og Monopludo)
Sur Nedbør-spill

Solcelleradio
Solcellebatterilader
Paraply
Kunstkort i A5-format (pakke à 8 stk)
(av Jannecke Lønne Christiansens malerier)

0101 Stoffmerke m/NNV’s logo

Vi har også en hel del informasjonsmateriell
som tar for seg ulike temaer. Ring oss på
tlf. (02) 71 55 20 og be om materielliste!

Medl.pris Ord.pris

42,50 42,50
135,- 178,-

55,- 65,-

75,- 98,-
75,- 98,-

180,- 200,-
298,- 398,-

Varenr. 1306 Begge fugle
plakatene
Ord.pris 80,- Medl.pris 60,-

Andre fugleprodukter

Fuglekasse og frø
automat i tre..
Byggesett.
Varenr. 0301 Fuglekasse
Varenr. 0300 Frøautomat
Ord.pris 190,- Medl.pris 155,-

Fug lebøker
Varenr. 4341 Fugler ved
fôringsbrettet. Hendig fugle
guide med fotografiske
illustrasjoner. Pris 89,-

Varenr. 4340 Spurv - fugler i
nærmiljøet. Rikt illustrert
spurvebok i A4-format
Ord.pris 142,- Medl.pris 109,-

Fuglesang
på kassett
Nå kan du lære deg å kjenne
igjen sangen til 23 av våre
vanligste fugler.
Varenr. 0200 Fuglelåter
Ord.pris 98,- Medl.pris 80,-

Bestill dine “grønne” varer fra
Naturvernforbundets salgsavdeling!

A__,__.... Vern våre
ville venner

. — — — _ — — — — —

80,-
80,-
80,-

100,-
100,-
80,-
80,-
80,-
80,-

98,-
98,-
98,-

128,-
128,-
98,-
98,-
98,-
98,-

zI—

>z

z8 I—

I2

7811
iverse:

i401
0402
0100
2303

230,- 260,-

185,- 220,-

400,-
150,-
100,-

65,-

Dyreplakater - “Vern våre ville venner”
To flotte plakater med originalillustrasjoner
av Pål T. Sundhell. Trykket på klorfritt papir. 70 x 100 cm.
Varenr. 1303 (t.h) og 1304 (t.v). Ord.pris 75,- Medl.pris 55,-
Varenr. 1305 Begge plakatene. Ord pris 130,- Medl.pris 90,-

Fugleplakater
Dekorative, lærerike fugleplakater. 45 x 62 cm.
Varenr. 1301 Vinterfugler
Varenr. 1300 Trekkfugler
Ord.pris 40,- Medl.pris 35,-

475,-
175,-
120,-
75,-

Uligensere i 100% ull
Norskproduserte gensere med Naturvernforbundets logo.

15,- 15,-

Mørk blå:
Varenr. 6200
Varenr. 6201
Varenr. 6202
Varenr. 6203
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Grønn:
Varenr. 6210 Small
Varenr. 6211 Medium
Varenr. 6212 Large
Varenr. 6213 XLarge
Ord.pris 650,- Medl.pris 550,-
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oggedrakt
Behagelige joggedrakter i
100% bomull. Etterbehand
et uten bruk av forma Ide-

hyd eller andre skadelige
stoffer.
Varenr. 6400 Small
Varenr. 6401 Medium
Varenr. 6402 Large
Varenr. 6403 XLarge
Ord.pris 600,- Medl.pris 475,-

Luer i 100% ull
Varenr. 6300 Mørk blå
Varenr. 6301 Grønn
Ord.pris 125,- Medl.pris 95,-

Brevsett med vakre motiver
25 ark og 20 konvolutter i resirkulert papir.
Varenr. 2201 Høstløv
Varenr. 2202 Solnedgang
Varenr. 2204 Måker
Varenr. 2205 Vinglass
Varenr. 2207 Katteidyll
Varenr. 2208 Revebjeller
Ord.pris 65,- Medl.pris 55,-

Skriveblokker av
resirkulert papir
Varenr. 2100 Skriveblokk m/blanke ark
Varenr. 2101 Skriveblokk m/linjer
Varenr. 2102 Skriveblokk m/ruter
Varenr. 2110 Spiralblokk m/linjer
Varenr. 2111 Spiralblokk m/ruter
Skriveblokk 18,- Spiralblokk 24,-



toinf ysikeren Vladiinir
Isjernosenko er inter—
vjuet i (1(1 anerkjente

tysl.a niaeasinet Der Spiegel.
I-Jan tegner et clystert bilde av
uly kken: Stralingsverdiene er
bevisst jukset med, belolk—
ningen er ført bak lyset (blant
annet med manglende og lor—
sinket evakuering), verneut—
styret var en ren bløff, og nes
ten ingen av de straleskaclde
lar nicclisinsk behandling.
Tsjernosenko I rykter at kata—
strofen kan kreve opptil en
million eløclsolre.

IAEAs tvilsomme rolle
I tillegg kommer Tsjernosenko
lYled sterk kritikk av Det inter—
nasjon: ik atomenergibyraet
(IALA), som er et FN—organ.
I-Jan hevder at IAEA var niest
interessert i a bag:itellisere
skadene og a fa de tre uskad—
de reaktorene i Tsjernobyl i
gang Idrtest mulig. Dermed
ville man opprettholde tilliten
til :itomkraften som energikil—

Den ukrainske atomfysike—
ren sier i Spiegel—intervjuet at
det eksisterte en sovjetisk
atommalia», en stat i staten

som manipulerte mccl tall og
opplysninger lor a hindre at
det virkelige omfanget :1v
ulykken ble kjent.
Atommafi:ien klarte a villecle
befolkningen, og til en viss
grad sovjetiske myndigheter.
Men dette fritar ikke IAEA,
mener han:

— IAEA-clirektøren og sik—
kerhetsekperten fløy over
Tsjernobyl mccl helikopter to
uker etter katastrofen og for
sikret at alt sa ut til 3 vare i or—
den. Disse menneskene ma
anklages for at de burde ha

visst bedre,

_____________

sier Tsjerno
senko.

Jukset
med tall
En av me—
t 0 cl e n e
den sovje
tiske
1 t 0 ITI —

ni a Ha en

benyttet seg av for 3 villecle
lxfolkningen, var ganske en
kelt a oppgi mengclene :i’

stralingen i jorclsmonnet til en
hunclreclel av hva som virke
lig ble malt. Tsjernosenko stil
ler et :il orlig spørsmalstegn
om hvorfor ikke IAFAs repre
sentanter oppdaget eller fore
tok seg noe i den anledning.
De hadde muligheter til selv :1

kontrollere utslippene, foreta
egne malinger eller kontrolle
re de tall som ble offentlig
gjort. Dette skjedde ikke.

Et annet utsiag av bagatelli—
seringen var at befolkningen
ikke ble evakuert i tide. Tsjer
nosenko forteller at eksperter
og lokale p:irtifolk flyktet
straks ulykken inntraff, mens
befolkningen i byen Pripjat
(der Tsjernobyl—verket ligger)
ble forsøkt beroliget. Først et
ter 36 timer ble det iverksatt
ev:ikuering av ca. 50 000 men
nesker, senere ble dette øket
til 100 000. De første dagene
ble 20 000 mennesker satt inn
i hjelpearbeidet. Dette var dels
utkomrnanderte soldater, dels
frivillige, spesialister og frivilli

ge.
Ileskyt

telses
cl ra k t ene
disse ble
u t s t y r
med, var
som et
fikenbl:icl.
M e 11 o cii

halv par—
ten og en
treclel av
stralingen
s 1 a l l

gjennom beskyttelsesdr:iktene.
I tillegg var hjelpearbeiclerne
inne i den kritiske sonen leng
er enn forsvarlig. Flere av dem
oppholdt seg dessuten i omra—
det i maneclsvis. Og ikke bare
det personlige utstyret var
mangelfullt. Tsjernosenko be
skriver reclningsarbeiclet som å
bruke det tiencle arhunclrets
hjelpemidler mot det tjuencle
arhunclrets katastrofe.

Medisinsk skandale
I alt 650 000 mennesker deltok
i hjelpearbeiclet. Tsjernosenko
hevder at 5000 av dem allere—
de er døde. Kreft-tilfellene i
omraclet er firecloblet. Dessu
ten har ikke evakueringen av
omraclet vart tilfreclstillencle.
250 000 mennesker bor mi in
nenfor eie omliggencle 10 000
kvadratkilometer, mens et ti
ganger større areal er pavirket
av r:iclioaktivt neclfall. Det
oppclages stadig nye områder
som er alvorlig straleskaclcl —

områder der man hittil har
trodd det var forsvarlig 3 bo.

Ingen :1v de 650 000 hjelpe-
arbeiderne har fatt medisinsk
behandling. I hele det tidlige
re Sovjetunionen var det én
klinikk mccl 50 sengeplassei, )
som behandlet straleskacler.
Og der finnes det ikke til
strekkelig ekspertise. Årsaken
er naturligvis at det av politis
ke grunner ble ansett Som
utenkelig at det kunne slippe
ut straling fra :itomkraftverk el
ler andre kjernefysiske anlegg.

Vl:iclimir Tsjernosenko er
selv et offer lor Tsjernobyl—
ulykken. Som atomlysiker ved
universitetet i Kiev ble han
sendt til omr:ickt tre dager et
ter ulykken og oppholdt seg
der i sju m:ineeier. Ilans lx)k
«Chernobyl — Insight from the
Inside er k( rnrnet ut i ar. 1-Jan
har vart til behandling Ibr stra—
leskader i Moskva og England,
og har trolig mellom ett og fire
ar igjen :1 leve Imir han selv gar
inn i en statistikk som man
neppe noen gang far full over
sikt over.

TilRio
med tom
retorikk?

Av GUNNAR BOLSTAD

N
orge er ikke den enes
te hykleren på ver
dens miljøscene Men

Gro-regjeringen byr seg villig
fram som et godt eksempel på
forskjellen mellom liv og lære
Tom retorikk vil ikke hjelpe
stort nar motsetningene topper
seg under Rio-konferansen

I begynnelsen av mars nåd
de kritikken av Gro-regjering
ens miljøpolitikk tilstrekkelig
store høyder til at regjeringen
så seg nødt til å svare. I sitt til—
svar i Aftenposten skriver mil
jøvernminister Th )rbjørn
Berntsen blant annet:

«‘I arbeidet med klimagasse
ne har vi under heleprosessen
stått ifrc’mste rekke av de’ land
som er villige til å ta konse
kvensc’ne av de store’ utJhr—
drinqene vi står over/hr.

Berntsens utsagn gir en ab
surd illustrasjon av gapet mel
lom industrilandenes famlen
de miljøpolitikk og det
egentlige behovet for drastisk
handling. For realiteten er jo at
ingen land er villige til å ta
noen konsekvenser av de sto
re utforclringene vi står over
for. I klimaforhandlingene,
som er noe av det mest kon
krete som skjer i Rio-proses
sen, er Gro-regjeringen mest
opptatt av å sørge for at norsk
oljeinclustri kan fortsette å
pumpe drivhuseffekt opp av
Nordsjøen i ubegrensecle
mengder.

I stedet for å drive nistban
king pa et synkende skip, bør
Gro og andre ledende politi
kere konsentrere seg om sen
trale og strukturelle problem—
stillinger.

Økonomisk vekst: Det
første man bør gå løs på er det
vestlige vekst-begrepet. Stadig
flere fagøkonomer innser at
økonomisk vekst ikke nød
vendigvis er et gode. Lande-
grenser, grenser på ressursut
tak og fordelingsnøkkel må
fastsettes av samfunnet for at

markedsøkonomien skal fun
gere, sier Nobeiprisvinner
Trygve Haavelmo. Målemeto
dene for velstand er heller
ikke gode nok. Store oljesøl
med påfølgende opprydnings
aksjoner, høy kriminalitet og
flere trafikkskadde barn gir
økonomisk vekst, men neppe
bedre miljø- og samfunnsstan
dard.

Nord-sør: Det håpløse mis
forholdet mellom nord og sør
er også et problem som må lø
ses. Etter århunclrers utplyn
dring er Ves
ten i ferd mccl
å bli gisler for
våre egne
ofre. Bidrar vi
ikke til større
rettferdighet,
vil heller ikke
den tredje ver
den hjelpe oss
med våre pro
blemer. Og et
gjennomhullet
ozonlag er

uomtvistelig vårt problem
Men i Peru, India og Bangla
clesh er det infisert drikkevann
som dreper barn. Det er et
mye større problem for dem.
Så hvorfor skal de stoppe sin
KFK-produksjon eller droppe
planer om velstanclsbringencle
kullkraftverk?

En foreløpig prislapp for å
iverksette nødvendige miljøtil
tak lyder på 800 milliarder kro
ner i året.

Demokrati: Et tredje pro
blem som må analyseres grun

clig er demo
k r a t i e t s
sviktende
evne til å løse
glohale miljø—
problemer. En
såkalt bære-
kraftig utvik
ling betyr
omstrukture
ring av næ
ringslivet og
redusert geo
grafisk mohili

tet. Hvordan får vi politikere
som tør å markecisføre en slik
politikk?

Det synes illusorisk at noe
parlament vil oppnå et flertall
av rakryggede miljøpolitikere
Derfor blir det en oppgave å
finne fram til bedre styrefor
mer som både ivaretar demo
kratiske interesser og som er
egnet til å løse langsiktige pro
blemer. Ledende politikere
gjør klokt i å ta en slik disku
sjon alvorlig.

Skadeskutt Gro: I slutten
av april møtes selveste Brundt
land-kommisjonen.

Etter nesten fem års opp
hold, er det mange som har
store forventninger til hva den
ne prestisjetunge kommisjo
nen har å tilføre UNCED-pro
sessen. Det er imidlertid
tvilsomt om Gro, som nå er
sterkt skadeskutt på sin miljø-
politiske hjemmebane, har
noe å meddele når det gjelder
konkrete tiltak. I tidens 1øp er
samtlige av hennes favorittfra
ser, enten det dreier seg om
bærekraftighet eller tenke glo
balt/handle lokalt, redusert til
innholdsløse og forslitte be
greper.

Ettersom Gros miljørykte er
blitt like hullete som ozonla
get, nevnes hun stadig oftere
i internasjonal miljøbevegelse
om en farlig politiker. Både
gjennom rapporten og gjen
nom praktisk politikk legiti
merer hun en fortsatt
vekstfilosofi som miljøpolitisk
virkemiddel.

Løsningene som hun lanse
rer er ikke dyptgripende nok,
og markedsføringen av Norge
som miljøpolitisk foregangs
land svekker troverdigheten
hennes. Kanskje kunne vi
kommet lenger dersom vestli
ge politikere sluttet å skryte av
egen förtreffelighet. Utvikling
en går ikke i riktig retning selv
om man sier at den gjør det.

— Det verste som kan skje er
at Rio-konferansen blir en stil
le fiasko som blir utgitt for å
være en suksess, sa konfe
ransegeneral Maurice Strong til
Natur & Miljø Bulletin for snart
et år siden.

Noen uker før den store
miljokonferansen i Brasil må
spørsmålet bli: Blir fiaskoen
tilstrekkelig stor? •
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fitrste utgava av boka I lar—
danger var der eit eige
kapittel 010 Strandadalen

ved Strandebarm. Mellom va
kre illustrasjonar skreiv ibrtit—
taren i maleriske ord og ven—
dingar om eit landskap som
tydelegvis har gitt ham store
naturopplevingar. Særleg var
han oppteken av den heilt
spesielle elva. 1-lo hukta og
slynga seg nedover (len flate
dalhotnen og var kransa av ein
utruleg frodig kantsk )g med
eit tilsvarande rikt fugleliv.

Elvesvingane, pa fagspraket
kalla meandersvingar, var
svart godt utvikla. og ut fra

naturgeograf’mske
kvalitetar var
nok Strandadals
elva ei av dci al
ler finaste i heile
Ilordaland. Sa
man med dci es
tetiske verdiane
og det rike fugle
og plantelivet
gjorde dette
Strancladalen til
ei naturperle av

dci sjeldne. Dalbotnen bestod
elles av eit varierancle kultur—
og naturlandskap. som pa sett
og vis er der enno.

I fjor kom sa praktverket
Ilardanger i ny utgave Men

kvar var det blitt av Stranda
dalen? Heile kapitlet er fjerna:
ikkje eit ord er tilbake om ver
ken clv eller dal. Grunnen er
kort og godt at der ikkje len
ger er rioka naturperle a skil
dre. Forfattaren, Svein Nord,
kjem nesten pa gråten nar eg

spør han om dette og mimrar
seg opp til dci store hogder
ved tankebiletet av (len elva
som ein gong rann der ho
sjolv ville.

I løpet av dci 10 siste ara er
nemleg Strandadalselva

1 )asta og bunden g knel 1a av
Norges vassclrags- og energi
verk. Elvesvingane er retta ut,
hotnen er senka, og heile elva
er gjort om til ei steingrøft der
vatnet blir tvinga inn i ein in
geniør—besternt tras(. For a lå
utført dette, er sjølvsagt alt
som heiter kantskog ljerna.

1)et ein vil oppna med eit
slikt inngrep, er a få torrare og
hetre jordbruksland i Stranda-
dalen. Samtidig blir hage
bruksmark og anna dyrka jord
nede i bygda Strandebarm
omdisponert til bustadomracle
og oppstillingsplassar for carn
pingvogner. I tillegg har tek
nisk utval i Kvain gatt inn for
å bruke fleire maI av den
finaste dyrkarnarka ved elve
osen til hotellføremal. I ein slik
situasjon bruker altsa samfun
net millionar pa a km meir gras
i Strandadalen.

Kvar har så naturvernarane
gjort av seg i denne .saka?

Og kva sa Miljøvernavdelinga
hos fylkesmannen? Fra begge
hald var det svært vanskeleg a
komne med innspel fordi ved
taket om a gjennomføre elve
temminga vart gjort sa tidleg
som i 1981 — på ei tid da ver
ken naturvernlaget i Kvam el
ler miljøvernavdelinga var

FØR: (Inn felit) Tidlega
re kunne ein padle

med kano på Stranda
dalselva og nesten ha
tak over hovudet. Fis
kane pilte over den
lyse elvesanden, og
bak neste sving låg

det gjerne eit andepar.
Innimellom trea på

elvebreidda voks det
ein meterhøg bregne
skog av strutseveng.

ETTER: Tre år seinare
(våren 1991): «Kana
len» er ferdig og land
skapet er totalt foran-

dra.

oppretta. Det fysiske inngrc—
pct vart berre ikkje gjennom-
fort får i 1990/91. Saka hakle
altsa lorkngst gatt hcik mnd—gangen i byrakratiet, og alle
lormalitetcr var i orden.

Naturvernforbunclet i Kvam
var likevel pa nippet til a :ik—
sjoncrc, og i cttcrticl er ein blitt
meir og meir overtydd om at
det var gale a la veie. I-los mil—
jøvcrnavdelinga, som altså
heller ikkje har hatt denne
saka til handsaming, blir det
uttrykt noksa klart at clcrsomn
ho hadde vore oppe i dag, vil
le det neppe vore iktuclt å til
ra cki inngrepa som no er
gjorde. Generelt sett er det
heller ikkjc lenger sa lett a la
gjennom slike vedtak som det
var for, bacle av naturvern—
hensyn, men ogsa av jord—
bmksp( lit iske arsakc.r.

Fra statleg liald er dItt elles
gitt klare signal om at inngrc—

pa i den norske elvenaturen
bør trappast ned. Regelen om
at godkjencle prosjekt blir
fullfinansierte av staten vart
fjerna for eit par ar siclan. og
grunneigarane ma no betale
25 prosent av kostnadene.
Dette er trulcg ei meclverkan—
dc arsak til at interessa for el
vcjustcringar til jomdbrukslore—
mnal er dalancle.

Nar det gjeld Strandaclalen
far bileta tale for seg

sjølv. Som naturlotograf hacl—
dc underteikna cit av yncl—
lingsomnrada sine her (får inn—
grepa), og sjansen til a la
illustrerande lor—og—uttcr—l ilc—
te vart sjolvsagt utnvtta. Kan
skje er det litt urcttfcrdlig å
hente dci stygge bileta fra
den perioden i ;mnleggsarbci—
det dI;L dlct s;mg soni verst ut.
Det vert hc da at landskapet
skal Iriserast og pvntas pa, og

kantskogen skal få vekse opp
igjen. Dette er likevel herre
plaster pa sar som aldri vil gro.
Ei steril steingroft kan ikkje er
statte den elva som slynga seg
fritt av gardle og som valde sitt
eige løp.

Uansett kva ein matte mci
ne i denne saka, sa kan ingen
underkjenne (lei naturverdia—
ne som her er gatt tapt. Det er
heller ingen tvil om at Kvam
har mista ein attraksjon for dci
som søkjer spesielle natur
opplevingar. Ved framtidige
besøk i Strandadlalen vil det.
vcrc n:crliggjande å olre nokre
ekstra tankar pa all den mat—
jorda som vert teken ut av
produksjon lx’rrc eit par kilo
meter unna. Heller ikkje kan
ein unnga a spckulcre pa kor
leis dlct ville sett ut i dalen i
rlag dersom reguleringa hadl
dc komc til handsaming her
re nokre få ar scinare. •

N&M • JAN RABBEN
(tekst og foto)

«Heile kapitlet erJjerna, ikkje
eit ord er tilbake om verken
el,’ eller dal Grunnen er kort
og godt at der ikkje lenger er
noka naturperie å skildre.»

4

FØR: Inst i dalen, ved inngangen til tjellheimen, er der også nokre flate og delvis oppdyrka parti.
Herifrå renn elva i st,yk ned til dei store flatene lenger nede. Her oppe var det stemningsfulle skogholt med innslag av

gamle stuva tre og med ein skogbotn som om våren var dekt av kvitveis. Elva kan skimtast i bakgrunnen.

ETTER: Kommentar skulle vere unødvendig.
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øybleiene er
mer nuljc wennli—
ge enn papil

bleiene. Energill r—
bruket ved bruk av
tøybleier er høyere
enn ved papirbleier,
men denne niiljo
ulempen blir mer
enn oppveiet av at
tøybleiene reduserer
avfallsnengden clras
tisk.

Da papirbleiene
overtok markedet i
Norge pa 70-tallet,
trodde fli at tøybleie—
ne ville bli husket
som noe annet enn et
nødvendig onde.
Framskrittet var kom—
rnet.

I 1992 begynner
virkeligheten a se an
nerlecles ut. Riktig
nok er det bare rundt
ftm prosent av norske barn
som bruker toybleier, men
stadig Ilere loreiclre velger
tøyvarianten framfor papiret.
Fa butikker fører tøybleier, og

GlO naturbleier

Naturbleien

Naturbleien

Stumpen Bleia

Tøybleier

Indisposables

BabyMoll

Poply-BabyDuck

Kooshies

papirbleieproclusentene er
ikke interesserte i a lage tøy
bleier. Men tøybleieimportø—
rer og -produsenter selger
gjennom et stadig større hjem-

Sveits, Helios A/L Bomull, ull

BomuN, ull

Bomull

Bomull, ull

Bomull

Bomull, rayon (ull)

Bomull

Bomull

Bomull

meniarked. Ordet gar fra

munn til munn.

SØPPEL er papirbleieforeldre
nes problem. Bleier utgjør nes—

ten to prosent av alt
husholdningsavfiill
i Norge, svært mye
for ett produkt. Et
barn forarsaker
nesten ett tonn
bleieavfall Meste
parten av avfallet er
organisk materiale,
men bleiene bestar
ogsa av tungt ned
brytbare stot fer.

I en avfallskarn—
panje sier Miljø
verndepartementet
(MD), Statens Foru
rensningstilsyn og
Statens Informa
sjonstjeneste føl
gende: Du kan fa
en praktisk tøy
bleie som er mye
rimeligere og langt
bedre for miljøet
(enn papirbleien )..

ENERGI er et omrade hvor pa
pirbleiene kommer best ut.
Det skyldes det høye energi-
forbruket ved a vaske tøy
bleiene, som betyr mer enn

Bleie+ullbukse Nei, ubleket

Nei

enrgilorbruket ved produk
sjon. I produksjonen vinner
nemlig tøy over papir. Selv om
det kreves mer energi for å
produsere en tøybleie, bruker
man sa mange flere papir— enn
toybleier, at totalt energifor—
bruk i produksjon blir større
for papirbleiene. Transportbe
hovet er ogsa betydelig min
clre for to bleier. igjen li rdi
barnet bruker mange færre

- toybleier.
Men tøybleiene ma vaskes,

og familien bruker chi mer
energi. Vannforbruket er ogsa
stort. Du kan senke energihir
bruket drastisk ved å fylle opp
vaskemaskinen og unnga å
bruke tørketrommel. Vasker
du på en nwst mulig energief
fektiv mate. senker du bacle
mil jobelastningene og utgifte
ne til vask kraftig.

ØKONOMI er det punktet som
teller mest for mange sma—
bamsforelclre. Kostnaclene kan
reduseres mccl over 50 pro
sent, om du velger tøy frainlbr
papir.

Den endelige summen av
henger av hvor ofte du skiller
l,leier og lwor ofte du vasker.
For å fa et riktig regnestykke,
ma du ogsa regne med den ti
den du bruker pa å kjøpe
bleiene, lete etter tilbud i avi
sene og så videre. Bleier utgjør
( st r del av smaharnfamili—
ers handlekurv. Det er imilig
:1 redusere antallet handletu—
rer, om du velger tøylleier. •

«Ditt Barn»
anmeldes

•• Naturvernforhundet
kommer til å anmelde
Ditt Barn- til Forbruker
området. -Ditt Barn
ma rkeclsfører Kooshies
bleier som miljøvennli
ge, uten å nevne at
bleiene inneholder klor
produktet PVC.

— Vi stiller også miljø-
krav til toyhleier. Alle
som markedsfører tøy
bleier i Norge bruker
miljoargumenrer — til
tross ftr at enkelte bru
ker både PVC og mye
emballasje, sier forbru
kerkonsulent Helene
Bank i Naturvemforbun
det.

Gratis
tøybleier
i Bergen

• Renholdsverket i
Bergen vil dele ut to
gratis tøybleier til alle
nyfødte hergensere.
Tiltaket koster kommu
nen 400 000 kroner.
men sparer samtidig
renholdsverket for nes

ten en kvart million
kroner om alle barna
hruker tøybleiene. 1000
tonn bleiesøppel kan
fjernes i 1992, melder
Bergens Tidende.

I Kristiansund kan
foreldre som går over til
tøybleier, få. 500 kroner
lavere renovasjonsavgift.

— Nesten ti prosent av
avfallet vårt er bleier.
Kommunen flytter pen
ger fra transport av avfall
til tilskudd til småbarris
foreldre, og vi får redu
sert søppelmengden, sier
Per Arne Williamsen i
Kristiansund kommune.

Flere tøy
bleie-tester
I I Naturvernforhun
dets tøybleietest er den
første av tre tester som
kommer i løpet av vå
ren. Forbrukerrådet skal
teste hleienes sugeevne,
holdharhet i vask og ta
hakterieprover etter vask
ved anbefalt vasketem
peratur. Bladet Vi Forel
dre tester tøybleienes
konfort.

Miljøtesten: Tøybleier

TØYBLEIER

BEST
Natu rv€’rnforbundets in il/øtest avsløre?- at flere

tøybleiçfirinaer driverfalsk miljø-markedsføring. Men de
beste tøj’bleiene holder god standard — og er et bedre

mniljøvalj,’ enn papirbleier

N&M • OLE P. IEDERSEN

Merke

Miljøvurdering av tøybleier
Produsentland
Produsent/Importer

Klorfritt
• • Til miljøtesten i N&M
6/91 fikk vi opplyst at to
alett— og torkepapiret All
tid Miljø fra Brauten &
Stenbak inneholder 10—15
prosent klorblekecle fibre.
Dette er ikke riktig. Alltid
Miljø har hele tiden vært
100 prosent resirkulert og
uten nye klorblekede
llhre, opplyser Braaten &
Stenbak.

Materiale/râstoff
Fornybart

Bra Tja Stryk

Norge, Tradisjon og Miljø

Norge, Tradisjon og Miljø

Norge, Stumpen Bleia ans

Norge, Wenche Stordahi

**BIejetype

*Ie fornybart

Produsert med klor

Canada, Indisposables i Norge

N

Bleie + ullbukse

Bebs

(nylon)

Tyskland, Reidun Haugaard

Italia, Petit Babyengros, Babyco

Nappy tøybleier

Kina, P. i. Lindegård a/s

Alt-i-ett

Bleie + ullbukse

Bleie + bukse (eget valg)

Bleie ÷ nylon el. ulibukse

Kinaftybdng Gjedde

Nei, peroksyd eller ubleket

Nei, peroksyd eller ubleket

Nei, peroksydbleket

Vet ikke

Nei, peroksydbleket

Bomull

PU

Polyester, viskose, PU

Bomull

Canada, Ditt Barn a.s.

PVC

Alt-i-ett

N&Ms
***Emballasje °AntaII sett °°Pris pr bleie Pris for tilbehør (kr) ccVask Annmerkninger

Vqrde—

pr. bleiebarn (kr) temperatur
g

Ingen 2 ca. 119 Ullbukse: 134—158, nattinnlegg <40 60—95° Fis også med nyloninnlegg, BRA —

holder til 3 barn.

Ingen, leveres i klorfritt papir og papp i 39 Ullbukse: ca. 100, innlegg, 29 95° Holder til min. 2 barn BRA

Ingen, leveres i klorfritt papir og papp i 100 95° Holder til min. 2 barn BRA

PVC

Adresseliste kan fås ved
henvendelse til Naturvernforbundet
De bleier som har fått BRA er ikke rangert

Ingen, leveres i ublekt papp og papir

Alt-i ett

Alt-i-ett

I

Ingen, leveres i ublekt papp og papir

Nei

Alt-i-ett

PVC i bleie og bukse

2

Ingen, leveres i ubleket papirpose

65—75
2

Ja, PVC.Iag inni bleien

AIt-i-ett-t-PVCbukse

Alle bleiene som blir anbefalt er både miljøvurdert og testet i
bruk. *lkke fornybart materiale: PVC (klorplast) og PU (polyu
retan). Ved produksjon av PVC blir det dannet store mengder
miljøgifter. PU er helseskadelig ved produksjon. Stoffet god-

58—68
2—3

ïa, PVC-Iag inni bleien

Ullbukse: 110—130

PP-pose om hver 2 stk.

Resirkulert kartong

Kartong

Ja, PVC-lag inni bleien

3

75(86 for XL)

110—125

95°

3

Nattinnlegg: 16—20
Bukse: Ull: 84—140, nylon: 59

Nattinnlegg: 39

Nattinnlegg kr: 9,4

tas ikke i Danmark som erstatning for PVC. **Bleietype: Alt-
i-ett kan lekke langs kanten, og krever ofte en bukse i tillegg.
Dette kan oppfattes som villedende markedsføring, fordi kjø
peren tror han/hun bare trenger en alt-i-ett-bleie.

95°

- PP-plastbagg, hver ble’ ‘--°

g PVC i buksa
Tykk PC.agir

Holder til 2 bleiebarn

98—119

3 49,6

2

BRA

70—95°

95°

46,8

Holder til 2-3 barn

Fås også med polyesterfyll.

Holder til 2 barn

Holder til 2—3 barn

Holder til 2—3 barn

Startpakke m. 6 stk-fnattinnlegg

Nattinnlegg

95°

60°

BRA

BRA

STRYK

STRYK

_mballasje: Noe av poenget med stoffbleier er à reduse
re avfallsmengden. Mye emballasje rundt bleiene er fullstendig
bortkastet. °Antall sett pr. barn: Viser om bleien er laget slik
at den passer til barnet når det vokser. Enkelte produsenter

60°

2 98 Bukse: 59, Nattinnlegg: 9,8 60—90° Markedsført som 100% bomull. STRYK

Holder til 2 barn

Markedsført som 100% bomull

STRYI(
STRYK

opererer med tre størrelser, andre med en eller to. °°Pris pr.
bleie og opplysninger om holdbarhet henger gjerne sammen.
Bleier med plastinnlegg krever lav vasketemperatur. Hvis de
vaskes for varmt, synker holdbarheten.
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11 liii
Fliii MELK STYRKER
ASEABROWN BOVERI w

NORDMØRE OG ROMSDAL ME(ER(
Hovedkontor Bergwveen 12

P051b0kS94. 1361 BIWNGSTAD
Telefon (02)843060

1’ori(qs NORSK KJØTT

Norsk Kjø(tsamsrke

SKAL DRAMMEN BLI EN MILJØBY,
MÅ VI BRUKE ENERGIEN RIKTIG

Det er i alles interesse d utnytte ressursene på best mulig mote.
Drammen ene,iverk, som leverandr av ren energi, gir råd

om hvordan du kan redusere ditt enerç’ijimrbruk.

Drammen energiverk
Ingeniør Rvberç’s gt. 99, Postboks 7O?77, 3007 Drammen.

Telejån 03-62 60 70 - Telefiix 03-82 62 55.

8’

le

...
.‘ 0’.r.s:

Any company ,:

that doesnt take oil spill seriously
should be tarred and feathered.

FORSVARLIG OG KONKURRANSEDYKTIG

1-,

BEHANDLING AV

KNOPH &

UORGANISK AVFALL

LANGELAND A/S
Boks 22 - 2006 Løvenstad

Kontakt oss når det gjelder
KONVOLUTTER og TRYKKSAKER

på miljøvennlig og klortritt papir

NATURRESSURSER OG MILJØ
1992

Statistisk sentralbyrå utarbeider statistikk over miljøforhold
og regnskaper for en del viktige naturressurser. Det utvik
les også metoder og modeller som brukes til å analysere
miljøforhold og naturressurser i sammenheng med øvrig
samfunnsutvikling. Publikasjonen Naturressurser og miljø
gir en årlig oversikt over dette arbeidet. På de områdene
publikasjonen omhandler, er det forsøkt å belyse interes
sante trekk ved utviklingen og årsakene til denne utvikling
en. I enkelte tilfeller er også effekten av mulige framtidige
tiltak analysert.

Naturressurser og miljø 1991 inneholder oppdaterte res
sursregnskaper for energi og fisk og utslippsregnskap for
luft, samt resultater fra analyser basert på disse regnskap-
ene. Videre presenteres oversikter over jordbruksforurens
ninger, skogskader, kommunale avløpsrenseanlegg og av
fall. Rapporten avsluttes med et kapittel om miljøindikato
rer.

Publikasjonen kan bestilles hos bokhandlerne eller direkte
fra SSB, og koster kr 100

‘-‘I.
I.

Salg og abonnementsservice

Postboks 8131 Dep, 0033 Oslo

MILJØINDUSTIRI A.S mottar årlig mer enn 200.000 tonn uorgan
iske avtallsmasser til behandling og deponering. Aktiviteten er
knyttet til Langoya ved Holmestrand, og har vært drevet siden
1985.
MILJØINDUSTRI A.S har nylig fått utvidet tilatelse til mottak av
uorganisk avfall, inkl, flere kategorier spesialavfall. I første rekke
gjelder dette:

TIf.: (06) 83 2020 Telefax: (06) 8321 60

At Linitor we have combined the technology of man

with the laws ot nature, in the development of a series of unique

products for the prevention and counteraction of oil spill.

Find out more aboutthese important developments. Contact Unitor,

the consequences aretoo greatto be leftto chance.

UAITOR
Don’t find mil by accident.

Unitor AS. TroI(asveien 4,1410 Ko(botn. TI): (02) 81 8800- Fax: (02) 807975

SURT OG ALKALISK AVFALL
METALLOKSYDER
ASKE OG SLAGG

samt andre, nøytrale masser og avfallsprodukter. Avfall kan mot-
tas både i bulk, container og fat. Behandlingsprosedyrene skjer
med systematisk kvalitetssikring. Deponiet har total kontroll med
sigevann.

hKEMPPI
KEMPPI NORGE A/S

«Din totalleverandor på sveis»

Buskerudvn. 127, 3002 Drammen

Vi gir Dem gjerne nærmere informasjon om behandlingsmetoder,
transportopplegg og pris.

Miljeindustri a..s
Et Aker selskap

HARDANG ER
FOLKEHØGSKULE
5774 Lofthus Tif: (054) 61180

Telefon: (02) 83 84 24
Telefax: (02) 83 84 02
Postadresse: Postboks 1386
Vika, 0114 Oslo
Besoksadr.: Vika Atrium
Munkedamsveien 45, Oslo.

Miljøforvaltning
1O-vekttalls studium tilrettelagt for tjernundervisning

Studiet er delt inn I fem moduler:
• Miljøjus
• Miljøvern i norsk forvaltning
• Miljøkunnskap
• Miljøvern i kommunal planlegging
• økonomiske virkemidler i miljøvernet

SOGN OG FJORDANE

_

ENERGIVERK

Boks 55 6860 Sandane

Målgruppe for studiet:

Modulene kan tas enkeltvis og gjennomføres på
hjemstedet uten å ta permisjon.

• Ansatte i offentlig forvaltning med ansvar for
saksbehandling, planleggings- eller kontrollarbeid
når det gjelder det ytre miljø

• Ansatte i miljøorganisasjoner eller større bedrifter
• Andre som er opptatt av miljøspørsmål

Studiet er lagt opp i samarbeid mellom
NKS Fjernundervisning, Universitetet i Oslo og
Kommunal Opplæring

Send inn kupongen, eller ring og be om
nærmere informasjon:

-4 -

i Ja! Jeg vil vite mer om studiet Miljøforvaltning

Navn

Fjernundervisning
Postboks 5853 Hegdehaugen
0308 Oslo
TIf.: (02) 56 85 00

Adresse

Postnr./-ste&

Send kupongen til NKS Fjernundervisning
Postboks 5853 Hegdehaugen, 0308 OSLO

Tif. (057) 66 033



_1IERSIIIJS Frifylkeforsøk -

mujøforvaltnlrig

FYLKEMMUNE

Akershus går nye veier i miljøvernforvaltningen med

nærmere kobling mellom miljøvern og regional
planlegging og styrket politisk deltagelse i det regionale
miljØvernet

I MILJØSEKKENE FRA SIGDAL:
—

. — .. .—
— w — -.

b
SPESIALSEKKERFORJAI(T, FISKE OG FRILUFTSLIV AV VADMELOGLÆR

- - . • —‘ ‘— ‘

LYDLØSÉ, BEHAGELIGEOGPpk RENNLIGE. HÅNDLAGET AV NATURPRODUKTER’
-

Alle våre sckker er produsert i i - ‘-‘ båsertpå gamle, veiprøvde prinsipper. Dc er laget
vadmel (95% ull) og utstyrt nd k ‘ lærremmer. Innvendig er sekkene kledd med stcrk .boWpol>est
som øker stabiliteten, vanz ttbcten -- ‘rkcn. Her er det først og fremst funksjona1itcten.somer.att.i
høvsctet. YtterL-cre ‘-‘

i i vår fargcbrosjyre.’..,

SIGDAL.SVIPPEN T’N. SIGPALSEKKEN
Hendig og praktisk f stoleekk som også er Vår opprinnelige modell, ulylkiet av jegS, P’.
jaIt, fiske og I . Volum Gler.’ vekt troiopnia og nistelomme på beitet, slU9klak
gram. 15 liter volum. )9rant. Kr1290,- - mm.25Iiervo1um,i25QrKr i65:

I

KlemiService 0.5
A UNITOR GROUP COMPANY

PRODUKSJON

LEIEFYLLING

- Bilklemikalier
- Marine kjemikalier

- Rengjøring/Husholdningsprodukter

- Hårshampo/Dusjshampo

- Spesialprodukter

PRODUKTUTVIKLING I EGET
LABORATORIUM

KJEMI-SERVICE A.S
A UNITOR GROUP COMPANY

P. 0. Box 49, N - 3140 BORGHEIM, NORWAY
TLF (033) 84600 TELEFAX (033) 86595

4,

Johansen Granitt. Postboks 2146, 1701 Sarpsborg.
Tif: (09)15 2200. Fax: (09)154708

ISOLERINGSTEKNIKK AIS

Vi isolerer mot
varme, kulde, lyd,
brann og utfører
asbestsanering

Norsk instituff for vannforskning NIVA

— er et nasjonalt forskningsinstitutt som arbeider
innen bruk og vern av vann.
NIVA utførerforskning, undersøkelser,
utviklingsarbeid og utredninger, og formidler
informasjon.

NiVAutføreroppdrag rettet mot bl.a.:

. kommunale forurensninger og tiltakforå
redusere disse

• miljogifter, surnedbør og tiltak mot
in du strifo ru ren s ni n g er

• landbruksforurensninger, forurensninger fra
havbruk og virkninger av disse

• overgjødsling av sjøvann og algeoppblomstring
. fjord- og vannbruksplanlegging

Hovedkontor:

Telefon: (09)26 70 00
Telefax: (09) 25 48 00

Stranda 7, Postboks 1133, JELØY
1501 MOSS

Norsk institutt for vannforskning NIVA

Postboks 69, Korsvoll, Brekkeveien 19, 0808 Oslo 8
TIf.: 02-23 52 80. Fax.: 02-3941 89

SKOG OG MILJØ I BUSKERUD

Skogbruksetaten tar miljoutfordringene på alvor.
Nært samarbeid med Fylkesmannens miljovernavdeling
og frivillige organisasjoner innen friluftsliv og naturvern
prioriteres.

Prosjekt ‘1’lersidig skogbruk” prioriterer bynært skogbruk,
jjellskog, kulturlanclskap og sôrbare arter.

Sddenie”küPöigén til: JA TAKK! SEND

TIRAM PRODUKTER Stk
,3350 PRESTFOSS Navn

Telefon 03 - 715690 Adr, postnrog sted
NB: Porto o oppkrav ihh

Prosjekt ‘Skogsveier og miljøhensyn” prioriterer hensynet til
viltbiotoper, fornminner, friluftsliv og lanclskapsbilde.

Filmprosjektet ‘Skogen - økosystem og ressurs” er et prosjekt hvor
skogbruket I Buskerud og Direktoratetfor Naturforvaltning deltar.
Idè og produksjon ved naturfotograf UlfMyrvold.



N
aturvernforbundet har
inntatt et EF—stand
punkt som ifiviterer til

nærmere analyse og del )att.
Savidt jeg kan bedømme lyg—
ger forbundets nei til EF pa
følgende premisser:

1. 1)en europeiske vekst—
maskin er noe av det mest
miljt diendtlige som finnes. EF
er uløselig knyttet til den
vekstfilosof’mun hvor ok( )no
miske goder settes foran
miljohensyn.

2. El er en hremsekloss p
internasjonalt miljøvern.

.3. Innenfor EF er det peng
ene, ikke rniljoholclningene
som bestemmer, blant annet
fordi beslutningssvstemet er
udemokratisk.

4. Utenfor l1’ har vi større
hap om a starte en annen
utvikling her i landet (inter
vju med Dag l[areicle i Sta
vanger Aftenblad, 1/2-92).

Flensikten med denne
artikkelen er a saumfitre disse
premissene og drøfte om det
finnes efftktive alternativer til
EF som «rniljøredskap.

1. EFs rolle som internasjo
nal miljøverner er lite :ererik,
fordi Fellesskapets miljopoli
tikk ofte er blitt blokkert av
nasjonale særinteresser: Siden
alle felles tiltak av betydning
krevde enstemmighet, kunne
en interessegruppe, som
bilindustrien. i realiteten
nedlegge veto for hele Felles
skapet. Dette gjorde EF pa
enkelte omrader til en miljo—
sinke i forhold til USA, og det
førte til at Fellesskapet ofte
forsinket internasjonale miljø-
forhandlinger. (Men i klima-
forhandlingene er EF miljø—
vernets eneste hap!)

Dette «mindretallsdiktatu—
ret’ har i løpet av de siste
ftrn—seksarene fort til en
radikal endring i miljøpolitis
ke holdninger til EF: De
«grønneste regjeringene og
miljoorganisasjonene som
tidligere var skeptisk til en
f’lles miljopolitikk. er na de
ivrigste t ilhengerne av mest
mulig integrasjon pa miljø—
oniradet, og .!1L’11allsaU.U)r(’/—
sL Tidligerd’ fryktet dansker,
hollendere og tyskere at
dette ville føre til at deres
miljt standpunkter ville bli
necfsiemt. Na er de kommet
til at en ft’Iles, fk’rtallsl )estemt
niulj mp ilitikk kan bli et mek
tig redskap mot sinkene».

EF—toppmøtet i Maastricht
like for jul var en ikke ulxty—
delig seier for denne linjen:
Mens flertallsavgjorelser
tidligere var forbeholclt tili.il
for (fet indre markedet (som
dermed ble ansett for den
viktigste dek’n av EFs poli
tikk). ble dette na utvidet til a
omfatte ogsa miljopolitikken,
om enn med enkelte viktige
unntak. Dermed ble miljt i—
vern løftet opp til et reelt
[el lesskapsanliggencle. Det
betyr at miljøpolitikken i
fremtiden vil bli avgjort i
større grad av tyngden av
ulike politiske krefter i Euro
pa, og i mindre grad av for
handlinger bak lukkede

li )r(’r i mellom fl: lsj( )n: i le myn—
cligheter. 1lv:i dette vil inne—
bare før i,iiihu/det i politik
ken, er en annen sak. Det er
slett ikke gitt at flertallsa gjø—
reIser vil føre til en gronnere
politikk. Det vil jo avhenge
av lmvem som til enhver tid
utgjør det politiske flertallet i
Europa. som bl.a. skal be—
steinmes gjennom valgene til
l:uropaparlamentet i 199-i.
Mefl de europeerne soni ikke
deltar i det valget, vil ihvert
fall ikke ha noen innflytelse

p:L hvem 500i i 90—irene skal
forme europeisk mil jopol i—
tikk.

2. Er EF
udemokratisk?
Ja. utvilsomt. Hadde et land
med et stvringssvstem soin
1.1 sokt uin nieclleniskap.
ville det sannsynligvis blitt
avvist. Men heller ikke her
star tiden stille. Vest—europe—
‘rne har oppdaget det para
doksale i at 12 demokratiske
land har opprettet et felles
skap med klare udemokratis—
ke trekk. Mangelen pa demo
krati i EF er in micllertid en
h)gisk følge :1v at mange
ledende politikere fortsatt
klynger seg til nasjonalstaten.
I )et .er lremdeles tett med
Tlmateher’e, Le Pen’er og
L:mhnstein’er i europeisk
politikk, og de sorger lor at
ck’n lolkevalgte institusjonen
i EF, Luropaparlamentet, ikke
far reell myndighet fordi de
frykter o ern:msjon:mlt sam:mr—
I x’id. De har klart :i lorsinke
utviklingen, men :mldri :m
stanse den .M:i:Lstri(ht—topp—
møtet førte ogsa her til smna,
Immen betydningsfulle skritt
menic )ver: I>: irl: Hentet li: i r itt

utvidet rriyndighet og har na i
realiteten vetorelt i en rekke
viktige saker. Det vil sann
synligvis føre til at valget i

1994 blir det første virkelige
europeiske valg mellom
seriøse kandidater og partier
somim konkurrerer om reell
innflytelse.

Er dlet sa vanskeligere :1 ri:m
fram med mniljoargunmenter i

Brussel enn i Oslo? tor Na—
turvernlorbumk’t er svaret
tilsynelatende klart, men kan
ikke det ha sammenheng
mccl dets egen lx:grensed.’
internasjon:ik’ erfaring? Og
hva hjelper det :i ha innflytel
se i fora som har lite 1(111
makt? l)essuten kan det
dlisku teR’s om miljobevegel—
sen har hatt større innflytelse
i Oslo enn i Brussel de siste

:iienc.

3. Kan Norge gå
egen vei?
Den norske vekstmaskinen
riktignok er adskillig mindre
enn den vesteuropeiske, men
i sin basis enda mindre miljø—
vennlig. Det svir for oss
nordmenn a mon mmmc det,
men faktum ei’ at vi mer enn
noen ;lndll’e vesteu r( peere
k ver : iv (om ikke k ir) en
økonomi som er helt avhen
gig av kontinuerlig uttappmng
av ikke—fornybare ressurser,
soin nar dle forbrennes biclmar
vesentlig til mil joproblemene.
Var økonomi er like avhen
gig av olje som en alkoholi—
Iser av brennevin. Dessuten
er en stor dlef av norsk na:—
ringsliv ogs:i utenfor petm’o—
leumssektoren bygget op.
omkring eksport av rav:lrer
(eller halvfabrikata) og vil
dlerfor Li store problemer nar
vi og særlig vare naboland
gar over til mniljovennlig
gjenbruk. S:imme cl:ig som
l-t:Iieidfe omt:iler EF som
‘mil jømareritt», meldes det :mt
i:t : krav til resirku fyring av
p:lpir skaper stole problemer

I or n( )rsk tref orecll ingsi ncl 11_s

tri. Er ikke dette myten om
foreg:ingsl:inclet Norge i et
nøttesk:ill? Et tanke—eksperi—
ment: I tvis vi n:i hadldfe ‘a’rt
medlem :1v EF. ville da nor

ske myndigheter ha st )ttet
slike krav om okt gjenbruk —

eller ville (le vært taleror for
ifi(lLI5tI’iens interesser? K:in
det vare noen tvil om li ilket
st:mndpunkt Finn Kristensen, i
dette h potetiske tillellet,

ville ha inntatt? Og (lessuten:
Viser ikke utl:mllet :iv kampen
om mTmetanolfal)rikken hvor
vanskelig det er :t justere det
aller minste pa kursen til (len
norske vekstmaskinen? Viser
ikke dette :lt vi trenger hjelp
utenfr:i for å komme inn p:1
et b:erekr:iftig spor?

Det ei’ n:mturligvis ikke
mulig v erken :i bevise eller
m()tbevise past:inden om at
Norge kan ga :ilene, mcmi
etter min vurdering er det
ytterst usannsynlig, av fl ilgen—
(le grunn: LTtenfdr EF vil
\orge være svært s;mrbar for
vilk:irlige h;mndelsp l fiske
tilt:ik. 1-Ivis vi innførte miljø—
regler som rammet impum’t lr:i
et EF—l:ind (som vanskelig
k:in unngas i mange tilfeller),
ville vi ført mote trusler om
straff’etiltak mot nomsk ek—

“‘t. Om dlette er rettferdig
i-, .»r berettiget eller ei, er
uvesentlig i denne s:mmmnen—
hemmg. I forholdet til ikke—
medllemsl:lndl er det makten
som rar (u ndlertklen 1 x’gren—
set av GATT—reglene). I): re

mistanken eller frykten før
slike reaksjoner vil vare’ nok
til :i skremme noi’ske politi
kere: Et høst i lfrLissel vil gi
inlluensa i \om’sk l—lvdm’o, som
sa vil gi lanimelse i m-egje—
ringsbygget og pi Løvel m:ik—
ken.

Sagt pa en :inmlefl muate:

Var lille vekstmotor er i i’e:ili—
teten et lite vedheng til (len
stom’e europeiske vekstm.iski—
nen, j:m et tannhjul i (len mnest
grisete dlelefi av den, der

drivstof k’t spmm )ytes inn,
..kvel vil jeg ikke utelukke

:it vi nordlnienn an I )ryte Lit

:1v den cii ropeiske Ok( )fløtfiI—
en vi n:m er sa sterkt knyttet
til, men mccl den innflytelse
øljeinteressene h:ir i det
norske s:imftinnet og med
den avhengighet :1v oljepen—
ger vi har utviklet, hviler
1 )evisbyrden tungt p:i den
som foi’ts:itt tm’or p: I dette.
1072 h:idcle (lette :irgumne’ntet
et sl:igs freu itklshap f om’: in
seg. na h:ir det en tung fortid
b:ik seg.

Og om vi mot all formocl—
ning skulle klare a ga var
egen vei, tror jeg ikke :mt vi
skal ha noen illusjon om at

(lettd’ ville bli et tom’l ilde fom’
le’std’n :1V Europa.

Min konklusjon blir derlbr
:tt premissene lor



Springbrett
for økologisk
tenkning
I I I anledning sin SO-ars
dag presenteres filosolen
Arne Næss i en bok som
Jreges a noe sa sjeldent

am en dialog. Dialogen har
det ved seg at den rivrr
leseren med i en skapende
samtale hvor saksforliokl i )lir
belyst, og hvor man opple er
I ivorled s ptrs )ner i )lir til, far
liv og karakter.

Boka bringer oss inn til en
lekelysten jublilant, fjernt fra
eventuelle forestillinger om
en person flere nivaer over
det ugjennomtrengclige
skyckkket som pakker seg
tett om tinningene til oss
uten magistergrad i filosofi.
B( )ka burde clerk w ikke
skremme noen. Fler er en—
h er ‘ elkonimen som vil
være nwcl pa tenkningtn
omkring var tids ‘viktigste
anliggende, og som ikke er

.clcl flr at det av og til kan
gjøre litt vondt. For prosessen
lører sa avgjort til glede, den
som kommer ved fornyet
innsikt.

Det som blant annet gjør
tenkningen til Arne N;ess
tilgjengelig, er de gjentatte
koblingene mellom det
I agfllosofiske og situasjoner i
det daglige liv. N:ess er ingen
verdensfjern naturmystiker.
Han gir tvert om ofte uttrykk
for k)rkja’rlighet til teknologi.
Avansert teknologi er uttuer—
ket sa lenge makt er a gi oss
et rikere liv mccl enklere
midler eller mer akti’v itet nwcl
mindre m.is.

Arne N.tss er i dag mest
kjent for det han har kalt den
dypøkologiske be’vegelse og
filosofi, hans bidrag til natur—
vernet som alle burde etable
re et forhold til. l’or a biskri—

ve «bevegelsen» har han
formulert atte punkter som er
godt egnet til a henge ved
skrive— eller kjøkkenbordet til
ethvert engasjert menneske.
Men da ikke som en dogma—
tisk plattform for en isme.
Arne Nass henviser i det
hele tatt til fa trygge staste—
der, det vare seg fur tanker
eller folkclige bevegelser. Det
han derimot gir oss er et
springhrett lbr videre tanke—
virks )rnhet onikring k( )l( )gi
og nienneskenes atferd i
naturen. I Ivordan forene
synspunkter om å prioritere
naturens egenverdi med
menneskelige befu >v og vare
hurnanistiske grunnsetninger
om muenneskeverd?

Boken er en kilde til klok-
skap fordi ck’n gir kunnskap,
formidler et langt livs erfim—
ringer og sporer til k( )l( )gisk
bevisst handling i stort som i
smatt. Vi flir med andre ord
eksempler pa hvordan
filosolien kan komni.e miljø—
vernet til hjelp nar det star
overfor praktiske og politiske
problemer. Eksempelvis: Nar
er cltt en forbrytelse a øde—
legge fri natur, og nar — hvis i
det hele tatt — er ckt forsvar
lig? Les, og gjør deg opp en
mening selv

Arild Ådnem

I David Rothenl3ery:
Arne Na’ss— ,m/ør det
vondt a tenke?
Gçindahl Dreyer 1992
j23 sider
Kr. 289,-

Kvasi
vitenskapelig
oppkok
• I Susan George (SG) siste
1)0k er i sak en gjentakelse
av hovedternaet i hennes to
tidligere bøker. Kort fortalt er
arsaken til det meste av
utviklingsproblemene i sør
bruk av 1) markcdsmekanis—
men og 2) en gal utviklings
modell. De fattige er pa
tvunget disse reclskapene av
Verclensbanken og Valutalon
det som styres av eliten i
nord. Utviklingslandene
aksepterer institusjonenes
beske og feilaktige medisin
fordi de styres av eliten i sør,
som drar nytte av systemet.

syttiarene var hennes
tittel Slik dør de andre. I
attiarmne het det «En skjebne
verre enn døden» og beskrev
hvordan fattigfolk i sør niatte
lide pa grunn av 1) og 2).
Den nye boken sier at na er
det var tur. Hennes forklaring
er at 1) og 2) skapte attiare—
nes gjeldskrise. Fordi eliten i
sør og nord ogsa er enige om
a bruke 1) og 2) for a løse
gjeldskrisen så kommer bu—
merangen tilbake i lorni av
nittarenes bestsellere: miljç tet
og vi gar dit du vet. nark( )ti—
kahanclelen øker, skattebeta—
lerne nia betale bankenes
tap, lremmntslarl eiderne

strønimner over vare grenser
og krigene k( )mmer n:urmere
og nærmere oss her i nord.

I li lge 1 iokoirisl:tgets 1 :mk—
side har SG konstruktive
forslag til nye samarl ieidslor—
mer og en alternativ gjmlds—
strategi. Spent har jeg lett
etter hennes svar, spent fordi
fagfolk’ som meg har spredd

mnytene som har for:irsaket
problemene. Jeg, og alle
andre, i «Verdensbanken og
Pengelbncltt, i vare nasjonale
hjelpeorganisasjoner og
ofientlige institusjoner er i
folge SU uten etiske normer,
og vi arlxicler ‘fullstendig
hinsides enhver l’orm lor
politisk kontroll». Jeg lette og
lette og fant hennes forløsen
de ledetracl som er «folkelig
deltakelse i beslutningspro
sesstn pa alle nivaer foruten
sosial likhet og økologisk
forsiktighet». En setning — og
det var clmt. Resten ma vi
finne ut selv. Boka sier ikke
mer — ikke ett ord om hva
som er alternativene til 1) og
2). Verre er, og dette er bok
as fundamentale svakhet,
mangelen pa skikkelig analy
se og pavisning av rimelige
arsakssammenhenger.

Blenclet av egen retorikk —

jocla, boka mr velskrevet —

kaster SG bumeranger som i
hovedsak rammer henne
selv. Flvis det er slik som hun
skriver at «Pa utviklingsomra—
ckt eksisterer ingen allment
aksepterte normer, ingen
anerkjente metoder som kan
skille fakta fra clogmer, sann
het fra løgn,... osv.» I-Ivorclan
kan sa 131111 si’lv ha noe a fare
mccl? Og har hun ikke lært at
samnvariasjon ikke nødvendig—
vis viser arsaksforholcl? FIva
mccl alternative hypoteser?
Ogsa, sitater av globale kjen—
chser, fra Leonardo da Vinci,
via Adarn Smith til Clause—
witz, og bruk av 219 lotnoter
gjør ikke dette til lorskning.
sum er boka et k’v asivitenska—
pelig oppkok pa problemer
som fortjener en bedre skjeb—
ne.

Vn/ter An,ç’ell,
forskei; ATo,s,(» uten—
iilaspo/itisL’ justiti(tI

I Susan Geoi;me:
Gjeklslu inerai iç’e)i
cajipelen 1992
2. 5 sider
Kr. 298,-
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Min natur

J
eg tror ikke jeg xar mer
enn sju—lik ar før jeg mr—
5(C) at spOrt%fiSkt’(S edk’

kunst i )estar av minst to niva—
er — man nia hrst ot fremst
evne a lure Osken .sel lolge—
lig. men man ina ogsa evne a

lure kjen0olk Ol a rope k’
beste fiskeplassene (som man
selv ina utvikk’ evnen til a ho!—
de kjeft etterhvert som man avanserer opp
i denne privilegerte klassen og dermed
selv blir uts:mtt for citt samme n sgjerrige
gnakt neck’nilra). Na har imidlertid spilkt
forandret seg en del sick’n I lans Lidmarns
dager, ettersom rasen kjentfolk» ikke
k’nger bare l)estar av innfble norcltroncle—
re og døvstumme hedemarkinger, men i
statlig storre grad ogsa rommer okofreaks
fra de mer urbane strøk av landet. Og det
er ikke med liten stolthet jeg her skal be
rette om min største fangst i dette moder
ne far annet.

I felt siden barnclommen har Femunds—
marka ligget mitt hjerte na’rmest hva nor
ske naturherligheter ang:ir. Jeg har vart
tier utallige ganger. lurt bade orreten og
de dovstumme hedemamkingene som helt
fram til opprettelsen av nasjonalparken
(1970) sa godt som r:mclde grunnen alene
der inne, ja, jeg har sogar hatt gleden :m a
loppe gamle oppsynsmann Sand for en
og annen gullkantet hemmelighet. Og jeg
trodde faktisk at jeg kjente marka ut og
inn. Til jeg en midtsommner morgen i 1989
star a toget pa Røros for a ta bussen til
Sørvik;m ved lemundsjøen — og gar rett pa
nettopp en urb:mn utgave mv arten «kjent—
folk. en hiolog fra Blindern, og det ogsa
en ganske nedlatende vamiant, den typen
som i sitt l kkelige teorivelde gjerne for—
akter sine lmkesinnecle og mllierer seg med
lokalbefolkningen nar de er ute i lriluft.
noe som selvfølgelig gjor ham til et eks
tra fristende b tte. i har da heller ikke
mer enn sa vidt benkei oss bakerst i bus
sen og viklet oss inn i den første køpeni
kacien, ftr jeg merker at han ikke bare
kjenner marka til minste detalj, men at
han ogsim kan spillet — til Ongerspissene:
en skikkelig mgg alts:m.

Na gjelder det forst :1 utsette det stadi—
et der han finner Lit at jeg ikke er bn et
verd en n;emnmere samtale .s’,m jeg gir ham
ikke bare mitt gtg’t kjennemansikt, men
ogsa litt løs n:mmedropping. samt en og
annen f’mskeplass av det leif ile merket, det
som blant Femundstraere vel ma sies a
hete gradert materiale’. Derfra gar jeg
langsomt — og na mer Imemmet av en litt
klønet mot illighet — over til la tvere gra—
dert stoff .suntidig som jeg merker meg
at han ikke i et eneste tilfelle byr over.

Og endelig er vi ed tiet stadiet der vi
kan trekke opp kartet. jeg drar da straks

Åfange en
biolog

Av Roy Jacobsen
• Iii. Rune Johan Andersson

og frivillig opp mitt eget, siden det er nytt
og saledes ikke befengt mfledl kompromit—

terendle ftttflekker etter ivrige Umngre, noe
jeg ser at han merker seg, men ikke vet
h ordfan han skal tolke.

Og samtalen fbrloper omtrent slik:
— Du ham pmovd her? sier jeg og setter

f’mngeren p.m Kroketh:ma — p:m sørsidlen av
Roavassdlraget. p:m 1-ledemarksiden.

— Ja ja, selvfølgelig.
Vi veksier noen fornt idlne setninger om

Kroketh:ma og avgjør at det er en bra fiske—
plass, som sant er, men for det rend’ Karl
johan a regne og derfor ikke noe for oss
gutta. Vi gjør unna et par av haene i Røa,
er innom Vonsjoene og viser hverandre
ogsa en del graderte smnatjern i den øvre
delen av Gmøt:mdfalefl. Før jeg sier:

— Nei, egentlig sa fbretrekker jeg nord!—
sidla.

Og han svarer:
—Jeg ogsa.
— 1-ler, tor eksempel?
Jeg setter fingeren p:m lille Buddhaa, og

ikke pa et hvilketsomhelst punkt i Lille
l3uddhaa, men pa det ptmnkt der bare
svært f:m har hatt gleden at a sta en sein
nattetime og hanke opp den ene halvki—
losmova etter den andlre.

— Ja, den er bra, mun)ler han med! en
liten skjelven i rosten. Noe sier meg imidl—
lertidl at denne (imot’n ikke har med Lille
Iiudldlhaa u gjøre, men med mine søkende
pekefingerbevegelser over dien hittil Lirør—
te dlelen av kartet. Jeg gjør et par likegyl—
dlige streif oppover mot Styggsjøene. Ræv—
sjøen.., før jeg mmdl et prøvende smil
setter neglen pa Litisjøen — og (imot’n hans
bratt synker, noe den selvfolgehg ikke
gjor — kontrollen blir bare skjerpet.

— Ja jo, den er jo ogsa bra.
Vi sier sa det som skal sies av kjentfolk

om Litlsjøen, en godt bevart ikke—hem
melighet forresten, ettersom ille vet at det
er fisk tier, men bare d’t fiit:d! — oss ilie—
regnet — vet hvordan die skal pa has pa
den. Og hele tiden nwrkem jeg kontrollen
hans som en tikkende geigerteller innstilt
pa min sirklende pekefmnger. jeg løser sa
opp mmdl not’n likegyldigheter om mygg
pl.igen og vureutvalget pa Rodvollen “lii—
ristloreningshytte. som ikke er mye a
skryte av, fomuten ananaslx)ksene, fbr jeg
nonsjalant drar fingeren over et lite bek—
kefimr som strekker seg fra den sorligste

Styggsjøen ned mot Litlsjøen,
et !ekkefar som sveiper inn
om to smatjern — og i samme
øyeblikk sørger jeg for a bli
aktsom i blikket, signalisere
alisa, ufrivillig forhapentligvis,
at dlette er min hemmelighet.
Og han biter pa:

— Nei, dier har jeg ikke vært.
Er det bra?

Jeg gjør det første forsiktige tilslaget —

jeg vet jo ikke om han virkelig har vært
der — og sier sannheten om de smi tjer
na — mye fisk, mcmi den er liten — stadig
med et lite forbehold, og mener a opp
dage at han allerede vet det, hvorpa jeg
straks slakker snoret igjen ved å gi ham
følgende dobbebsignal med ansiktet mitt:
at jeg enten A) ma ha fatt virkelig stor fisk
d[er — at jeg er en »kjentmann» av yp -
ste merke altsa, bare ingen dyktig sk
spiller, eller: 13) er fornøyd mccl de store
mengder fisk og saledes er et enda mer
naivt menneske enn han selv i sin forles
te nedlatenhet til nu har trodd. Og si vidt
jeg kan se gar han for B, uten imidlertid
a kmnne imtelukke A. Behovet for a forsik
re seg om at jeg ikke kjenner hans hem
melighet — som vi mi utvilsomt befinner
oss farlig nær — parer seg nemlig perfekt
mccl B, som gjør ham mforsiktig. Og han
sier:

— Her da?
Og setter fingeren likegyldig pa en an

neii liten putt, rett øst for Litlsjøen. Slik at
jeg bare kan gi det siste avgjørende ryk
ket, dlvs. mtmmle ja’, og føye til:

— Men det er bare et myrhol — abbor.
— Ja?
— Mm.
Og som om han ikke har fatt krc-’ o

godt nok i seg allerede, spiller han p»a
cIo sa likegyldig at en norsk fllmregissor
ville ha ansatt ham pa stedet, før han rei
ser seg og gar framover i bussen for a
snakke jovialt med lokalbefolkningen, sju-
ført’n, om en beverstamme som er i ri
vende utvikling i vassdraget vi kjører
langs pa var ferd mot Sørvika der Eie
numnc! TI ligger og tenter (med sin farge-
rike besetning og sine uovertrufnc valler
med mmmc) for a ta oss over til Røaosen
— en ferd jeg nyter i fulle drag og i spent
forventning.

Jeg skal ikkc’ dvele lenger ved min tri
tmmf, bare kort nevne at dersom biologen
skmlle sltmmpe til a lese denne lille histo
rien og ogsa klare a koble den med spørs
malet om hvorfor det i de siste somrene
stadig er blitt færre trekilosorretur i det
herlige lille »myrhølet» hans, sa kan han
trøste seg med at en fisk som etter en
halvt imes samtale ikke kan se forskjell pa
A og Il sjelden blir mer enn nettopp tre
kilo — den blir i hver tfall aldri Fire.

Forfatteren Roy Jacobsen har opplevd re
kordsalg av sin siste roman Seierherrene.
Han er født i 1954. Jacobsen debuterte i
1982 med novellesamlingen »Fangeliv, som
ga ham Tarjei Vesaas debutantpris. Sene
re fulgte romanene Tommy’ (1985), ‘Det
nye vannet» (1987) og “Virgo (1988). I
1989 kom novellesamlingen Det kan kom
me noen», og i 1990



Vi er to mil jødetektiver fra
Grong som har vært på safari
i regnskogen. Regnskogen
ligger i Sihiti i Kongo i Afrika.
I )er var det massevis av frisk
luft, mange store trær av
forskjellig slag, og en del fine
blomster. Det treet vi likte
hest var paraplytreet. På
bildet ser du oss ved et slikt
tre. Inne i regnskogen var det
flere pygmelandsbyer. I )e ble
veldig glade da vi kom. Etter
å ha kjent (len friske og gode
lufta i regnskogen skjønner vi
hvor viktig den er for jorda

sen kommet
ut. l)en er
blitt en
interessant
1)0k, Den
handler om
alt det man
lurer på.
Hvorfor går

videre.
Boka er laget av barn som

har sendt inn spørsmål og
tegninger til Nysgjerrigper
konkurransen om ting de
lurer på. l3oka er l)litt bra
fordi det er barn som har stilt

ogsa vært
veldig
flinke til å
lage teg
ninger.

Anders
Tvedt (10

cr)

var pa butikken så vi en bil
som sto på tomgang. Vi sa at
han ikke skulle gjøre det. Da
sa han at hunden hans frøys.
Det synes vi var en dum
unnskyldning! (Han kan jo
varme hunden mccl et tep
pe.)

Hilsen Marie og Anne

Ma,le, Sørumsand

Er siloene
tette?
Vi er to jenter på 9 og 10 ar.
Vi synes Blekkulf er kjempe
kult. Vi bor pa landet og vi
er reckle for at siloene ikke
er tette.

Hilsen Mona og Nina,
Man ru

4. Par’te’ er det samme

at Svart ieopard

b) GePa’

c Flaskesaml 00nlaget

5. Gâr det null’

nr det opP rom

a) Ja
b’) Nei

e er veldig
c) Bare l’mviS d

store. tid lØreS litt
6. Natri’

men er
skUmm&t ut,

allikevel noe du spiser

ganske ofte. Er det:

b) Te

c) Salt

Høner
i

hagen
Er du glad i dyr og bor

i et hus med hage
rundt? Hvis du i tillegg
liker egg og har lyst på
en hobby, kan du skaf
fe deg høns som hus
dyr. ja. det finnesJsk
tisk en egen forening

forJölk som har høns i
hagen.

M
ette Strand er med i
styret i foreningen,
og ivrig honseholder.

1-lun bor i et vanlig villastrok
pa Ryen rett utenfor Oslo.
I-Iver dag går hun ut til hone
ne sine og plukker opp mel
lom fem og åtte ftrske egg.

— A ha honer er en kjem—
pefin hobby. Det tar ikke mer
tid og er ikke vanskeligere enn
at også barn kan ha det som
hobby. Hvis du har litt tid til
overs, kan du fa en lukrativ fri
ticisbeskjeftigelse. Men du må
ha en hage, og et hønsehus
som honene kan være i Om

atta

og når det er kaldt. Høn
huset kan du snekre selv el-

mer kjøpe ferdig til omlag 4000
kroner, forteller hun.

Hanegal
I honsehuset til Mette Strand er
det 14 høns av ulike raser. Det
er de to hanene som holder
styr pa flokken. Hver morgen
galer de på riktig hanevis og
varsler at sola er på vei over as
kainmen. Og når skumringen
kommer sigende om ettermid

dagen går de inn i hønsehuset
og lokker hønsene i hus med
myndige kykeliky.

Mette Strand forsikrer at na
hoene ikke har klaget på le
venet. Kanskje skyldes det at
de blir bestukket med ferske
egg mccl jevne mellomrom.
Men dersom du ikke har lyst
til å høre hanegal fra hagen
morgen og kveld, så gar det
an å holde høner uten hane.
I)et blir like mange og like
gode egg for det!

Matrester og korn
Honene spiser potetskrell og
andre matrester som ellers vil
le havnet i søpla, men i tillegg
må de ha korn. 1)et går an å
fa kjøpt store heholdere til å
ha frø og vann i, og det gjør at
honene kan klare seg alene i

hvert fall en uke av gangen.
Om vinteren går hønene

inne i hønselumset mesteparten
av tiden, men hos Mette
Strand har de hele tiden ciøra
åpen ut til hagen. I)ersom det
ikke er for mye snø og for
kaldt tar de seg gjerne en tur
ut midt på dagen. I honselum—

set står det en liten varmeovn
slik at de har det godt og
varmt inne i huset sitt.

Men hva med all hønse
møkka — det må da være mye
arbeid å holde det rent? Og
hvordan er det å ha en hage
som lukter hønsemokk året
rundt? Heller ikke det er noe
problem, sier Mette Strand
med overbevisning. To—tre
ganger i året strør hun i hon
sehuset med en blanding av
flis og bark. Blanclingen suger

opp fuktighet og lukt, og nar
den har fatt tilførsel av honse
møkk i noen maneder blir den
ypperlig som gjødsel til blorn
sterhecl eller potetåker. Blan
clingen gjør at to-tre omganger
med møkkasjau i aret er nok.

.I)e fleste som har høner
som hobby klarer å få en liten
fortjeneste av det. Ferske
gårdsegg kan selges til nabo
er og kjente, og utgiftene til fôr
og stro er ikke så høye, sier
Mette Strand. Hun ivrer for at
flere skal bli hønseeiere, og
mener det er mil jøvern i ordets
rette forstand. Dersom du har
lyst til å finne ut mer om hva

som trengs for å bli hønseei
er, kan du skrive til Norsk Ra
sefjærfeforbund, Hoelsmyr,
1640 Råde. •

-

kurransen
var å gi barn
kunnskaper
og spørre-
lyst. Nå er
boka fra
konkurran

Miljø-

detektiver

jo-joen opp
og ned, når

levde dinosaurusene, og så

på safari
spørsmålene. l)et
er ogsa svar i

I

I) \

S;
4,

NOER

barna
selv eller
fra de
som har
laget
boka.

Barna har

I]

vår.
Hilsen Sara cg Hanna

Blengsli Kværnø

boka på mnange av

spormalene, enten
fra

.
l-Wa er sà spesielt med

gjøken’?
eneste

a’) Den er den
at nebb.

fugen som ik

b) Den legger egg i andres

reir. seg fære
G) Den tar av

sine on kvelden.

2. lråket30 er et artig

lever pâ
lite dyr som

den kalles

også:
a) avball

b) 510pinnsv’

G’) Taretr0

3. ljve av disse er

krkeboUas verste fiende?
*‘}-- ‘k.

a) Steinbitt

b’)
5pekk0gget

c)
.jjerringa

Nysgjerrig
perboka IJør

Der!

MORO MED HØNER: Høner er spennende dyr, synes Morten (3) og Christian (5). Dette er
rasehøner, og den Christian holder heter Sussex. (Foto: Hans Ivar Nesse)

Nesten 3000 barn mellom 7
og 13 ar deltok i Nysgjerrig

1 per-konkurransen i fjor.
Hensikten med kon

En gang jeg og
venninnen min

7
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MI LJØDETEKTIVER

Posthoks 2113 Grünerløkka, 0505 Oslo
Tc’le/n. (02) 71 5520
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NEWBORN

Newborn er spesielt
laget for nyfødte og
brukes den første
måneden. Bleien har

utsparlng for navlen, som gjør at
denne beskyttes på en ekstra
skånsom måte og gror lettere. I
tillegg er bleien kroppsformet, som
forhindrer lekkasje.

krabbestadiet tren en
bleie som sitter perfekt
under bevegelse. Libero

Action har Jieksibel elastik.k i livet
og bredere tape.
A (tiOfl5 kr4ips-
fornz gjør at baliy
en kan bevege
seg uten risiko
for lekkasje.

belt overfiatemateriale, som holder
barnet tørt også om natten. Takket
være kruppsforinen kan barnet
utfolde seg fritt uten bekymring
for lekkasje.

Farris er absolutt rent og fullstendig upåvirket
av ytre forhold, som temperatur, årstid og men
neskers adferd mot naturen. Det eneste vi gjør er
å hente mineralvannet opp fra Kong Haakons og
Kong Olavs kilder, tilsette kullsyre og tappe det
på flasker.
Farris er full av mineraler og sporstoffer, men
inneholder ingen kalorier.
Du finner neppe noe sunnere og mer forfriskende.

Babyen din gjør så mange fremskritt
at den ikke bør hindres av lekkasje

i
Oppskriften er jordens egen

.

NYHET! LIBERO STEP BYSTEP
Nå har det kommet en helt ny serie Libero bleier. De kalles “Step by Step “fordi bleiene er tilpasset barnets utvikling - trinn for trinn.

De nye Libero bleiene er kroppsformet og er laget slik at deforhindrer lekkasje.

BABY ACTION ADVENTURE

Nå begynner babyen å
oppdage tommelen og
føttene sine. Libero Bafry
er myk og behagelig mot

huden, og har ekstra myk elastikk
i livet. Baby er kropps- —

formet som gjør
bleien sikrere mot
lekkasje.

Når babyen kommer til Barnet tar nå sine første
skritt. Libero Adventure

er derfor smalere
mellom bena, som

gjør den lettere å bevege seg i.
Dessuten har Adventure et dob

z
0
‘fl

0

TOPÆN
FARIS

— frsk I’vsstr
FAP.RIS
Norges eneste naturlige mineralvann.

LIBERO. SIKKER TRINN FOR TRINN



Larvik Pigmentfabrikk
Norzink AS

RESIRKULERING
av metallisk zinkskrot til
høyverdige produkter

Vi tar vare på verdier
og miljø. Prosessen er
kontrollert og godkjent
av norske
myndigheter.

Produkter Noe
Zinkstov og
ZinkhvItt.

Som interesseorganisasjon for
landets private og offentlige
bedrifter innen produksjon,
overføring og fordeling av
energi, ser Norges
Energivcrkforbund det
som en av sine viktigste
oppgaver å øke bevisst
heten omkring effektiv
produksjon, distribusjon
og bruk av energi. Derfor
støtter vi Olje- og energi-
departementets kampanje,
ENØK 92.

Energiforsyningen har
i mange år arbeidet aktivt med energi
økonomisering (enøk) i egne produksjons- og
distribusjonsnett. Mange energiverk har også engasjert
seg i enøk hos forbruker. Derfor er det naturlig for
våre medlemsbedrifter å delta aktivt i ENØK 92.

Men energiforsyningen kan ikke alene bære
ansvaret for enøk-virksomheten. For at energiverkene

skal Øke sin enøk-innsats, må
det bli lønnsomt å drive enøk.
Å få dette til er en viktig opp

gave i tiden som kommer.
ENØK 92 viser at

myndighetene ønsker å
gjøre enøk til et viktig

samfunns- spørsmål.
Stortinget har sagt at

energiforsyningen skal
være en pådriver i enøk

arbeidet. Vi fortsetter
derfor arbeidet med å gjøre
enøk til en hjørnesten innen

miljøvern og energiforsyning.

NORGES ENERGIVERKFORBUND

Gaustadalléen 30D, postboks 74 Blindern, 0314 Oslo.
Telefon (02) 69 58 70. Telefax (02) 60 26 93.

ABB Miljø, Norsk Viftefabrikk
il liii
FIPIP
ASEA BROWN BOVERI

Enøk - en hjørnesten innen
miljøvern og energiforsyning

Norsk Viftefabrikk heter nå ABB Miljø. Vi arbeider fortsatt for ren luft og rent vann
Et rent miljø — ren luft å puste i, inne og ute, rent vann elver og hav og eftektiv bruk og gjenvinning av Men i et induslrisamfunn er det ikke bare luften innendørs som må renses. Vårt utgangspunkt har

energi. Idag er de fleste enige om at deler mål å strekke seg etter, både av hensyn til oss som lever nå hele tiden vært at forurensn inger er ressurser på avveie. Resuttatet er at Norsk Viftefabrikk idag er ser-

og kanskje fremfor alt av hensyn til de som kommer etter oss. Skal vi nå disse målene, krever det at dens ledende leverandar av rense- og gjenvinningsteknologi til aluminiumsindustrien. Også til annen

mange beslutninger må tas, både av den enkelte og av samfunnet. Mange miljøproblemer må finne sin prosessindustri harvi utviklet og levert renseprosesser og energigjenvinningsteknologi. Vi har utviklet

løsning gjennom teknologisk utvikling, I 60 år har dette vært Norsk Vittetabrikks arbeidsområde. en unik metode tor rensing av svoveldioksyd (502-utstipp ved hjelp av sjøvann og vi leverer en rekke

Ren luft innendørs, der folk lever og arbeider, har vi arbeidet med helt fra den beskjedne starten i et renseprosesser for industriell avløpsvann. I løpet av de siste 25årene har vi eksportert miljøleknolo9i

lite verksted på Grunerlekka i 1932. Det er et langt sprang fra datidens enkle avtrekkavifter til dagens for over 3 milliarder kroner. Ikke dårlig for en bedrift som startet i en bakgård på Grunerlekka for 60 år

eleklroniskestyrte inneklimateknologi. Men målet harværtdet samme — et arbeidsmiljø som fremmer siden? Idag har selskapet ca. 700 heykvalifiserte medarbeidere og en årlig omsetning på 1 r rd

helse og trivsel, I mange år her vi vært landets ledende leverander av slike anlegg. Denne posisionen kroner, I alle år harvi vært et meget selvstendig datterselskap i den internasjonale Flakt-gruppl ,j kt

har vi oppnådd fordi vi har ligget i front av den teknologiske utvikt ingen og fordi vi hele tiden har satt inngår i Asea Brown Boveri (ABB). Dette vil vi gjerne skal gjenspeiles i navnet vårt. Dessuten-, ler

mennesket i sentrum for vår produktutvikling. Resultatet er at de fleste større bygg du kan se her i an- vi at vårt egentlige virkefelt ber fremgå også av navnet. Derfor bytter Norsk Viftetabrikk i sitt sekstiende

det, kontorbygg, sykehus, hoteller og offshoreindustrien har ventilasjons- og luftkondisjonerings- år navn til ABB Miljø.
anlegg som vi her levert.

Ï41 Norsk Viftefabrikk
v>

INV) ABB Miljø
Norsk Viftetabrikk

v

Euiopa

ç7

øvrige verden

ENØK
et felles ansvar

Redusert energibruk
i boliger

Effektiv energi
i industrien

Gerrni Eergvcrlc
LYS - VARME - MILJØ

Pb. G, 2051 Jessheim

Postboks 665 Tangen, 3002 Drammen
Telefon: 03 771195 Telefax: 03 77 13 95

-=---

Opprusting av
vannkraftverk

NVE
NORGES VASSDRAGS
OG ENERGIVERK

Middelihuns gate 29, Postboks 5091 Majorsfua, 0301 Oslo
77f. 02-95 95 95

Toten Kommunale Elektrisitetsyerk
2851 Lene



For å medvirke til Øket satsing på solenergi i
Norge, er det etablert en egen støtteordning
for solenergianlegg. Ordningen er knyttet til
programmet “Utnyttelse av solenergi”.

Alle solenergisystemer er støtteberettiget.
Tilskuddets stØrrelse er knyttet til anleggets
ytelse og forventede levetid. Det blir også
lagt stor vekt på funksjon og driftsikkerhet.

Distributor i Norge: VVS-PARTNER AS
Grenseveien 99 0663 Oslo
Tel. (02) 722600 Fax. (02) 723565

forskningsprogram
Programmet har 11992 et budsjett på ca. 25 milli
oner kr. og bidrar til å styrke basiskompetansen
ved nordiske universiteter og høyskoler på følgen
de områder:
• bioenergi og miljø
• brenselsceller
• energi og samfunn
• fast brensel
• fjernvarme
• petroleumsteknologi

Støtte
solen.

for’
egg

[IL SUNNHORDALAND KRAFTLAG
produserer og leverer elektrisk

kraft til 110.000 personar busett i
Sunnhordaland og Nord-Rogaland

Kraftlaget har som mål å drive rasjonell og effektiv
energiforsyning til beste for distriktet sine abonnentar.
Som ein lekk i dette er det oppretta eiga avdeling som
saman med medarbeidarane i fordelingslaga har
ansvaret for enokarbeidet i forsyningsområdet.

Vi kan tilby følgjande tenester:
- tilskotsordn ing frå eige enøk-fond
- enok-rådgjeving i nybygg
- enok-analyse av eksisterende bygg
- gratis utlånd av instrument for temperaturmåling
- opplæring av driftspersonale
- analyse av bustadshus

SKL L/L Sunnhordiand
Postboks 25. 5401 Stord
lit: 054- 10622 Telefax: 054- 14 170

For nærare opplysningar, ta kontakt med
det lokale kraftlaget eller med oss

5150 KRAFTVERK
8226 STRAUMEN
TLF. (081) 98123

ENØK er miljøvern

Vi ser sammenhengen

mellom energiforvaltning

og forvaltning av vårt

framtidige miljø.

Ta kontakt for ytterligere opplysninger om
“Støtteordning for solenergianlegg”

ri

f )

Utnyttelse av Solenergi

RINGERIKE INTERKOMMUNALE KRAFTVERK
Adr.: Postboks 265, 3501 Honetoss Til.: 067-22 244

Et samarbeid mellom NTNF og NVE

cio DnVI - Veritas MiljØplan, Postboks 300, 1322 Høvik
Telefon: (02)47 7825 - Telefax: (02)47 78 50

Rauma komm. Kraftverk

‘‘Y
6300 ÅNDALSNES
Telefon 21 711
Postgiro nr. 4 86 30 56
Bankgiro nr. 5367.05.14575

TENK ENØK

____

ENØK ER
ELEKTRImET NATURVERN
-REN ENERGI
EERCrÆRW I I+DRGE

ENØK ER MILJØVERN
I PRAKSIS!

LAH
Postboks 2004, Stubberød - 3251 Larvik Tif. (034) 22200

NLVFVARMTVANN SPART
ER PENGER TJENT
SPAR PÅ VARMTVANNET
BEST SAVER dusjsystem er vårt bidrag til energiØkonomisering og redusert mil
jøbelastning. Leveres som enkle hånddusjer, dusjsett, dusjhoder og servantdyser.

- Best Saver gir høy vannhastighet og stort dråpeantall, som skaper meget

god dusjeffekt
- Best Saver reduserer kostnadene til vann og energi til dusjanlegg med minst

50% der det ikke tidligere er installert spareordninger.
- Best Saver er billig, og har kort inntjeningstid ( få uker)
- Best Saver er selvrensende, og hindrer kalkavleiringer og tilgroing i dusjhodet.

Bortimot 15% av en vanlig families strØmregning går med til å skaffe varmtvann

til dusjen. En tradisjonell dusj bruker 15-25 liter vann i minuttet. Best Saver

nøyer seg med 8-9 liter pr. minutt, uten at det går ut over dusjkomforten. Dette

betyr at det er nok varmtvann på tanken, selv når hele fttmilien har bestemt seg

for a ta en dusj i tur og orden på en og samme ettermiddag.
Enda viktigere er den reduksjon av energiforbruket som Best Saver gjør mulig.

Dersom alle norske husstander tar i bruk en slik dusj er det snakk om en forbruks

reduksjon i landssammenheng på 1,5 TWH eller 1.500.000.000. kilowattimer
årlig! I en mer leshar målestokk kan vi si at dette tilsvarer bortimot 3 Alta

kraftverk.
Vi har i vår tid forstått at all energiproduksjon og alt energiforbruk medfører en

eller annen form for belastning p vårt miljø og våre omgivelser. Det er da viktig

å merke seg hva et enkelt og beskjedent produkt som Best Saver kun bety i posi

tiv retning.
Det er lurt bruke Best Saver. Den tar hensyn til miljøet og er gunstig for strømregninga.

— Energiforskningen
har forvaltningsansvaret for:

o Nordisk Energi-

Best Saver
Produsent:

ASMICRDPLAST

7500 STJØRDAL
TEL. (07) 821800
FAX. (07) 821845

8 ioenergiforskn ings
programmet i Norge
Programmet omfatter forskning, prototyputvikling
og introduksjonsvirksomhet. Budsjettet for 1 992 er
ca. 14 millioner kr. Programmet omfatter også
energimessig utnyttelse av avfall.

ENØK/effektiv energibruk i
landbrukets driftsbygninger.
Budsjettramme 11992 er ca. 3,3 millioner kr.

De norske bevilgningene til overnevnte forsknings- Ønsker du mer informasjon,
program kommer hovedsakelig fra Olje- og energi- ta kontakt med:

departementet. NLVF, TIf.: (09) 94 18 10

Vi forsker for mer
Energiforskningen Fax: (09) 94 04 30
Postboks 234 NLVF

miljøvennlig energibruk. 1430 Ås NORGES LANOBRuKS
VIIENSKAPE[ ICd
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Hvert ar holder niilj i—

vernministeren en re

degjørelse i Stortinget
om miljøpolitikken, og hvert ar
skriver regjeringen en rapport
om hva den har fatt ut av de
pengene som er brukt til miljø—

vern. Det er slik regjeringen
hokk’r Stortinget orientert om
lwordan det gar med norsk mil—

jøpolitikk.
I disse rapportene “ir

éb Det bør regjeringen en versjon av

være et in /1/0— virkeligheten. I)et som
sies er ikke løgn menkrav at den det er ikke helt sat hel
ler. For i rapp alene trek
kes nesten bare de 1xsi—
tive sidene fram, mens
de negative tones ned el
ler utelates. Men ofte sier rapportene
ikke sa mye i det hele tatt. Byrakratspra—
ket er godt egnet til a si lite med mange
pene ord. ..I”or a banclbeve bcvrel’ra/—
pi:s’pe’tivet og i3e,Isynet til mil/ii ci be!—

se er del on bebov/ur bedre planleggiiig
og /,?o11,’ø’te vi,kem iciler /br baiidlieviiig
c g/eizizoin/ørint av planer., heter det

for eksempel i rapporten fra regjeringen i stats—
budsjettet for i ar. I miljopolitisk redegjørelse i
5t rtinget i fjor sa Thorbjorn Berntsen: Et mil—
jo i ‘loiisb balanse er en /brntset,nng/br a
nu inalet om en ha’rebm/tiç utvil.’ling... 0PP1Y—
sende, ikke sant?

Det er ikke Sa rart at rapportene til Stortin
get ser slik ut. Pa linje med oss andre liker re
gjeringen a ha en pi’n fasade .Ministrene elsker
ikke a fortelle sine motstandere i Stortinget OiTl

sine nederlag og hicleser. Sel lolgelig vil de
ogsa slippe a fortelle oni hest ehandler med
mektige interessegrupper eller Omil 1 yr;ik r,lter
si mi nr sine egne kjepphester uavhengig a hva
de selv vil.

Det er derfor nødvendig at noen utenfra a’
og til stikker nesa i hyrakratiets irrganger. lier

har vi hiktisk noe a lære a
amerikanerne, som ligger noen
hestehoder R)ran oss nar det
gjelder a grave i olientlig ad
nunistrasjon.

Riksrevisjonen i IJSA, (‘rene
ral Aucounting Off’mce (GAO),
har 5000 ansatte som kontrol—

lerer hva bvrakratiet foretar
seg. (‘rAO jobber for Kongres
sen og sjekker blant an

net om administrasjonen
nar malene Kongressen

har vedtatt, om regule—

ringer virker som de skal,

om departementene er
effektive og 001 byene
følges. GAO gjør L’n

grundig undersøkelse av
torbolclene og sjekker

fakta flere ganger.
1{apportene fra (‘JAO forteller i forbau

sende klare ordelag om hvordan det gar.
GAO trekker enlydige konklusjoner og gir
Kongressen og administrasjonen anbefa—

linger om hva de hør gjøre. Rapportene

er offentlige, sa alle som vil kan lese dem.

Nar GAO har avsluttet en evaluering

ma di’n politiske ledelsen i departementene
vanligvis forklare seg fr)r Kongressen. l.edernd’

ma love pa tro og ;ere ;m si sannheten og ikke

noe annet enn sannheten. Deretter far de gi sin
versjon av historien . og ma svare pa kritiske

sporsmal fra Kongressen. Da er det ikke sa lett
a slippe unna med vage fornuileringer og tve—
tydigheter.

Det bor vare et miljøkrav at den norske Riks—
revisjonen graver mer bak de flotte hrmuule—
ringene i regjeringens rapporter. Riksrevisjonen

r sjekki’ li ordan det gar med n rsk miljø—
politikk og ollentliggjøre funnene. Da kunne
vi fa i’n del )att 0111 realitetene i mniljopolitikken.
Det ville neppe glede de ansvarlige fl r denne
politikken, milen det ville styrke det m mrske de
mokratiet. •

Institutt for
energiteknikk

lnst;Wtt #oe errergiteknlkk - IFE - e Norges nasjonale forsknirsgsujst#utt for energi i;ui,
Av våre ca 66c) ansatte er enbpå 30 knyttet til ENØK avdelingen

lFEjober mot 44ktigê.mål for samfunnet på oppdrag fra blra Oije’ og energIdepartene
4

r

IFEs ENØK-avdeling:

Norsk kompetansesenter
fér rasjonéll energibruk

9

Kronikk

•
_‘. . . —

Tøffere
Riksrevisjon

søkes
Av INGER S]ANGEN

h —

•
.

0

:
‘I—. :

/Vi kan:
• Alt om offentlige tilskudds

ordninger for ENØK-tiltak

• Gi gode råd om effektiv
energibruk og miljø

• Formidle internasjonale
kunnskaper om ENØK

:
8

Hørt om
OFE-kurs? G
Vi har omfattende kurs-
virksomhet i ENØK
på alle nivåer.

OFE - Opplysningsaksjon for
energiøkonomisering

norske Riks
revisjo zen

0 graver mer
bak de flotte

Inger Spangen sitter i sen
tralstyret i Naturvern forbun
det. Hun har nylig vært på
studieopphold i den ameri

kanske riksrevisjonen,
General Accounting Office.

form uleri’rt ige
ne i regjer
ingens rap
porter.,

éb Ofte sier
regjeringens
miljørappor
ter svært lite.
Byrtkratsprt
ket er godt
egnet til c si
lite med

IFEs ENØK-avdeling er en viktig formidlings-, service- og koordineringsinstans

Mer informasjon? Jeg vil gjerne ha mer informasjon om ENOK
Klipp ut og send kupongen til

lOFEs kurskatalogInstitutt for energiteknikk •

Postboks 40
2007 Kjeller Offentlige tilskuddsordninger

Tif. (06) 80 61 00 Internasjonal informasjonsutveksling

mangepene
ord.
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SPAR 700 •1000 KR.
På stromregningen
-bare ved å bytte dusj!*

ENØK-dusjen
BestSaverfraTV
TOPP DUSJKOMFORT!
Reduser vann- og energi
kostnader så det monner! I Norske varer I
Kjøp den i dag. Om noen få gir bedre tider!

uker er den inntjent!

* Beregningen er basert på 10 minutter daglig Veil. kr. 129,-
dusjbruk og strempris 50 øre kWh.

TENK ENOK OG SPAR MIUOET!
Leverandør.

VVS PARTNER
Grenseveien 99, 0663 Oslo. Til.: (02) 72 26 00, Fax: (02) 72 35 65.

Selges i din nærmeste WS-butikk!

KONGSBERG

ENERGI
Kongsberg kommunale elektrisitetsverk ble fra 01. 01.
92 et kommunalt aksjeselskap og heter nå Kongsberg
Energi A.S
Vi har i flere år bevisst satset på ENØK-arbeid i
kommunen, og prøvd å være en pådriver for å
gjennomføre ENØK-tiltak.
Resultatene begynner nå å komme. Både i Kongsberg
svømme- og idrettshall og i Kongsberghallen har en
oppnådd millionbesparelser i fyringsutgiftene. Slik at
ENØK-investeringene i disse anleggene har hatt en
tilbakebetalingstid på ca 4 år.
Sammen med de øvrige e-verkene i Numedal prøver
vi nå samlet å intensivere ENØK-arbeidet både på in
formasjonssiden og for å effektivere ENØK-tiltakene.

Aktivt ENØK-arbeid i dag er
målrettede miljotiltak for framtiden!

NEDRE EIKER ELVERK
A/L Bindal Kraftiag

T.I.lo,, 03)87 71 25— T.l.l. 031 7210 PB 64 8940 T1I{1..Å._I(
Po.lSok. 53— 3051 Mi.nd.l.n

Tif. (086) 34 080

Bæreposer og plastfolier
av miljøvennlig polyeten

NorfoIier ENØK
tif. 02/9 7 94 00

Skiensfjordens kommunale kraftselskap
STORGATEN 159 . POSTBOKS 80 . 3901 PORSGRUNN - TELEFON 1031 54 75 00

HVA MED Å OFRE
INNEKLIMAET
EN TANKE?$

Astma- og allergiplager er i ferd med å bli en folke-
sykdom. Dette skyldes i stor grad dårlig inneklima.
NOBØ har et produkt som kombinerer godt inne- -

klima med energisparing.

•
NOBØTHERMVARMEPUMPE

GIR BEDRE INNEKLIMA

Rommene blir kontinuerlig tilført

-—

frisk, forvarmet luft. Brukt, gammel
luft blir fiernet.

NOB0THERM VARMEPUMPE

GIR VARMT VANN

Avtrekksluften inneholder mye varme.
Denne varmen gjennvinnes og benyttes

i primært til oppvarming av 220 liter for
bruksvann. Varmt vann til en lavere
kostnad.

NOBØTHERMVARMEPUMPE

I REDUSERERFYRINGSKOSTNADENE

Energien i avtrekksluften utnyttes også til
forvarming av friskluften som føres inn i

boligen. Årlig spares store beløp.
NOBØTHERM varmepumpe tar ikke mer gulvplass enn en
vaskemaskin (60x60 cm) og er enkel å montere—også i
eksisterende boliger. )I3O

NOBØ STJØRDAL A.S
I’ii.tbiils Il), 7 01 Sljiirclal. TI). 1(171 K2.Ilit I
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Osli, I Til. 102) - I 02301)

Leter du etter muligheter for å spare penger??

Tenk Enøk
Miliøvern i

praksis
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LØNNSOM INVESTERING
Du kan spare mye energi ved å senke temp
eraturen i rommene når de ikke er i bruk.

Temperaturregulering
Ved å installere utstyr for temperaturregulering serikes og
heves temperaturen automatisk etter ditt behov i hvert enkelt
rom i huset. Vi kan gi deg et tilbud på hva det koster, installere
det og lære deg hvordan det fungerer. Vi kan dessuten tilby
rimlig finansiering med rentesubsidierte lån. Tilbudet gjelder
alle våre abonnenter.
Ring 24 620 og spør etter Kjetså eller Andreassen.

ARENDAL ENERGIVERK
PB 1553 Myrene 4801 Arendal

EKK

HEDMARK
ENERGI AS

— i takt med tiden

Ui1LL
Sats på enok

SAliAS

Det er miljøvern i praksis!

SAMAS ARNET AAMODT

Dagligvare - engros

EFFEN - Effektivt energisystem
- et program for forskning og utvikling -

Effektivisering av det norske energiforsyningssystemet - dét er programmets innhold. Hovedmålsettingen
er å bidra til at det produseres mer energi fra det eksisterende kraftforsyningssystemet.

Samarbeidspartnerne er forskningsrådet NTNF, energiforsyningen og industrien
som leverer elkraftutstyr.

EFFEN skal utvikle bedre teknologi og metoder innenfor
produksjon
systemdrift
el-transport

markedssamspill
miljøtilpasning

EFFEN skal bidra til å utvikle Norge til et internasjonalt tyngdepunkt for vannkraft og legge grunnlaget
for økt norsk industriproduksjon på området. Programmet begynner 1992 og avsluttes 1995.

For mer informasjon, kontakt programleder:
Tor Ziegler, Energiforsyningens Fou-råd

Postboks 74 Blindern
0314 Oslo

Telefon: (02) 6958 70. Telefax: (02) 602693

Bak programmet står
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd (NTNF) og Energiforsyningens FoU-råd

Produsent av kaffemerkene
Monaco Dollar



Rotvoll
rapport
• • K mpen om Rotvoll er tapt,
men det er all grunn til a bruke
erfitringene til ruste seg til
neste angrep pa kulturlandska—
pet. Rapporten 1 tøring om
kuhurlanclskap og Rotvoll er et
bidrag til den videre debatten
om kulturlandskapet. Del en i
rapporten omtakr de forskjellige
verdiene ved dette landskapet.
mens del to handler om lbrvalt—
ningen av kulturlandskap. Rap
porten koster 100 kroner, og
kan bestilles hos Naturvernfor—
bundet i Sor-Tronclelag pa tele
fon 07—515224.

•• Takkfin-flotte bidrag til
Lesernes galleri. Hele 26fotogra-
fer sendte oss bilder til dette
nummeret — dessverre kan vi
bare tise et lite knippe.
Nrfrbtfor innsending av bilder
er 24. april. Belønningfor bilder
som ko;nmerpc trykk er som
vanlig en 35 liters rygsekkfra
Bergans. Send opptil 5 bilder—

dias — og skriv gjerne hvor bilde
ne er tatt. Bilder med glassram
mer må pakkes ekstra godt. Alle
bilder returneres. Adressen er:

Natur & Miæ/ø

Postboks 2113
Gri nerløkka
0505 Oslo

Regnskogs
fondet takker
• • Etter appellen i forrige
Natur & Miljø om a støtte Regn
skogsiondets innsarnlingskarn
panje, har vi hver eneste dag
mottatt bidrag fra leserne.
Mange av bidragsyterne har ikke
oppgitt adresse pa girokuponge
ne. Siden vi derfor ikke kan na
dem direkte, vil vi pa denne
maten rette en hjertelig takk til
alle som si helhjertet har støttet
opp om Regnskogsfondets pro
sjekter i Brasil, Deres engasje
ment gir hap for regnskogen!

Med hilsen
Lan Løt’old

Da,qlç’ h’dei Renskogs/bndet

Og vinnerne
er...
Premier for innsendte leserun
dersøkelser:
• Miljøleksikon: Solveig
Kornstad, Dag Kjørholt, Atle
Knutsen.
• • Paraply: Svanhild Kleb
verg, Jan Kjøsnes, l-laralcl Koch,
Gabriel Kielland, Anfinn Kjell
mo, Roherg Kibsgard, Trine
Kjosnes.
• • Grønn Alinanakk: Elsa
Klovnes, Solveig Kilen, Kjell
Klokkerud. Petter Klunderud,
Gunnar Kjernpekjenn. Jorunn
Kjonndal, Inger Elin Knutsen.
Terje Kjøsnes, Tor Egil Kasper
sen, Rigmor l-lennum Klemo.
Elsa Lykke Kittelsen, Ingrid
Knutsen, Kirsten Ramsvik, In
gehjorg Knutsen, Even Knutsen.
(junnar Klungtveit, Eva Klabo,
Ase Koppergarcl, Gunilla Klev
brink, Karl Klyve.

Ytterligere 70 medlemmer har
f1tt tilsendt kattekort. Toppskarv, Runde. Foto: B. Lindgren, Oslo

Bare blåbær. Foto: Torbjørn Moen, Trondheim

Lesernes galleri
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Vervepremienr.:
37: Arve Tellefsen: Pan
38: Arve Tellefsen: CarI Nielsen
39: Bjørn Eidsvåg: Tatt av vinden
42: Bjørn Eidsvåg: Alt du vil ha

“DET
LEVENDE
LANDET” —

Norge, naturen og men
neskene. Tekst og foto av
Pål Hermansen. Med dikt
av Rolf Jacobsen.
Vervepremienr.: 24
Utsalgspris: kr. 388,-

EN LP, CD ELLER
KASSETT PR. MEDLEM

43:May Britt Andersen: Tamme erter...
44: Ludvigsen: Bli blid
45: Steinar Albrigtsen: Alone Too Long
Utsalgspris:
CD kr. 163,- LP og kassett kr. 104,-

verk av en eventyrooK.
Verveprimienr.: 23
Utsalgspris: kr. 250,-

‘NATUR
MILJØ-

LEKSIKON”
Kunnskapsforlagets
leksikon er den nyeste og
mest omfattende oversikt
(3.000 artikler) på områ
det. Rikt illustrert med
tabeller, fotografier og
tegninger.
Vervepremienr.: 4019
Utsalgspris: kr. 398,-

I — — — — —
Kan sendes
ufrankert
i Norge.
Porto er

betalLi i

I,Ta gjerne kopi av kupongen hvis du ikke vil klippe i bladet.
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SVARSUIDING I
Avtalenr.: 109000/5Pb

LPJ NATURVERN I
FORBUNDET

Grünerløkka postkontor
0505 Oslo i
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