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Lov verner natur
Den amerikanske naturvernioven
beskytter truede arter mot utbyg
gingsprosjekter side 4

Falskspill

J
ens Stoltenberg er velkommen til å prøve-

bore hjemme i hagen min i Østmarka
utenfor Oslo. Det vil neppe kunne be
traktes som noen miljøseier hvis han

takker nei.
For i Østmarka er det gråsteinen som domi

nerer, akkurat som i størstedelen av Skagerrak,
der Stoltenberg ilsynelatende har prioritert
miljøet foran oljeinteressene. 1—lan vil bare
åpne en <bitteliten flik», lengst ute og lengst
borte fra land. Sannheten er jo at det hai-e er i
dette området det finnes fnugg av sjanse til å
finne olje. I resten av Skageriak finnes det ikke
annen olje enn det sølet som stammer fra
skipsfarten. Stoltenbergs taktiske spill er latter
lig gjennomsiktig.

Den tidligere statssekretæren i Mil øvernde
partementet er redd for at Norge skal brenne
inne med oljeressursene vire etterhvert som
nye og mindre forurensende ei wrgi former blir
utviklet. Til VG sier han:

«Oljens tidsalder er nå. I )et ka li tenkes at
man i fremtiden finner frem til energiformer
som er mye renerc og mindre foitmrensende
enn oljen».

Som sosialøkonom (med en av landets beste
embedseksamener) vet jo Stoltenberg godt at
det nettopp er det nesten ubegrensede tilbudet
av fossile brensler til lave priser som gjør at
utviklingen av nye og konku rransed ykt ige
energiformer går så sakte. Lavere produksjon
av olje ville føre til høyere priser, som igjen

vifie gi større interesse for sol-, vind-, bølge- og
bioenergi. Som vei-dens tredje største oljepro
dusent har Norge et betydelig ansvar for utvik
lingen i energimarkedet.

Stoltenberg vil, igjen ifølge VG, «bore for
barna». Han vil sikre sine barn en trygg frem
tid ved fortsatt å putte norske investeringer i
offshore-sektoren i stedet for i fastlands-Norge.
Derfor setter han sårbare områder i Skagerrak
og Midt-Norge på spill.

Stoltenberg får bore for barna sine som han

vil. Så får vi andre ta vare på våre som best vi

kan. D (;13
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Utenfor Austin, Texas ligger «the hill
country», et gyngende spill av einer- og
eikekledde åser, forrevne raviner og ris
lende elver. Hill country er sjelesorg for
innbyggerne i Texas’ hovedstad. Her sø
ker de tilfiukt i kjølige briser når smogen
trykker i sentrum i august, og et løfte om
vår når de første markblomstene gjør sin
sprudlende ankomst i februar.

Men Hill Country kunne ha vært en
saga blott for lenge siden — hvis eien
domsmeglerne hadde fått det som dcvii-
le. De som har råd, har nemlig begynt i
bygge sine hjem her, helst på toppen av
en av åsene med utsikt over byen i øst ug
de tørre platåene i vest. I dag lager nylig
de bilveier lange arr i åssider som nr

0

STOPP: Denne lille spurvefuglen («golden
cheeked warbler») satte en stopp for videre

boligbygging i «hill country» i Austin, Texas.

lligator og havørn
er arter som var
truet av utryd
delse, men som
ble reddet av

den spesielle amerikanske
loven om artsvern. Amerika
nerne har gått mye lenger
enn oss i å lovbeskytte natu
rens mangfold.

N&M • BJØRN SLETTO

(Foto: Mark Snyder/Tony Stone Worldwide)
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bare ti år tilbake lå helt uberørte.
Overalt skinner det i glass og hvite mur—
vegger.

Det var til slutt den orlille fuglen gol
dei; clwckcd warbk’r (en slags spurve
fugl) som berget det som var igjen av
hill country. Spurvefuglen lever bare
her rundt Austin, der den er fullstendig
avhengig av det unike samspillet mel
lom den mannshøye eineren og det
spanske eiketreet. Den bruker nemlig
de lange, hyssmglignende fibrene fra ei
kebarken til å bygge reiret sitt med.

I 1990 ble golden cheeked warblerlis
tet opp som truet av Byrået for natur-
forvaltning (United States Fish and
Wildlife Service) under Lov om truede
arter av 1973 (Endangered Species Act).
Med ett slag var all videre utbygging i
området stoppet. Selv om traktene var
privateide, måtte eierne nå få detaljer
te verneplaner godkjent a’ byrået for de
kunne fortrenge flere sliie spurvefugler.
I praksis betydde det at de måtte sette
til side verneområder som var store nok
til å sikre arten fra utryddelse for de
kunne fortsette utbyggingen.

— Dette var en stor seier for oss. Det

er et enormt press på dette området fra
eiendomsspekulanter. Vi hadde mistet
alt, hadde det ikke vært for fredningen
av spurvefuglen, forteller Brian Hale,
tidåigere leder for den lokale Audubon
avdelingen i Austin, og gammel kjempe
i den lokale naturvernkretsen.

Men situasjonen for den gule fuglen
er likevel ennå ikke helt trygg. Til tross
for at eiendomsmogulene ble presset til
å ofre noen trakter for sangfuglen, er
ikke dette nok.

— Det som trengs for å virkelig be
skytte spurvefuglen er store, sammen
hengende og fredede områder, ikke
bare små parker her og der. Byrådet har
nå gått inn for å kjøpe opp et stort om
råde til en ny bypark, men pengene
mangler, forteller Hale.

Beskytter alle arter
Loven for truede arter ble vedtatt i

1973. Den gir beskyttelse for alle truede
arter, ikke bare de som er spesielt vakre
eller har symbolsk verdi, slik som tilfel
let var med den forrige loven. Loven om
truede arter fastslår at mennesket har en
moralsk plikt til å beskytte alle arter fra

utryddelse. Med denne kategoriske
definisjonen ga kongressen Byrået for
naturforvaltning makt til å stoppe alle
former for inngrep i naturen, så lenge
framtiden til en av de truede artene un
der Loven om truede arter står på spill.
Det gjelder i hvert fall på papiret.

Tilhengerne framstiller Loven om
truede arter som en siste redning for
USAs flora og fauna, mens motstan
derne mener at loven setter kjepper i
hjulene for landets økonomiske >

JNorge er det en rekke bestemmelser
som skal verne truede arter mot ut
ryddelse. Blant annet har vi viltlo

ven, som i prinsippet verner alle ville dy
rearter, vi har nasjonalparker,
landskapsvernområder, naturreservater
og naturminner, og vi har vern av be
stemte naturtyper, for eksempel barsko
greservater, våtmarksrcservater og sjø
fuglrcservater. L)et kan også innføres
midlertidig vern hvis en art eller områ
de som er vedtatt vernet står i fare for bli
ødelagt.

Likevel kan mange av de truede ar
tene bli utryddet fra norsk jord som føl
ge av næringsvirksomhet, slik som vei-
bygging og hogst. For eksempel finnes
halvparten av dc sårbare og truede ar
tene i Norge i barskog. Stortinget har
vedtatt at 290 kvadratkilometer av den
produktive barskogen skal vernes,
mens barskogutvalget mente at et mi
nimum for å verne de truede artene i
barskogen er 900 kvadratkilometer.

— Forvaltningen arbeider ikke med
noen lovendring som kan sikre at alle de
truede og sårhare artene vernes i forbin
delse med næringsutvikling, opplyser
underdirektor Torkel Ramherg i Miljø
verndepartementet til N&M. Han viser
blant annet til at Stortinget allerede har

fastsatt en ramme for barskogvernet.
Miljøvernrninister Thorhjørn Bernt -

sen har lenge varslet et forslag om økt
harskogvern i Norge, og sa i et intervju
med N&M nylig at harskogplanen, slik
den tegner seg nå, ikke er tilstrekkelig.

— En utvidet barskogplan vil bli hun
dre kvadratkilometer større enn dagens.
Det vil koste hundre millioner kroner.
Vi trenger en verneplan med mer sain
menhengende arealer, og det blir f
smått og oppstykket det som er nå. ku
vi beholde de samme bevilgningene i tre

år til, har vi dette inne. Men vi har også
problemer med erstatningene, som nå
er på vei til å bli fordoblet.

Sendrektig
Samtidig kritiserer Berntsen Senter

partiet for å være for sendrektig i na
turvernspørsmålet.

— En del av miljøprofilen til Senter
partiet er at det er greit å stille krav til

dustriens utslipp til luft og vann, til
afikk og andre sektorer. Men hvis det
stilles krav til land- og skogbruk, da skal
statsstøtte inn i bildet. Det er det ingen
andre som får, bortsett fra i enkelte til
feller. L.andbruks- og skogsektoren er
stort sett unntatt for alt mellom him
mel og jord. Der synes jeg Naturvern-
forbundet har vært for slapt, sa Bernt
sen i intervjuet.

Senterpartiets miljøpolitiske tals
kvinne på Stortinget, Ragnhild Queseth
Haarstad, sier i en kommentar at hun
synes det er underlig at Berntsen skyl
der på Senterpartiet i denne saken.

— Regjeringen har fått igjennom
mange saker uten støtte fra Senterpar
tiet, sier hun.

— Men er det ikke riktig at dere mot-
setter dere økt barskogvern?

— Vi har ikke tatt stilling til det. Vi er

åpne for å drøfte økt vern hvis det kom
mer et forslag om det fra regjeringen.
Men i mellomtiden må regjeringen sør
ge for at skogeierne får skikkelig erstat
ning.

— Men kunne man ikke her bruke
prinsippet om at forurenseren betaler,
at skogeieren setter av en del av sin
eiendom til vern uten kompensasjon?

— Nei, skogeieren lever jo nettopp av
skogen sin. Men jeg har tro på at skog
bruket i årene som kommer vil legge

om til en driftsmåte som i større grad
tar hensyn til artsmangfoldet, sier
Haarstad til N&M.

i Striden om vern av truede arter i
o Skotjernijell i Oslomarka illustrerer be

hovet før økt vern. I dette området
finnes en rekke sopp- og lavarter som
er truet, blant annet soppartene ro
senkjuke og lappkjuke. Forskere antar
at halvparten av bestanden av lappkju
ke finnes i nettopp dette området. Lun
ner Allmenning ønsker å drive hogst
her, noe det har tillatelse til. Området
omfattes nemlig ikke av barskogplanen.

Daglig leder Gjermund Andersen i
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus
er blant dem som har protestert mot
denne hogsten. Han ser på denne saken
som en symbolsak for artsvernet i Norge.

— Vi trenger en endring av natur
vernloven som gjør at alle truede og
sårbare arter i norsk natur vernes mot
utryddelse. Det har vi ikke i dag. Vi kan
bruke kulturminneloven som modell.
Den sikrer at fortidsminner blir sikret
mot ødeleggelse for eksempel ved
veiutbygging, sier Andersen til N&M.

Han sier at den amerikanske arts
vernloven også kan være en modell,
bortsett fra at han synes den er for mye
fokusert på enkeltarter. fl

FORBUDT: SkiItet (bildet til høyre) forteller at det erforbudt med jakt,
fiske, camping, våpen, alkohol, kjæledyr og bål i dette området i Austin,
Texas (bildet over). Det er heller ikke lov å ta med segfrø eller planter.
Den truedefuglen «golden cheeked warbler» (en spurvefugl) ble funnet
her, og da var det stopp på planene om å bygge boliger. Fotogser: Bjorn Sletto

TØMMERHOGST: Denne uglen
(spotted owl) har stått i sentrum
for en strid mellom naturhensyn og
hogstinteresser i det nordlige USA.

...MEN
IKKE
VERNE
LOVI
NORGE

— Nei, forvaltningen jobber ikke
med å innføre en tilsvarende
lovhjemmelfor beskyttelse av
truede arter som den i USA, sier
en meget bestemt underdirektør
Torkel Ramberg i Miljøvernde
partemenet til NM. Naturver
nere frykter at mange av de true-
de og sårbare artene i Norge nå
står i fare for å bli utryddet
blant annet som følge av næ
ringsvirksomhet.

N&M JON K. BERG

c

TRUET: Sopparten rosenkjuke er en
av de sårbare artene som finnes i
Skotjernjjell i Oslomarka. Dette om
rådet har i det siste stått ifokus i en
strid mellom naturvernere oggrunn
eierne som ønsker å drive hogst.

OKT VERN:
Gjermund Ander
sen i Naturvern-
forbundet i Oslo
og Akershus kre
ver en lovendring
som kan sikre alle
truede arter 11101

u tryddelse.

SLAPT: Torbjørn
Bern tsen kritise
rer Nalurvernfor
bundet for å være



Disse tidligere utrydningstruede artene er blitt
reddet av den amerikanske artsvernloven.

LI Palau-duen på de amerikanske pa
lau-øyene i Stilihavet ble tatt av listen
over truede arter i 1985, etter å ha vært
nær utryddelse siden 1945.

LI Palau-uglen, også på Palau-øyene,
ble tatt av listen i 1985. Bare fire par var
igjen i 1945, nå er det rundt ti tusen.

LI Rydberg lakrismjelt i Utah vokste
på bare to steder da den ble oppført på

> utvikling. Ingen av dem har helt
rett. Loven representerer ingen garanti
for at alle sjeldne arter vil overleve, men
på den annen side fører den sjelden til
økonomisk tap.

— Kongressen ante nok ikke hva den
gjorde i 1973. Kongressmedlemmene
trodde de skrev under på en lov som
ville beskytte ørn og hjort. I stedet fikk
vi en lov som beskyttet alle arter, og det
ble det beste våpenet naturvernerne
noensinne har hatt, sier Dennis Mur
phy, direktør for senteret for konserva
sjonsbiologi ved Standford University
i California.

Det finnes ingen formelle regler om
erstatning til grunneiere som må ver
ne et område som følge av artsvernlo
ven. Men det er uhyre sjelden utbyg

listen over truede arter i 1978. Da den ble
tatt av listen i 1989, telte forskerne mer
enn 300 000 lakrismjelt i seks fylker

LI Den amerikanske alligatoren, som
var nær utryddelse, hadde et fullstendig
come back etter at Byrået for naturfor
valtning innførte fangstforhud. Likevel
er den ennå listet opp som sårbar.

LI Populasjonen av den nordameri
kanske havørnen er sjudoblet fra 1963, da
det bare var 400 voksne par igjen. Fuglen

gingsprosjekter må stanses. Vanligvis
blir utbyggingen bare endret på en
måte som beskytter arten, og vanligvis
fører ikke dette til nevneverdige øko
nomiske tap.

Kontroversiell
— Reagan og Bush ville at Loven om

truede arter skulle oppfattes som en
kontroversiell lov, sier Cari Zichella.
Han er regionaldirektør for den store
miljøorganisasjonen Sierra Club i Wis
consin. De gjorde alt de kunne for at
Loven om truede arter ikke skulle fun
gere. Anti-miljøpolitikerne som ble ut
nevnt til å styre Byrået for naturfor
valtning gjorde ingenting før saker om
truede arter kom opp for retten.

Konflikten om flekkuglen (spottc’d

kan snart bli tatt ut av listen.
LI Den aleutiske kanadagåsa er blitt

nedskrevet fra truet til sårbar, etter at po
pulasjonen steg fra 200 1967 til 7000

dag. Grunnen var effektiv habitatvern
under Loven om truede arter i Oregon
og California.

LI Havoteren utenfor den sørlige kali
forniakysten er nesten doblet i antall si
den 1982, etter at Byrået for naturfor
valtning innførte fangstforbud.

owl) er et typisk eksempel. Byrået for
naturforvaltning hadde i årevis hatt
overveldende bevis på at flekkuglen var
truet av rovdriften på urskogene i Was
hington, uten å foreta seg noe. Til slutt
gikk miljovernorganisasjonene til søks
mål for å sette en stopper for hogsten.
Dermed var det skapt en krise, og uglen
og miljøvernerne ble syndebukkene.

Nå har situasjonen begynt å bedre
seg, forteller Zichella. Under Clinton
har Byrået for naturforvaltning begynt
å spille en mer aktiv rolle, og griper inn
før det utvikler seg til konflikter. Et godt
eksempel pi dette er den kaliforniske
myggsrnctten (C,Ii/rnian gnatcatcher,
en griaktig fugl med sort hode som le
ver av knott. Fiiglen ble listet opp som
truet i l)z, og linnes bare i malurt—

hakkene langs den sørlige kalifornia
kysten. Uheldigvis er nettopp dette om
rådet også blant USAs mest ettertrak
tede tomtegrunner. Før Byrået for
naturforvaltning grep inn, hadde nes
ten 90 prosent av malurt-bakkene for
svunnet under asfalt, mur og engelske
plener. Nå er saken løst til fordel for na
turverninteressene. I likhet med i Aust-
in, har utbyggerne gått med på å sette
til side habitat for den lille myggsmet
ten som kompensasjon for det leveom
rådet som ble tatt til tomtegrunn.

— Clinton-administrasjonen har vist
at den ønsker å løse problemene før de
utvikler seg til kriser, forteller Nikos
Boutis, en organisasjon som kjemper for
å beskytte Loven om truede arter. Ad
ministrasjonen har vist at loven kan
være fleksibel, at det går an å finne krc
ative løsninger som alle kan leve med. På
den måten kan vi kanskje endelig få lo
“en til å fungere som den skal, sier han.

Propaganda
I år eller neste år skal Loven om tru

ede arter godkjennes på nytt av Kon
gressen, og nå er presset mot loven stør
re enn noensinne. Tolv år med
konflikter og propaganda har gitt eien
domsmogulene, tømmerindustrien og
jordbrukslobbyen vind i seilene. Argu
mentene er de samme gamle, at loven
bremser den økonomiske utviklingen.

Men det er ikke bare motstanderne
mot loven som ønsker å omskrive den.
Selv tilhengerne er kritiske, særlig mot
måten den administreres på. Miljøver
nerne presser på for å legge loven bedre
til rette for områdevern, og ikke bare
for vern av enkelte arter. Håpet er å
kunne få vernet flere arter innen et

,C tørre, sammenhengende område.
Miljøvernerne er likevel mest fortør

net over at enheten som administrerer
loven har så lite penger å rutte med. I dag
er budsjettet på 200 millioner kroner i
året, mens eksperter har anslått at det
trengs 25 milliarder kroner for å berge
alle artene som er oppført som truede.
På grunn av pengemangelen, foreligger
det verneplaner for bare halvparten av
artene, og bare fire av de 700 artene på
listen har tatt seg nok opp igjen til at de
ikke lenger anses for å være truede.

Et annet problem er at det tar lang
tid å få registrert arter som truede. Nå
står det så mange som 3800 arter på
venteliste, mens Byrået for naturfor
valtning hvert år bare kan håndtere 6o
nye arter. I løpet av det siste tiåret for
svant 30 av artene som stod på vente-
listen, før de i det hele tatt ble registrert
som truede. LI

Økt energibruk

Øko-politi
Politiet i Nederland vil nå bruke
fire prosent av sine midler øre
merket for økologisk kriminali
tet, melder Warmer Bulletin.
Bakgrunnen er at befolkningen i
en undersøkelse ikke hadde tillit
til politiets arbeid for å overvåke
landets miljølovgivning. I hvert
av landets 25 politidistrikter skal
det nå komme en egen koordina
tor for natur- og miljosaker.

Avfall lønner seg
Det vesteuropeiske markedet for
miljøvennlige varer og tjenester
ble i 1992 vurdert til å være 92

milliarder dollar. Det forventes at
dette markedet vil øke med siu
prosent i året. ‘l’vskland utgjor
det største markedet, l’vsk]and er

nå verdens største eksportør av
miljøteknolologi, med et salg på
35 milliarder DM i 1992. Det stør
ste markedet er avfallsbehand
ung, og et av de hurtigst voksen
de er miljørådgivning. (THE

ECONOMIST/INTERNATIONALT

MILJ0NYT)

Instrumenter
av truede trær
Organisasjonen Fauna and Flora
Preservation Society protesterer
nå mot den økende bruken av
sjeldne og truede trær for å byg
ge musikkinstrumenter. Organi
sasjonen har regnet ut at en spe
siell form for afrikansk rosentre
brukes i omlag ioo 000 klarinet
ter i året, og at man med dagens
produksjon bare har nok trær
igjen til 20 års produksjon. Til
svarende er det nå bekymring for
overutnyttelse av en indonesisk
ibenholt-art, etter at bestandene
i India og Sri Lanka er tømt.

Varmt år
På tross av en kald vinter, er sig
nalene fortsatt entydige når det
gjelder utsiktene for global opp
varming. Beregninger av den
gjennomsnittlige årstemperatu
ren i verden i 1993, viser at fjor
året var det sjette varmeste år i
historien. Temperaturen var 0.27
grader høyere enn middeltempe
raturen mellom 1951 og 1980.
Tallene vekker bekymring, etter
som effekten av vulkanutbruddet
Pinatubo 1991 nå skulle begyn
ne å avta. Påstandene om at jord
oppvarmingen skyldes den glo
bale forurensningen, er dermed
blitt mer sannsynlig.

L-’

‘1

I en rapport utgitt av det europeiske atomforumet
(Foratom), heter det verdens energiforbruk vil øke
med mer enn 50 prosent fram til 2020. Da vil ut
viklingslandene stå for 50 prosent av energiforbru
ket, mot en tredjedel i dag. De største energikilde
ne vil fortsatt være kull, olje og gass, spår Foratom, som skuffet slår
fast at atomkraft bare vil stå for fem til seks prosent av energiforbru
ket. Fornybare energikilder vil ha en andel på fire prosent. (EUROPE

ENERG y)

fl
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AVFALL: Avfallsbehandling er det
største området innen det vest-
europeiske miljømarkedet.



Hennes & Mauritz har det. KappAhi har det. Esprit har det. Helios

har det. Sikkert også andre. Haute nature — de nye øko-klærne.

N&M har tatt en runde på byen for å sjekke markedet.

SKINNET
BEDRAR: Naturel

skeren til venstre
er kledd i turutstyr
som ikke er produ
sert miljevennlig.
Moteløvinnene til

høyre er utstyrt
med øko-klær som
føres i stadigflere

butikker.

N
N&M• SIGNY SVENDSEN
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e som selger øko-klærne,
er noe forvirret når
de får spørsmål om
hvor miljøvennlige
klærne virkelig er. De
svarer at klærne er

testet i Sverige eller Tyskland, omfattet
av Eco-tex eller de er et produkt av be
driftens egen forskning. Noen kalles
«Green Cotton». Andre «Ecobasics» el
ler «Ecollektion». Begrepene svirrer.
Manglende norsk godkjenning og mil
jomerking skaper forvirring. I Dan
mark er Hennes & Mauritz innkiaget til
Forbrukerrådet for villedende reklame
når de påstår at klærne er miljovennli
ge.

Ekspeditoren på Hennes & Mauritz
kan fortelle om godt salg.

— Av og til kommer kunder og spør
spesielt etter øko-klær. Ofte er dette al
lergikere eller noen som har lest om den
nye typen miljøklær, sier hun.

På tilbud
På KappAhl har ikke salget gått like

strykende. Nå henger øko-klærne på et
tilhudsstativ sammen med andre min
dre populære klær.

— Vi traff nok ikke helt når det gjel
der fårger og design, er forklaringen
N&M får.

Butikken gir likevel ikke opp. Den vil
ta inn ny og mer moderne kolleksjon
når våren kommer. Da skal øko-klærne
plasseres ved inngangen, lett synlig for
alle. Informasjon må til, og forbruker
ne må få vite at alternativer finnes.

— Jeg synes oko-idærne er både my
kere og mer holdbare enn de andre
klærne, sier en kunde. Sammen med
sine to barn plukker hun Lit både un
dertøy og joggedress.

— Bomullen virker bedre. Derfor be
taler jeg heller litt mer. Selv om jeg
egentlig ikke så engasjert i miljø-spørs
mål, så synes jeg øko-klær er et logisk
valg. Jeg er opptatt av kjemikaliebru
ken. Jeg liker det som er naturlig, sier
hun og forsyner seg i bunken av plagg.

— Kult nok
Hos Esprit finner vi mer moderne

plagg med spenstige farger. Naturfar
ger, blir vi fortalt. Derfor er fargen litt
mer blass. Jakken er rød, enkel og pen.
Men selv om prisen er redusert på
grunn av salget, får den oss til å him
le. Det skal virkelig idealisme til
for å ta seg råd til å handle mil
jøriktig i klesveien, kan vi fast
slå.

— Det er litt vanskelig å an
befale øko-klærne i og med at de er dy

rere. Snittet er heller ikke alltid helt in.
Vårkolleksjonen virker likevel bedre,
sier den engasjerte ekspeditøren før
hun iler til for å betjene to unge jenter
som er ute for å kikke.

— øko-klær er kult nok det, sier en
av dem. Hun har selv et plagg hjemme
som hun har fått i gave.

— Men jeg leter ikke spesielt etter det
når jeg skal kjøpe klær, forklarer hun og
er allerede opptatt av noen andre plagg
som henger på et annet stativ. Prisene
på dem er lavere, fargene skarpere og
snittet mer moderne.

Det kan nok fastslås at det
ennå er et stykke å gå før
øko-klærne danker
ut den tradisjonelle
produksjonen. De
selges for en ri
meligere penge,
mens miljøet
betaler den
høyeste pri
sen. LI

bomull, men bomullsproduksjonen
opptar bare fem prosent av åkerarealet.
De kjemiske sprøytemidlene skader
både de som jobber på åkrene og dyre-
og plantelivet.

Et krav til miljøvennlig tekstilpro
duksjon er at bomullen er økologisk
dyrket. Det vil si at den er dyrket uten
kunstgjødsel eller kjemiske sprøytemid
ler. Det dyrkes økologisk bomull i flere
land, men USA er foreløpig den største
produsenten av kontrollert og godkjent
økologisk bomull. Eksempelvis har jord
bruksdepartementet i Texas tatt initiati
vet til økologisk bomullsdyrking og har
bygget opp et system for å kontrollere at
produksjonen virkelig er økologisk.

• Håndplukket bomull
Mekanisk plukking av bomull skjer

ved at åkrene sprøytes med et avlø
‘ingsmiddel som får bomullen til å løs

fra stilken. Det miljøvennlige alter
nativet er at bomullen plukkes for
hånd.

• Lindyrking
Lin dyrkes med bruk av både kunst

gjødsel og sprøytemidler, men ikke mer
enn i vanlig jordbruksproduksjon. Det
er foreløpig bare i Tyskland at lin dyrkes
økologisk i noe større omfang.

• Silkelarven
Silke produseres av silkelarven som

lever på mullbærtrær. Silkelarven spin
ner en kokong av silke rundt seg før for
puppingen. Denne produksjonen fører
ikke til miljøproblemer — forutsatt at
det ikke brukes kjemikalier i dyrking
en av trærne.

0 • Grønne sauer
Land som produserer store mengder

ull, slik som Australia, New Zealand,
Uruguay og Sør-Afrika, har problemer
med at sauene blir angrepet av parasit
ter. For å fjerne parasittene, blir saue

ne dyppet i et bad med et kjemisk in
sektsmiddel, eller middelet blir
strødd på ulla til sauene. Det er
også et problem at sauene har
innvollsparasitter. Disse blir be
handlet med meclisiner som

gjør at sauemøkka brytes lang
somt ned.

Ull produsert i de nordis
ke landene er alternativ i og
med at vi har mindre pro
blemer med alle typer
parasitter. Det skyldes

først og fremst at klimaet er kalde
re og at vi har større beiteområder.

• Ikke «superwash» uB
For at det skal være mulig å

vaske ull i vaskemaskin uten at
den filtrer seg sammen,
blir garnet be
handlet med
klor, og får
merkelap
pen «su
perwash».
Denne
behand
lingen fø
rer til at
avløpsvan
net innehol
der klorerte
organiske stoffer.
Det er stoffer som hoper seg opp i næ
ringskjeden og skader fisk og andre le
vende organismer i vann.

Miljøvennlige ullplagg bør ikke være
«superwash»-behandlet.

• libleket tekstiler
Tekstiler er vanligvis bleket med klor

eller hydrogen peroksyd. Miljøvennlige
klær skal ikke være bleket med klor. For
å redusere mengden kjemikalier i teks
tilproduksjonen, bør bleking unngås.

• Farger med gift
Fargestoffer som brukes i tekstilin

dustrien inneholder ofte giftige kjemi
kalier. Noen fargestoffer inneholder
tungmetaller som slippes ut i mil
jøet ved produksjon, eller når
plagget vaskes. Andre farge-
stoffer inneholder aroma
tiske aminer. Det vanlig
ste av dem er bensidin.
En del av de aromatiske
aminene er kreftfremkal
lende eller er mistenkt
for å være det. Alle farge
stoffene er vanskelig ned
brytbare.

I USA finnes det flere be
drifter som gjenvinner fargebade
ne fra tekstilindustrien. På den måten
blir utslippene fra fargingen redusert
eller forsvinner helt.

• Naturlig farget bomull
Det finnes naturlig farget bomull, og

ifølge mytene dyrket indianerne både
rød, blå, grønn, brun, rosa og lavendel
farget bomull. Tekstilindustrien har
hittil ikke brukt naturlig farget bomull
fordi fibrene har vært for korte for spin
nemaskinene. Nå har en produsent i
USA foredlet fram naturlig fargete
bomullsplanter med lange nok fibre til

maskinell
spinning. I
motsetning
til farget
bomull som
blir blekere

når den vas
kes, blir den na

turlige bomullen
sterkere i fargen ved

For å lage blant annet rynkefri
bomull og viskose, brukes det stof

fer som avgir formaldehyd. Formal
dehyd irriterer huden og kan være
kreftframkallende.

Miljøvennlige klær bør ikke være be
handlet med stoffer som avgir formal
dehyd.

• Verre med mindre brennbart
For å gjøre tekstiler mindre brenn

bare, behandles de med kjemikalier.
Det er ingen av de stoffene som brukes
som er miljøvennlige nok til at de kan
anbefales.

• Ozonnedbrytende klær
Stoffer som skal være vanntette, be

handles vanligvis med klor-fluor-kar
boner (KFK), som bryter ned ozonla
get. Enkelte polymerer kan være et
bedre alternativ.

• Knapper
og glidelåser
Knapper, hem

per og glidelåser
bør være laget av
et miljøvennlig
materiale. Vi anbe
faler knapper av

for eksempel tre el
ler resirkulert glass.

Glidelåsen bør være la
get av metaller som ikke er

• Ikke nok med det...
Det er flere sider ved produksjons

prosessen som har betydning for mil
jøet enn det vi har beskrevet. Det gjel
der for eksempel bruk av spinnoljer for
å gjøre det lettere å veve stoffer, bruk av
vaskemidler og mykgjørere. Det gjelder
også forbruket av vann og energi i pro
duksjonen og om tekstilprodusentene
resirkulerer fibrene. Disse faktorene må
være med i en samlet vurdering av hvor
miljøvennlig tekstilene er. LI

Slik lages
miljoklær
Hva skal til for å gjøre klærne
miljøvennlige? I denne oversik
ten vil du se hvilke miljøproble
mer produksjonen av klær ska
per, og hvilke miljøvennlig
alternativer som finnes. Vi tar
for oss naturfibrene bomull, lin,
ull og silke.

N&M• INGER SPANGEN

/1

i i
vask.

• Rynkefritt ikke bra

• økologisk bomull

Bomull dekker
om lag halvparten

av verdens behov
for tekstilfibre. I

dyrkes den på en iw

miljøvennlig måte. u
prosent av verdens
kjemiske sprøyte
midler brukes i
dyrkingen av
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or,

0
-t

i

I galvanisert.

12 • N&M 2.94
N&M 2.94• 13



-Vi seI’er
mye dritt?
Klor, kjemiske insektsmiddler og
giftigefargestoffer er bare noen
eksempler på det din elskede
bommulsskjorte inneholder.
— De fleste klærne er noe skikke
lig dritt, sier daglig leder i kles
produsenten Esprit Norge, Tina
Holt.

N&M• SIGNY SVENDSEN

— I teko-industrien har det vært altfor
lite fokusert på alternativer til alt fra
produksjon av råstoffet til fargeproses
sen og materialene i knapper og glide
låser. Men jeg mener den trenden nå er
i ferd med å snu, sier daglig leder i 1des-
produsenten Esprit i Norge, Tina
Holth.

Ingen fast
standard
Det finnes i dag ingen internasjona
le standarder for hva som kreves for
å kunne kalle klær miljøvennlige. I
Norge har vi heller ingen form for
klassifiseringssystem av øko-kiær.
Det betyr at vi forbrukere ikke kan
vite om de øko-merkede klærne vi
kjøper faktisk er miljøvennlige.

Forbrukerrådet og Naturvernfor
bundet vil i løpet av 1994 sette i gang
et fellesprosjekt der de skal forsøke
å finne fram til standarder for og
kontroll av øko-klær.

I mellomtiden tilbys bedriftene en
del miljømerker av mer lokal art.
Øko-Tex, MST og Eltac er merker
som benyttes i land i Europa. Ingen
av disse merkene kan imidlertid inn
gå i et «vugge til grav» prinsipp. EU
og Svanen vil etterhvert komme med
sitt miljømerke som visstnok skal
innbefatte dyrkningsmåten av bom
ullen. L_I

RESIRKULERT: Daglig leder i Esprit
Norge, Tina Holth, har tattpå seg
genser laget av økologisk bomull og
en vest av resirkulert ull. Men ikke
alt hun selger er uskyldsrent.

økologisk forsoksprosjekt
Esprit satte selv i gang et forsokspro

sjekt for tre år siden der målet var å pro
dusere klær som etter deres mening er
økologisk riktig. Ecollection-prosjektet
omfatter blant annet dyrking av bom-
ull uten insektsmidler og kunstgjødsel i
jord som ikke har vært berørt av mil
jøgifter de siste tre årene. Klærne skal
ikke blekes, og i fargeprosessen brukes
naturfarger. Det tas også hensyn til
vann- og elektrisitetsforbruket. Ved å ta
i bruk alternative fargeprosesser, har
Esprit klart å spare 70 prosent av ener
gien. I tillegg er det inngått avtaler
med håndverkere i den
tredje verden som har
tatt i bruk gammel
brukskunst. Her lages
knapper av resirku
lert glass og føtter
fra regnskogen.

— Ecollection
er bare en liten
del av bedrif
tens klespro
duksjon, og

det meste av det dere selger og produ
serer er langt fra miljovennlig. Hva er
årsaken til at dere ikke har lagt om hele
produksjonen?

— Det er umulig for en bedrift over
natten å skulle legge om produksjonen
totalt. Vi må godta at det tas ett skritt
om gangen, sier Holth.

Penger å tjene
Ifølge Tina Holth er salget av såkalte

øko-klær stigende. Hun tror ikke at den
ne trenden vil snu. Tvert imot. Hun me
ner at forbrukerne etterhvert vil stille

større krav til de klærne de kjøper.
— Esprit har inngått ti-års kon
trakter med bøndene som
produserer økologisk dyrket
bomull. Dette forteller at vi
tror på det vi gjør og at det
er penger å hente på den
nye trenden. Ikke minst
fordi øko-klærne viser at
du kan se ok og smart
ut i klesveien — samtidig
som du er miljøvennlig,
sier hun. E]

Krev lavere pris!
El El Jeg prøver å kjøpe minst mulig
emballasje, og har nå gått over til å bru
ke vaskemiddel som selges i refillsyste
mer. Jeg har imidlertid oppdaget at
noen butikker selger OMO’s vaskemid
dcli refiliposer til et høyere kilopris enn
i de opprinnelige pakkene. De opprin
nelige pakkene er dessuten av solid
papp og inneholder vaskeball og skje,
og jeg kan ikke skjønne hvorfor dette
selges billigere enn en papirpose. Vet du
hvem det er som fastsetter disse prisene
og hvorfor ikke de miljøvennlige alter
nativene oppmuntres?

C’HRISTINA SCHØNSDORS, OSLO

Det er Denofa-Lilleborg som produserer
mesteparten av de vaskemidler som blir
solgt i Norge, blant annet OMO. Ifølge
Denofa-Lilleborg selges refihiposene til
butikkene til en pris som ligger sju pro
sent lavere enn de vanlige pakkene, for å
stimulere til bruk av refill. Det er deretter
opp til butikkene å bestemme utsalgspri
sen, og noen butikker har dessverre satt
opp prisenepå refillposene. Hvis du inis
tenker at dette har skjedd i din butikk, så
snakk med butikksjefen og krev at butik
ken setter ned prisene på disse produkte
ne.

Husk for øvrig at innholdet i pakkene
er minst like viktig som emballasjen. Det
er dessverre ikke alltid de vaskemidlene
som blir solgt i refillpakker som har det
mest miljøvennlige innholdet.

Miljovennlig
maling?
El LI Vi har pusset opp et gammelt hus,
og på barnerommet ville vi bruke ma
ling uten farlige løsemidler. Den loka
le forhandleren hadde sluttet å for
handle LIVOS fordi det var så dyrt,
men hadde gått over til noe som hette
BIOFA og som ifølge ham var like bra.
Vi kjøpte maling og olje av dette mer
ket, men under arbeidet var lukten
utrolig sterk og medførte hodepine. Vi

ble i sterkt tvil om dette produktet kun
ne være ufarlig. Er vi blitt lurt?

ASTRI OG RAGNAR, VESTMARKA

Ifølge importøren av BIOFA-produkter
brukes appelsinskallolje eller vann SO!fl

løsemiddel. Appelsinskallolje inneholder
d-limonen som står på Statens foruren
singstilsyns liste over allergifremnkallende
stoffer. Limonen kan gi kontaktallergi.
De van nbaserte produktene inneholder
noe linolje, og noen inneholder også en
urt som heter bergamot. Disse stoffene
har spesiell lukt, og det kan hende at det
er dette som har forårsaket hodepine.
Tørketiden for naturmaling er ofte leng
er enn for syntetisk maling, og det er vik
tig med god lufting også når det males
med naturmaling.

Både BIOFA og LIVOS
markedsføres som naturma
ling. Dette betyr at det bru
kes stoffer som kan frem
stilles naturlig, og som er
lett nedbrytbare i sitt na
turlige miljø, for eksempel
oljer fra forskjellige vek
ster. Det er imidlertid
ikke alltid sikkert at
de er lett nedbrytba
re i nye miljøer.
Noen av disse stof
fene er uvante fot

/

mange av oss og
kan være allergi
fremkallende. Både
LIVOS og BIOFA har
derfor flere alternative produkter, og
tilbyr informasjon om hvor mye av de
forskjellige stoffene de ulike produktene
inneholder.

Hva er miljødekk?
El El På hvilken måte er piggdekk mil
jøskadelige, og hva ligger egentlig i be
grepet «miljødekk» som Viking dekk
reklamerer for?

JENS KÅRE BER GNES, HALDEN

Når du kjører på bare veier med pigg
dekk, males asfalten opp slik at det virv
les opp asfaltstøv. Dette puster folk inn,

og det antas å være en av årsakene til at
folk som bor nær veier lettere får allergi
er og luftveisinfeksjoner enn andre. Støy
er også et miljøproblem i forbindelse med
piggdekkbruk.

Miljødekket som det reklameres for,
har pigger av et lettere materiale enn de
tradisjonelle piggene. Detforårsaker der
for noe mindre slitasje på veiene. Men du
må alltid veie sikkerhet opp mot miljø, og
det er vanskelig å gi noen generell anbe
faling. Du bør tenke etter hvilke kjøreva
ner du har, og om piggdekk er nødven
dig under deforholdene du kjører i. Hvis
du bor i et område der det typiske vin
terføret er bar asfalt, trenger du sann
synligvis ikke piggdekk.

Spisbare
tallerkener?
El LI Jeg har sett i avisen at
det ble brukt «spisbare» en
gangstallerkener og —bestikk
under OL. Hva er disse tal
lerkenene lagd av, og vil det

snart bli mulig å kjøpe
dem i vanlige dagligvare
butikker?

ÅSE B. NORMANN,

HAMMERFEST

i Tallerkenene som ble brukt
under OL, er lagd avpotetsti

velse, vann, vegetabilske oljer og en
tynn cellulosefilm. Bestikket er lagd av
mnaisstivelse tilsatt biologisk nedbrytba
repolymnerer (plast). Begge kan komnpos
teres, og kan også benyttes til grisefôr et
ter sterilisering. Det er mulig å spise
serviset også for mennesker, men jeg tip
per de fleste foretrekker litt mer velsma
kende mat. Det usikkert om og når disse
produktene kan bli tilgjengelige i van li
ge butikker. Selv om tallerkenene og be
stikket er mulig å kompostere, er de like-
fullt engangsprodukter. De anbefales
derfor ikke av Naturvernforbundet der
hvor man kan velge vanlige tallerkener og
bestikk.

Gronn hverda9

Maria gir svar!
I denne spalten kan du rette spørsmål om alt du lurer på om miljø til fagkon

sulent Maria Munther i Naturvernforbundet. Skriv til Natur & Miljø, Postboks
2113, Grünerløkka, 0505 Oslo. Merk konvolutten «Maria svarer».
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Foto: Terje Agnalt
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Kim Hartvig er
født 1958 i Tønsberg

og vokste opp i Hof i
Vestfold. Han arbeider nå

som profesjonell fotografi Oslo, ved si
den av sitt arbeid som skri
bent og fotokunstner. Han
deburtete med utstillingen MOMEN
TO, som var en temautstilling omkring
problematikken natur — menneske og
sivlisasjon. I forbindelse med utstilling
en fikk han Norsk Kulrutrråds debu
tantstøtte. Bildene hans er innkjøpt av
Preus Fotomuseum og Olav Løkkens
samlinger. Han er senere blitt tildelt sti
pend fra Norsk Fotografisk Fond for å
arbeide med en ny utstilling. Som fo
tokunstner fotograferer han helst nor
disk natur, mennesker i natur og sivili
sasjon i landskap. Han arbeider for det
meste med sort-hvitt bilder. Dette ska
per en klar distanse mellom virkelighet
og bilde, noe som skaper en almenn
gjøring avmotivet. Bildene blir ikke
konkrete avbildninger av landskapet,
men symboler på naturen.

Hartvig vil at bildene skal få folk til
å refiektere over sitt livsgrunnlag, hva
som er de nødvendige naturlige forut
setningene for eksistensen.

— Helt urørte naturområder er nød
vendig å verne for å opprettholde na
turens produksjon av ren luft og rent
vann, og for å bevare naturens mang
fold og sunnhet. Den urørte naturen
har rett til å være til og er nødvendig
som bakgrunn for våre liv. Det trygger
vår trivsel og psykiske sunnhet, sier
Hartvig.

For tiden arbeider han med «new
photography», som vil si bilder av land
skap som er brukt og forlatt av men
nesker. Li
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N&M JON K. BERG

J
universitetsbyen Cambridge,
en times togtur (tre timers sne
glende biltur, fikk vi erfare!)
utenfor London, ble en ny me
tode for å ta knekken på bilkø
ene testet ut i fjor høst. N&M

var der da entusiastiske kommunebyrå
krater demonstrerte høyteknologien for
skuelystne fra alle verdenshjørner.

Hensikten med teknologien er å re
dusere koene. Hver dag kjører 90 ooobi
ler inn til sentrum av Cambridge, og det
forventes 30 prosent økning av trafikken
innen 2000. Allerede i dag er innfarts
årene overbelastet i rush-tidene.

Inne i bilen har du en databrikke. På
forhånd har du kjøpt et smartkort med
et visst antall poeng. Når du kjører inn
i sentrum, registreres bilen din, og brik
ken blir akt ivisert. Hver gang du må re
dusere farten på grunn av kø, mister du
poeng. En liten skjerm i bilen viser hvor
mange poeng du til enhver tid har igjen.
Unngår du køene og kjører i jevn fart,
mister du ingen poeng og slipper å be
tale. På denne måten skal bilistene opp
muntres til enten å bruke andre trans
portmidler, kjøre på andre tidspunkter
eller velge andre veier. Veiprising kalles
systemet på fagspråket.

Miljovern?
Har dette noe med miljøvern å gjøre?

Ja, mener transportplanlegger Bob
Tuckwell i Cambridge kommune.

— Mindre kø betyr mindre forurens
ning, fordi en en bil som er i fart, slip
per ut mindre forurensende gasser enn
en som står og stanger i kø. Dessuten

kan systemet oppmuntre flere til å ta
kollektivtraftkk eller bruke sykkelen, og
inntektene fra veiprisingen kan gå til
opprustning av kollektivtraflkken, sier
han til N&M.

Men er det ikke dyrt? Nei, mener
Bob. Demonstrasjonsutstyret er riktig
nok svindyrt, men masseproduksjon vil
redusere kostnadene vesentlig.

Så hva er problemet? Politikk! Og jus.
Det er vanskelig å få politisk aksept for
veiprisingen, har det vist seg. Handels
standen i sentrum er redd for å tape
kunder, mens yrkessjåførene ser inn
tekter svinne bort. Likevel spår den bri
tiske transportministeren, Robert Key,
overfor bladet Transportation at syste
met vil være i drift på de britiske øye
ne innen ti år.

Det trengs også juridiske avklaringer,
fordi dette er en form for overvåkning.
Men Bob Tuckwell mener at dette ikke
skal bli noe problem, for opplysninge
ne behandles strengt konfidensielt.

Skepsis i Norge
Den samme teknologien som ble

prøvd i Cambridge, brukes ved bom
stasjonene i Trondheim. Her er det en
avgiftsforskjell på et par kroner etter når
på døgnet du kjører inn eller ut av byen.
Men systemet i Trondheim har et langt
mindre omfang enn forsøket i Cam
bridge, og det er ikke så fleksibelt. Det
er også bompengeringer andre steder i
Norge, men de brukes for å finansiere
veier og ikke for å regulere trafikken.

Samferdselsdepartementet, sammen
med blant andre Universitetet i Bergen
og Transportøkonomisk Institutt, har
i flere år utredet muligheten for intro
duksjon av veiprising i Norge. Men in-

og veitraflkkplanen som ble lagt fram
for Stortinget for et års tid siden. Her
heter det at departementet ser på vei
prising som «et interessant og nyttig
virkemiddel for å regulere trafikk
strømmene på veinettet.»

Men departementet går ikke inn for
et prøveprosjekt i Norge, fordi «en rek
ke forhold gjenstår å utrede.» Det gjel
der hvilken offentlig institusjon som

skal bestemme og ha ansvaret, juridis
ke forhold og bruken av inntektene.
Veiprising utredes også i London og i
Nederland.

Viktig tiltak
Veiprising støttes av miljøbevegel

sen. Leder Tore Berge i Aksjon Nær-
miljø og Trafikk (ANT), kritiserer
myndighetene for å sitte på gjerdet i

denne saken.
— Samferdselsdepartementet burde

sette i gang et forsøksprosjekt her i Nor
ge, slik som det i Cambridge, sier han.

— Men ifølge departementet er beho
vet for veiprising i Norge lite?

— Det er jeg ikke enig i. For eksem
pel er Oslo og Drammen to av Europas
mest forurensede byer, sier han.

Berge sier at veiprising er et langt bed
re system enn de norske bompengering
ene. Den enkelte bilist kan bli trukket for
de kostnader kjøringen påfører samfun
net og miljøet. Dermed vil flere bli mo
tivert til å velge andre reisemåter og ut
nytte tilbudene i eget nærmiljø framfor
å kjøre til den andre siden av byen.

Berge understreker at veiprising bare
er ett av flere nødvendige tiltak for å re
dusere miljøbelastningen fra samferd
selssektoren. Han mener at inntektene
fra veiprisingen bør gå til kollektiv-
trafikk, bygging av sykkelveier og tiltak
for å redusere transportbehovet, for ek
sempel etablering av barnehager i nær-
miljøet.

— Næringslivet vil ha alt å tjene på
veiprising. Et mer effektivt transport-
system og et bedre bymiljø vil gi store
fordeler for varetransporten og han
delsstanden. El

CAMBRIDGE (Natur c Miljø): Bip! Mens
du kjører i kø, ser du at pengene dine ren
ner ut i høyt tempo. Kanskje du heller skul
le tatt bussen i dag?

POSITIV: Leder Tore Berge i Ak
sjon Nærmiljø og Trafikk mener at
norske myndigheter nå må sette i
gang etforsøksprosjekt om veipri
sing.

Foto: Jon K. Berg

REGISTRERES: Transportplanleg
ger Bob Tuckwell i Cambridge
kommune med teknologien som
registrerer at du kjører inn til sen
trum av byen. Fra nå av må du
passe på ikke å havne i bilkø!

teressen har dalt litt i det siste, forteller
førstekonsulent Lars Krogset i Sam
ferdselsdepartementet til N&M.

— Vi har funnet ut at behovet for vei
prising ikke er så stort i Norge. Det er
bare på et par riksveier at det er nok kø
til å kunne forsvare et slikt system, og i
byene har vi allerede bompengeringer.
Men på lang sikt kan det kanskje bli
mer aktuelt, sier han.

Veiprising er nærmere omtalt i vei-
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Portrettet: Sidsel Mørck

‘SER

Hun harfått sitt pass påskrevetflere gan
ger. Pasifist, feminist, moralist og industri
hetser er begrep som i ulike faser har blitt
hengt på henne. Men Sidsel Mørck, forfat
ter og deltaker i miljødebatten gjennom 20

år, slår hardt tilbake. Hun frykter åndelig
død hvis hun slukker engasjementet.

N&M• SIGNY SVENDSEN

OL PAKKET HUN passet og tuben med
solfaktor 20 og dro til l5ellene på Kanari
øyene. Hun orket ikke å være i landet
mens hysteriet pågikk. I l5ellene gikk hun
i timesvis uten å treffe turister. Hun slap
pet av, nøt naturen, trakk inn frisk luft og

ny inspirasjon.
«Det er for sent å gråte. Derfor kommer latteren» skrev

hun en gang i sin faste spalte i Aftenposten. Latteren kom
mer fram hos 56-åringen mens hun over en kaffekopp, som
det ifølge henne selv blir så altfor mange av, billedliggjør de
alvorlige herrers OL-lek.

— Det var jo underholdende å se en seriøs Gunnar Hei
berg forklare og vise hvordan den norske og greske ilden
skulle møtes. Men i korte trekk er OL den hvite manns eli
tetenkning — kapitalismens høyre hånd. Idrettsutøvere som
selger kroppen sin til dem som måtte ønske å betale, er ikke

verdt applaus. Nei, jeg liker det ikke.
Selv la hun danseskoene på hylla fordi hun som småjen

te ikke likte konkurransen. Senere ble det bare dans for mo
roskyld. Og skal man tro nære venner, er det mye moro når
Mørck ser lyst på livet og slår ut håret. På sin 5o-årsdag dan
set hun bokstavelig talt skoene av seg i et lokale som etter
hvert ble så røykfylt at brannalarmen gikk.

Brannvesenet rykket ut, men ble møtt av en sko-løs jubi
lant som med glimt i øyet beroliget de unge brannmenne
ne.

Jo, Sidsel Mørck er glad i det sosiale liv. Hun omgås de
fleste typer mennesker, er interessert i folk rundt seg. Det for
telles at hun og CC fra Morgenbladet til tider er å observe
re i dyp passiar ved et kafebord.

Men hun er ikke et typisk bymen
neske. Hun er heller ikke noe typisk na
turmenneske. Hun vil ha begge deler.
Både det grønne, friske og byens kul
turelle tilbud med teatre og kafeer. Når
hun i helgene tar bussen eller banen
(skryter av at hun aldri har eid en bil)
ut i marka, er det for å bruke naturen.
Ofte forlater hun sin hyggelige leilighet
på Kampen for å nyte freden på hytta i
Sandef5ord. Der drar hun opp fersk fisk
til kvelds og plukker bær og sopp.

FORFATTEREN ER FØDT I SANDEFJORD.

Vokste opp med en mor som var ut
dannet ballettdanser og skuespiller, >

(Foto; Terje Agnalt)

FORFATTER: Forfatteren Sidsel Mørck har i 20 år markert sitt miljøengasjement i skrift og tale. Hun satte fokus
på miljøgiftene i en tid da miljøbevegelsen i stor grad var mest opptatt av det klassiske naturvern.
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og en russisk bestefar som livnærte seg som fotograf.
Siden ble det artium på Berg videregående skole på Oslos bes
te vestkant. Kjærligheten satte en effektiv stopper for videre
studier. Som 22-åring var Sidsel eneforsørger for en stude
rende mann og etterhvert to barn. De bosatte seg på Nesod
den der hun kom i kontakt med forfattere og kunstnere. Fra
dem fikk hun støtte i sitt ønske om å skrive. I den tiden ar
beidet hun for fredskontoret, og publiserte sitt første dikt,
«Flukten» i Aftenposten i 1965. I 1969 skrev hun sitt første mil
jødikt, «Giftene». Sin ordentlige debut fikk hun som 3o-åring
med dilctsamlingen «Et ødselt sekund». Hun hadde i mel
lomtiden født sitt tredje barn og bosatt seg i Porsgrunn med
Norsk Hydro rett utenfor stuevinduet. I tillegg til det litte
rære arbeidet, en kontorjobb og familie, brukte hun mye tid
på journalistisk gravearbeid. Ønsket var å finne ut hva som
skjulte seg bak den gule røyken som slapp ut fra fabrikken
og ble liggende som en dis over hele Grenlandsområdet.

— I første rekke var det ikke utslippene og miljøsaken i seg
selv som opptok meg mest. Det var mer storindustriens makt
og manglende vilje til å gi opplysninger som satte mitt sin
ne i kok. Til tross for at bedriftene rådde over kjemikere, bio
loger og annen ekspertise, så var det vi utenfor portene som
måtte finne ut om røyken og gassen var helsefarlig. De høye
herrer viste mer lojalitet overfor bedriftens overskudd enn
for befolkningens ve og vel.

Denne problemstillingen tok hun opp i sine romaner
«Stumtjenere» og «Ikke til salgs».

— Det er nok slike erfaringer som gjør at jeg vanskelig sto
ler på industriherrer som plutselig har sett lyset og begyn
ner å snakke om miljø og rensekrav. På samme måte som
ingen lenger benekter at de er for likestilling, våger ingen i
dag si at det er 0K å forurense. Noen mener det sikkert vel,
men i dette hallelujakoret har det etterhvert blitt vanskelig
å skille de rene stemmene fra de falske.

Sidsel Mørck er ikke nådig i sin språkbruk når hun ka
rakteriserer industriens herrer og mennesker med makt.
Gjennom en årrekke forsøkte de å ufarliggjøre og latterlig
gjøre henne. Hun erfarte blant annet at daværende ordfø
rer i Grenland avfeide miljøkritikken med å si at: «Det er ikke
mye forurensning i Grenland. Den finnes bare i visse forfat
teres hjerne».

SIDSEL M0RCK HAR I ÅRENES LØP gitt ut 23 bøker, mottatt
Fritt ord prisen, Venstres miljøpris, Rakel Carlson-prisen og
lever nå på statsstipend.

— Har du noengang hatt lyst til å gi opp?
Spørsmålet gir henne noen forundringsrynker i panna

mens hun lar blikket gli over kanten på det blå kaffekruset.

((Barna kan ikke
reklamere for sin
framtid»

Hun setter det fra seg på det trehvite kjøkkenbordet som står
i stil med resten av leiligheten: furugulv, bokreoler som fyller
hele stueveggen og mye keramikk. Det som skifier seg ut, er
en knall-rod skinnsofa. Der krøller hun seg formodentlig
sammen med en god bok når ledige stunder tillater det. For
TV-titting blir det lite av. TV’en kan lett bli en kvasivenn for
folk, mener hun.

— Nei, jeg ønsker ikke å gi opp — selv om motbakkene til ti
der har vært bratte. I perioder kan jeg være sliten. Men jeg
ville dø åndelig dersom jeg sviktet engasjementet i viktige
samfunnsspørsmål.

I sin novellesamling «Kikkeren» angrep hun livets «lis
somhet». Hun har selv levd et liv «fullt og helt, ikke stykkevis
og delt», og vært opptatt av det meste fra likestilling, ar
beidsledighet, kjærlighetens kår, EU og ikke minst barns ret
tigheter.

— Det står ingen sponsor bak barna. De kan ikke rekla
mere for sin framtid. Selv foreldre tenker kortsiktig. De fes
ter bilbeltet godt rundt et godkjent barnesete i bilen, men
glemmer at de samtidig ødelegger den lufta deres barn skal
puste i. Sånn er det på mange områder: Jeg smører meg inn
med solfaktor 20 for å beskytte meg mot ultrafiolette strå
ler. Vi sykler rundt med munnhind og hjelmer og tar stadig
flere forhåndsregler. Mennesket er virkelig tilpasningsdyktig.
Men må det en katastrofe til før vi virkelig våkner og innser
at vi er avhengige av naturen?

Alvoret er lett å lese i øynene hennes. Hele ansiktet,
kroppsspråket og måten å ordlegge seg på, bærer preg av at
hun er dypt seriøs og engasjert. Hun kunne likevel ikke fort
satt sitt arbeid dersom hun ikke øynet håp. Miljøvernminis
ter Thorhjørn Berntsens utspill om redusert forbruk er ett
halmstrå å henge håpet og troen på. Hun stoler på hans ær
lige engasjement og gode vilje.

— Han er tross alt en gammel sosialist. Berntsen har inn-

sett at vi ikke kan snakke om endret forbruksmønster uten
å snakke om andre økonomiske modeller. Men han har ster
ke motkrefter, som for eksempel Finansdepartementet. At
det ikke finnes alternativer til plan- og markedsøkonomien,
er en gammel klisje vi må kvitte oss med. Disse økonomis
ke modellene er tross alt menneskeskapte. Nettopp derfor
skulle det være mulig for dagens mennesker å skape et øko
nomisk system som tar hensyn til miljøkostnader og forde
ling mellom nord og sør. Istedenfor å dyrke OL-helter som
løper fort på ski, burde vi lytte til og være stolte av mennes
ker som nobelprisvinner Trygve Haavelmo fordi han reiser
kritikk mot tradisjonell vekstøkonorni. Slike mennesker gir
håp for framtida, avslutter hun. D

NEDGANG:
Piggsvin

stammen er
i nedgang.
Nå vil for
sker Beate

Strøm

Forsker Beate Strøm Johansen ved
Univsersitetet i Trondheim
trenger hjelp fra N&Ms lesere. I

forbindelse med sin doktorgrad ved zo
ologisk institutt, har hun laget et spor
reskjema om piggsvin som hun vil at le
serne sender inn svarene på snarest
mulig. Undersøkelsen dreier seg om
piggsvinets økologi, utbredelse og be
standsvariasjon fra 1960 til 1994. Bak
grunnen for undersøkelsen er at det på
70- og 8o-tallet kom alarmerende mel

I • Opplysningene i dette skjemaet er sendt av (navn,
adesse, kommune, fylke)

2. Opplysningene er fra: (sted, kommune, fylke)

3. Har du observert piggsvin i 1993? (ja/nei). Oppgi
biotype (eks. løvskog, barskog, åker, eng, boligområde)

4. Hvor mange piggsvin har du observert i 1993?

5. Har du observert piggsvinfamilier med unger i
1993 eller tidligere år? (Ja/nei) Hvis ja, oppgi antall
unger i kullet og ca. årstall.

0. Når på året har du observert piggsvinunger?
Oppgi til nærmeste halve måned.

7. Har du sett piggsvin parre seg? (Ja/nei) Hvis ja,
oppgi tidspunkt til nærmeste halve måned og type par-
ring (rygg mot buk/buk mot buk)

8. Hvor tidlig pà våren har du observert piggsvin?
(nærmeste måned)

9. Hvor sent på høsten har du observert piggsvin?
Oppgi til nærmeste måned.

I 0. Har du sett piggsvin om vinteren? (Ja/nei) Hvis ja,

Johansen
ha hjelp fra
NMs
lesere til å
kartlegge
omfanget.
(Foto: var
Harjar/Samfoto)

rødlisten over truede og sårbare arter i
Norge, men at det er stor usikkerhet om
utbredelsen.

Svarene skrives på eget ark
og sendes til

Beate Strøm Johansen
Zoologisk Institutt, AVH Rosenborg
Universitetet i Trondheim
7055 Trondheim
Telefon: 73 94 21 06 (privat)

var det mildvær eller sterk kulde?

I I • Hvis du ikke har observert piggsvin i 1993, har du
observert piggsvin tidligere (ja/nei)? Hvis ja, oppgi ca.
årstall og ca. antall piggsvin pr. år.

I 2. Er det ditt inntrykk at piggsvinbesr.anden i kom
munen er gått tilbake, er uforandret eller har økt i
periodene 1960—70, 1970—80, 1980—90 og 1990—93?
(Ett svar for hver tidsperiode).

I 3. Har du funnet døde piggsvinn i en eller flere av
disse peridoene? (JaJnei) Hvis ja, oppgi ca. antall i hver
tidsperiode og mulig dødsårsak.

I 4. Tror du piggsvinet har kommet til stedet/kommu
nen ved A) egen hjelp eller ved B) at mennesker har
satt de ut der?

I 5. Hvor lenge tror du det har vært piggsvin på ste
det/kommunen?

I 0. Hva tror du er den viktigste dødsårsaken hos
piggsvin?

I 7. Tilleggsopplysninger om for eksempel piggsvinets
bol og bolets plassering.

Har du sett piggsvin?

-JJ

dinger om at piggsvinet var forsvunnet
mange steder i Norge. Tilsvarende mel
dinger kom fra Sverige og Finland.

— Økologi, utbredelse og forekomst
av piggsvin i Norge er dårlig kjent, så le
sernes



Tøbleier
Norslprodusert bleie Fra Tradisjon og Miljø. På topp
miljø og forbrukertest. Kan kokes på 95 grader. Fyldig
brukerveiledning Følger med. Selges i pakker a 5 stk.
Varenr. 6600 5 stk. Naturbleien 0 - 7 mnd kr. 650,-
Varenr. 6601 5 stk. Naturbleien 7 - 30 mnd kr. 650,-
Varenr. 6602 Ulibukse 0 - 7 mnd kr. 185,-
Varenr. 6603 Ulibukse 7 - 30 mnd kr. 185,-

Reinskinns
lommebok
Ekskiusiv lommebok i slitesterkt
reinskinn. God plass til sedler,
mynter, kort og førerkort. Passer
for begge kjønn. Naturvernfor
bundets logo trykt på. Et pro
dukt fra Lappland som blir finere
jo mere det brukes.

Varenr. 3003
Kr. 315,
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Fiiqleptakater
To dekorative og lærerike fugleplakater.
Varenr. 1307 Rovfugler (50 x 70) kr. 35,-
Varenr. 1308 Ugler (42 x 64) kr. 35,-
Varenr. 1309 Begge plakater kr. 60,-

Blekkulfs lille
paplijabrikk
Kjempemorsom ‘gjør det
selv” utstyrseske med alt du
trenger for å lage ditt eget
resirkulerte papir. Noen
gamle aviser og en farget ser
viett gir et overraskende
resultat.
Esken inneholder spesial
rammer for produksjon av
ark i A4-format (en med og
en uten netting), svamp, og
detaljert bruksanvisning.
Både barn og voksne vil ha
glede av denne.

Varenr. 7716 Spesialpris
for medlemmer kr. 175,-
Vanlig pris kr. 249,-

Btekkulf
bokpakke
De fire Første bøkene i
serien om Blekkulf
- Blekkulf og vennene hans
- Blekkulf på

oppdagelsesf’erd
- Blekkulf og Haiald
- Blekkulf lager rokkeband

Varenr. 7484 Kr. 149,-
(Ord. pris kr. 71,- pr. stk)

VANN

Kalendere
Naturvernforbun
dets kalender til
halv pris

Varenr. 0008 Stor
kalender kr. 60,-
Varenr. 0009 Post
kortkalender
kr. 20,-

--

I -
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Forstørrelsesqlass til
alle i;ti1jødetektier
Flott ogs0la forstørrelsesglass med
ordentlig glasslinse. Viktig utstyr
for alle medlemmer i Blekkulfs mil
jødetektiver.
Varenr. 7715 Pris kr. 55,-

I

Ny rød dagstursekk
Bergans Birkebeiner, 35 liter anatomisk
ryggsekk. Vekt i kg. Kan vaskes.
Varenr. 3102
Pris kr. 630,-
(veil. pris kr. 730,-)

Dyrebøker
Vår utrolige verden; PIKItE
Fugler - Frosker - Slanger
Varenr. 5316 Kr. 150,- (Vanl. pris kr. 267,-)
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Har du lyst til å oppleve Europas kultur-
stad, Praha, på nært hold? Da kan du bli
med Natur c Miljø på ferietur i juli. Vi
reiser med buss fra Oslo z6. juli, og returne
rer 25. juli. Dette blir mestferie, men
ispedd natur- og kultur!

N&M• OLE P. PEDERSEN

T
uren koster kr. 4450,-, og dekker buss tur — retur
Praha, dobbeitrom på hotell (enkel standard)
med frokost, dobbel lugar med frokost på ferge
mellom Gøteborg og Kiel, omvisning og utfiuk
ter.

Vi reiser fra Oslo 16. juli kl. iz.oo, og ankommer Litvinov
i Nord-Tsjekkia om morgenen den 18. juli. Der får vi miljø
dosen på turen, med omvisning i byen, som er et av de mest
forurensede stedene i Nord-Böhmen. Senere på dagen besø
ker vi Terezinstadt, som var konsentrasjonsleir under krigen.

Om kvelden anicommer vi Praha — Sentral-Europas hem
melighetsfulle hjerte. Vi får hjelp av miljøvernere og guider
med kjærlighet til byen til å komme oss bak fasadene. Vi har
fire fulle dager til rådighet i Praha. Dermed blir det en fin
mulighet til å rusle litt rundt i middelalderbyen, gå på mu

seum og konserter, og møte byens innbyggere. Dessuten vil
vi forsøke å tilby en og annen utfiukt ut av byen i løpet av
disse dagene.

23. juli setter vi kursen nordover, med stopp i Dresden,
for å beskue den gamle bydelen, før vi ankommer Berlin sent
på ettermiddagen. Vi har et snaut døgn i Berlin — nok tid til
å besøke mur-museet og ta en rundttur i byen. Vi er tilbake
i Oslo kl. 15.00 den 25. juli.

Natur & Miljø stiller med reisevante reiseledere, og vi hå
per dette kan bli en annerledes og meget opplevelsesrik ferie!

Skriv eller ring til Boreas Reiser for mer informasjon.

Slik melder du deg på
Send et brev pr. post eller telefax til Boreas Reiser, Skov

veien 49, 0258 Oslo. Tlf: 22 56 24 00. Fax: 22 56 28 40, innen
20. mai. Påmelding bekreftes ved å betale depositum, kr.
looo,-. Restbetaling skjer 14 dager før avreise. Avbestilhings
forsikring: kr. i6o,-. Reiseforsikring: io dager kr. 200,-, helårs
kr. 280,-. Tillegg enkeltrom kr. iooo,-. Tillegg enkelt lugar
kr. 300,-. Tifiegg utvendig lugar kr. 100,-.

Rabatter
Barn under 18 år: o prosent rabatt ved bruk av ekstra seng.

Tre — fire personer som reiser sammen og deler lugar, får kr.
500,- i rabatt pr. person.

Vedfærre enn 20 påmeldte kan turen avlyses.

SPARTE

utgangspunkt var å
spare penger. Ren
egeninteresse lå altså
bak våre første miljø-
tiltak. Nå virker det
imidlertid som om de

fleste beboerne er bitt av basillen og øn
sker å fortsette med nye miljøtiltak.

Styrets leder gjennom de siste år, Ter
je Martinsen, har lykkes med sitt ar
beid. I konkurranse med åtte andre bo
rettslag fra hele landet vant
Lutvannkollen borettslag NBBLs mil
jøpris for 1993. Borettsiaget fiklc prisen
på grunn av sitt arbeid med kildesorte
ring og energisparing. I begrunnelsen
la juryen også vekt på at miljøbevisst
heten gjennomsyrer alle valg borettsla
get tar, og at det så langt det er mulig

• velges miljøvennlige løsninger.

økt status og trivsel
Miljøtiltakene har gitt økonomisk

uttelling. Fellesutgiftene er redusert og
borettslaget har unngått å måtte legge
på husleia de siste årene. I tillegg har
mye positiv omtale av borettslaget høy
net statusen og økt trivselen blant be
boerne i de 162 blokldeilighetene og de
74 rekkehusleilighetene.

— Vi begynte arbeidet med å kartlegge
energibruken i fellesarealene. Da fant vi
fort ut at oppvarming av garasjer og
oppganger kunne kuttes ut eller reduse
res, at det var penger å spare på lavener
gipærer og på å styre lys ved hjelp av
fotoceller. I tifiegg skiftet vi blandeventi
lene på varmtvannsberederne og ga alle
beboerne sparedusj, forteller Martinsen.

Disse tiltakene betyr rundt 150 000

PENGII PÅ MILJØ

mene er det plassert egne beholdere for
husholdningsavfall, papir, glass og bat
terier. Beholderne blir tømt av vakt
mesteren for så å transporteres videre
til Fretex og Moss Glassverk. I tillegg
samler borettslaget inn spesialavfall,
slik som maling.

— De siste årene etter jul har vi leid
inn en kvern for å kunne bruke de vis
ne juletrærne til dekkmateriale på
blomsterbedene. Til våren er planen å
sette i gang kompostering av hageavfall,
og på lang sikt er målet også å kompos
tere kjøkkenavfall, sier Martinsen.

Han sier videre at borettslaget gjer
ne vil samle inn saftflasker og annen
plast, men foreløpig finnes det ikke
mottak for dette. Li

NATUR- OG KULTUR-
TUR TIL TSJEKKIA

Med reduserte utgifter som mål,
har styret i Lutvannkollen bo
rettslag i Oslo klart å bevisstgjøre
beboerne i mer miljøvennlig ret
ning. Resultatet er lavere strøm
regninger og renovasjonsavgifter,
og Norske Boliggbyggelags
Landsforbunds (NBBL) miljøpris
for 1993.

N&M• SIGNY SVENDSEN

KULTURTUR: Vakre Praha er verdt et besøk med Natur e Miljø. Foto: Trygve Bølstd/Samfoto.

MILJ0PRIS: Lutvannkollen borettslag, her representert ved styreleder
Terje Martinsen, vant NBBLs miljopris på grunn av sitt arbeid med kilde-
sortering og energisparing. (Foto OBOS-bladet)

kroner mindre på strømregningen
hvert år. For dette borettslaget er det
rundt en tredjedel av det samlede ener
giforbruket.

— Når vi må skifte takene om ti—fem
ten år, så håper jeg at vi kan installere
solcellepaneler for oppvarming av
vann. Vi har til nå arbeidet med planer
om varmepumper, men når regjerin
gen nå kutter ut enok-støtten, blir det
urealistisk.

Halvert renovasjonsavgift
Med en engangsinvestering på

8o ooo kroner, har borettslaget halvert
renovasjonsavgiften fra 200 000 til
100 ooo kroner på to år. Det er gjort ved
å innføre kildesortering. i søppeirom
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stornikjokkenet
I vårJaste spalte «I stormkjokkenet» er det selveste kokkeverdensmester Bent
Stiansen som skriver denne gangen. Stiansen er godt kjent gjennom mange fjern
synsprograinmer, og sin gullmedalje ifjorårets verdensinesterskap i kokkekunst,
Bocuse d’Or. Til daglig er han kjokkensjef ved Holmenkollen Park Hotel Rica.

For øvrig må vi rette opp en feil fra forrige utgave at «Istormkjøkkenet».
Det riktige skal være at Arne Brimi er kjøkkensjef ved Fossheim Hotell i Lom
i Gudbrandsdalen.

På tur
i f3æresteinene
Av Bent Stiansen

I NORDMENN er veldig
Opptatt av våre røtter
og hvor vi kommer
fra. Det har ligget i
vår kultur i uminne
lige tider og jeg håper

det kan følge oss i framtiden også.
Mine røtter kommer fra Sørlandet og
da spesielt Arendal. Der er jeg født, og
minnene fra mine barndoms turer er
sterke.

Jeg var så heldig å ha foreldre som
tok meg og mine brødre ut i skjærgår
den. Der fikk jeg lære at turer kan være
mye mer opplevelsesrike i 1æresteinene
enn på forblåste fjell. Jeg husker hvor
dan vi vasset mellom steinene for å
plukke blåskjell som da var garantert
giftfrie. Det er jo ikke bestandig slik i
dag. Vi fanget småkrabber med en en
kel fiskestang påfestet en bit hyssing og
med et knust skjell på enden. Disse ble
behørig samlet i bøtter og på kvelden
ble dagens fangst talt opp og lykkelig
var han som hadde fått flest. Kokes
skulle de også, og selv om det ikke er
mye mat i dem, er det litt å suge på og
selvfanget smaker alltid best.

Fisking er også en del av en sør-

landsgutts store erfaringer. Alle har vel
hørt om enorme makrellfangster uten
for Torungen fyr på utsiden av Arendal.
Der er de beste fiskeplassene, selv om
jeg som gutt alltid ble gul og grønn av
den minste dønning og ofte måtte ofre
deler av middagen ut i det store havet.
Men med på fiske skulle jeg være. Å gå
glipp av den store fangsten vifie jeg ikke.
Få ting hjelper bedre på en skarve selv-
følelse enn den store fiskelykken. Da
kvelden var omme, nærmet høsten av
naturens rikdom seg 200 makrell eller
helst pir. Er det noe en sørlending setter
høyere enn stekt makrell, så er det
sprostekt persillefylt pir. Jeg klarer jo al
dri å vente på desserten og drikker min
iskalde rabarbrasuppe til piren. Det er
for meg et lykkelig ekteskap mellom det
ypperste som Sørlandet kan gi oss, og
hvis jeg etterpå får en kilo med nypluk
kede solmodne jordbær med fløde er
jeg i himmelen.

Men det var altså tips om turmat jeg
skulle skrive om. Turmat skal være en
kel, og når vi sitter ved Ijæresteinene sy
nes jeg vi skal la naturens smaker kom
me fram og ikke dekke dem til med
alskens urter og krydder.

Blåskjell var en lykkelig spise for inn
til noen år siden. Nå må vi ringe til
forskningsstasjoner for å høre om våre

innsamlede skjell er spiselige. Det er de
jo som oftest og spesielt i den kalde års
tiden, og da er jo kvaliteten best. Skjel
lene gyter i mars, april, og er da fulle av
kjøtt. Her er en lett oppskrift som bare
krever en gryte over et bål eller et
stormsett.

Dampede blåskjell i créme fraichesaus
i kg. rensede skjell uten det lille skjeg
get
½finhakket løk
2 hakkedefedd hvitløk
saften av én sitron
i beger crémefraiche

Ha skjellene i en kjele med hakket løk,
hvitløk ogsitronsaft. Damp skjellene un
der lokk i tre til fire minutter til de har
åpnet seg. Ta skjellene og fordel dem i
dype tallerkener og ha crémefraiche i den
deilige blåskjelikraften. Kok opp under
omrøring og hell sausen over skjellene.
Spis med fingrene og drikk saften ut av
skjeilskallet. Nærmere havet kommer du
ikke!!

Mine makreilturer har jeg jo beskre
vet, men ikke hvordan jeg ofte våknet
opp en sommermorgen til lukten av
nyrøyket makrell fra naboens garasje.
Han fisket så ofte og så mye makrell at
han ikke visste sin arme råd hvor han

) ( skulle få avsatt all fisken, men hans
varmrøykte makrell gikk som varmt
hvetebrød i nabolaget. Å røyke makrell
eller annen fisk kan du også gjøre på tur
med de enkleste midler. Det du trenger
er en ABU-røykeovn og salt og sukker.

Varmroykt makrell
eller annen selvfisket fisk
2 dl salt
i dl sukker
i ss grovmalt pepper
i kg makrellfilet

Jeg liker å bruke makrellfilet ogfileterer
fisken i båten på forhånd. Dette gjøres for
at det skal gå fortere å røyke fisken slik at
gildet kan sette igang. Bland sukker, salt
ogpepper hjemme og bær i sekken. Dryss
godt med saltblandingen på fisken. De

Ærøya er en øy en halv times god
skjektefart utenfor Arendal. Der har vi
vært masse på tur. øya er fin med mye
vegetasjon, myrer med de første av for-
sommerens kantareller, og er man hel
dig, så kan vi se harer smutte bak de
værbitte lave furuene.

Men det er på ettersàmmeren, lenge
etter at de siste båtturistene ligger an
kret opp her, at vi finner det virkelig
sorte gullet på Ærøya, ville bjornebær.
Nydelige søte sorte bær som blir ver
dens beste syltetøy, hvis du ikke spiser
opp alt mens det er ferskt. Her er en li
ten rett laget på ville bær til avslutning.

Varme bjornebær med seterromme

i dl sukker
½ dl vann
500 gr bjornebær
i beger seterrøinine

Kok opp sukker og vann i en kjele og
varm bærene i laken. Server i dype tal
lerkener som en suppe med en stor klatt
seterrømme på toppen.

Helt på tampen vil jeg gi noen små
tips for dem som ikke har stormsett, el
ler at det ikke er lov til å tenne bål om
sommeren. Varm pølser hjemme og
putt dem på termos med kokevannet.
Ta med lomper og små pakker med
sennep og ketchup. Hvis termosen er
reservert kaffen, fortvil ikke. Gå i kjel
leren og hent et gammelt syltetøyglass
og ha pølsene, ertesuppa eller lapskau
sen på glasset. Skru lokket godt igjen og
rull det inn i aluminiumspapir et par
ganger. Legg det ned i en ullsokk eller
to og vips så har du en fin termos. Det
er dette vi kaller gjenbruk!

God tur ijjæresteiuene
og ta med barna!

skal dekkes helt. La fisken saltes i en bakk
i3o minutter. Vask fisken i vann og tørk
den godt. Nå er den klar til å røykes i
ABU-ovnen og da følger du bare anvis
ningen på hvert enkel røykeovn. Det er litt
forskjell på modellene. Sjekk under røy
kingen, slik at den ikke blir for mye røykt
og tørr. Fisken smaker best hvis den har
en liten rå kjerne i midten. Spis fisken
mens den er varm med brød og rømme til.

I
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Gjerdesmetten
er her
Av Einar Øldand
Illustrasjon: Ingerlise Kongsgård

FN HOGASTE 5TADEN eg har sett gjerdesmet
ten, er oppunder takskjegget på huset her
eg hur. Der ser eg han rett som det er frå
arbeidsplassen min i karnappet mot aust.
Han er særleg aktiv om morgonen like ved
soloppgang. Han puslar oppi takrenna,

klyv innunder pannene og er borte lenge før han kjem til
syne att. Det er noko morgonfriskt og energisk ved han. Alle
rørslene er kraftfulle og spretne. Han vippar kroppen ned så
den korte oppståande halen høgg til vers og han dreiar seg
rundt og held auga med alt han har kring seg. Aldri ser han
ut til å kvile, støtt har han eit viktig ærend, det er noko han
må undersøke. Om det kjem folk til gards, om det kjem ung-
ar på sykkel eller vaksne i bil, så skvett han ikkje langt unna
som andre ftiglar, han flyttar seg herre nokre meter til sides
og hyrjar granske forholda der. Så høgt som opp til skorstei
nen, har eg aldri sett han. Saka er då også ganske klar: Det
er ingen undersider der oppe. Han er på leit etter undersi
dene i livet. Difor granskar han takskjegg og utspring på hus-
veggen. Lister og vannbord. Takstein og takrenner. Under-
siden av desse.

Der finn han dci små krypa som menneska ikkje vil sjå,
og som dcii alle fall ikkje vil verne — insekta. Desse dyra som
vi ikkje kjenner og ikkje forstår fordi dci er så små og fordi
dci lever sine liv i merkelege stadier — som egg, som larver
og pupper og som vesen med vengjer og altfor mange par
lemmer, men utan indre skjelett, stive som leiketøy eller små
maskinar — desse dyra som kanskje utan vidare omsyn ein
gong skal ete oss menneske. Insekta — desse næringsrike små
krypa som vi menneske kanskje burde etc, ja, som vi ein gong
i framtida sikkert vil måtte etc om vi skal utrydde vår eigen
svolt. Gjerdesmetten er insektetar.

Men eg har aldri sett gjerdesmetten etc, når eg tenkjer et
ter. Just det gir meg ei kjensle av å vere eit skikkeleg men
neske. Eg foraktar djupt denne trongen mange av mine med-
menneske har til å spionere på dyr som anten et eller som
parar seg. Trongen til å kikke på at dyr fører mat inn i ein
ende av kroppen, eller eit forplantningsorgan inn i ein an
nan, vitnar for mykje om den triste sida av sivilisasjonen, kor
ein tilfredsstiller ein ekte trong hos seg sjolv med eit surrogat
eller ei erstatning: synet av andre si tilfredsstilling. Ja, ein ting
er nå det taktlause i å utspionere andre sine måltid eller sex

aktivitetar, det er ille nok, men altså både menneskeleg og
forståeleg, men å snike seg innpå med kamera og linser og
å offentleggjere sine langt frå tilfeldige «funn» i verdens ty-

kanaler — kva skal vi kalle denslags?
Gjerdesmetten har halde til heromkring all mi tid. Då eg

var småbarn under krigen, tidleg i fortiåra, peika dci han ut
for meg og sa han heitte «fuglekongen». Same kva bøkene
seier, så heiter han framleis det her. Han er den minste fu
glen folk kjenner og difor skal han ha den største tittelen.
Seinare blei eg større og prøvde lure meg innpå han. Han er
ein ordentleg barnevennleg fugl. Han flyg lågt, sjeldan meir
enn ein meter over bakken, og han flyg aldri langt. Eg fekk
aldri tak i han. 1)erimot fann eg ofte reira hans. Dci var kil
te oppunder trerøter, tuver eller utover hengjande kantar der
det var litt bratt, gjerne der ei clv hadde skore seg ned eller ein
bergknaus reiste seg. Reiret var av grøn, krølla mose som han
hadde fått til å henge ihop. Det var som ei litt skakk kule og
hadde eit rundt hol til inngang oppe på eine sida. Det var
alltid tomt. Endå seinare, då eg hadde lært å skje stille langt
frå folk til desse dyra byrje røre på seg, fann eg reiret der gjer
desmetten la egg. Dci var ganske små, omlag som erter, kvi
te med raudbrune flekker, altså ikkje vidare originale med
omsyn til farge. Nei, då er fargen på fuglen langt meir ori
ginal. Eg har prøvd å finne ein brunfarge å samanlikne gjer
desmetten med — fordi eg tykkjer sjokoladebrun er så mo
derne, ja, også kubrun blir for moderne her — men eg har
måtta gi opp. Av og til har den brune taren same farge som
gjerdesmetten, men kven kan se det for seg uten vidare. Ta-
ren har nok vore her lenger enn både sjokoladen og kua, men
taren kan vere både gul og grøn. Gjerdesmetten sin brunfar
ge, så llketil den kan vere, minner ikkje så fort om noko anna.
Gjerdesmettbrunt er ikkje konglebrunt, furubrunt, lyng
brunt eller noko deromkring. 1)et er ein brunfarge ein ikkje
finn på himmelkvelven, ikkjc i fjell og stein og mineralar vi
vanlegvis ser og ikkje hos pattedyra — men hos plantene, jo,
det må vere ein brunfarge som finst hos plantene. Kanskje
stundom når vi høgg i furuharken på rett stad eller når vi
fiekkjer i horken på eineren.

Her har gjerdesmetten knirka rundt husa sidan eg voks
opp. Serleg like før sola står opp, flyg han nokre meter, gir
frå seg eit langt og iltert knirk, flyg nokre timetrar til og knir
kar irritert, flyttar seg rastlaust på ny og knirkar energisk.
Då leitar han ikkje etter insekt, det kan ein sjå. Då varslar
han at her held han til. Kanskje markerer han at det er hans
distrikt, kanskje jagar han ein annan gjerdesmett vekk. I alle
høve lokkar han ingen til seg. Han brukar vere åleine. Eg re
knar alltid med at det er ein hann. Det er sjolvsagt ikkje same
fuglen som har vore her heile tida, men eg likar å tenkje på at
det kan vere ein etterkomar etter fuglar som støtt har halde
til her, når eg tidleg i halvgrå morgonar høyrer den tann
hjulsnurrande tørre lyden utanfor huset kor eg ligg i senga
med glaset ope mot vest.

Eg bygde ein ny fløy på det gamle gardshuset. Skaut ut
grunn, snekra, køyrde betonghlandemaskin i ti år. Gjerdes
metten tok nok notis, men herre av dci nye holene og un
dersidene eg laga. 1)ct er uråd å skremme han vekk. Rett nok
har blandemaskinen vore mest i bruk om sommaren, og då
har gjerdesmetten vore sjeldan å sjå. Han er flittigast i vin
terhalvåret. Men eg har hatt han på besøk overalt der eg har
arbeidd. Ikkje minst i den lange steintrappa langs huset i den
bratte hagen vår, der har eg sett han smyge under
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> steinhellene i trinna og kome ut på stader der eg trud
de min torrmur var rettare enn som så. Men eg møter han
også inne i vedhuset, der han smyg i vedstablane på jakt etter
insekt som gøymer seg der. i motsetnad til andre fuglar, som
ftrvillar seg inn og flyg på glaset til dei ligg hjelpelause, finn
gjerdesmetten alltid vegen ut sjølv. På vestsida av huset går
ein lang steingard. Ein mur av rund dyrkingsstein. Der har
han vore sidan eg var liten. inn og ut mellom steinane trå
klar han, og sidan det står eit gjerde på toppen av muren,
flaksar han gjerne opp på ein gjerdestolpe og viser seg til alle
kantar før han skvett ned og går vidare med holeforskinga
mellom steinane. For mange år sidan planta eg ein vil ka
prifol, ein vivendel, her, og nå dekkar denne slyngplanten
omlag tjue meter av steinmuren, for solvarm stein er god å
vekse inntil. Her har gjerdesmetten mykje å gjere kvar dag.
Han raslar og smyg mellom dci hundrevis av greiner og små-
stammer og kvister som finst inni den svære, grøne dungen
av frodigt vridande tett slyngplantevirvar, og mang ein gong
då vi trudde det var mus eller pinnsvin vi høyrde, var det
herre denne vesle, brune fuglen med kort, oppståande vele
som kom ut. Her, just her, har vi mang ein gong sett han-
katten vår gjere drepande overfall på raslinga inne i det grø
ne, men aldri har anna skjedd enn at gjerdesmetten kom
smettande ut lenger borte, omlag uanfekta. Han ser nok kat
ten, men fryktar den ikkje. Derimot har vi sett katten tenk
je seg om og konkiudere mcd «nei-forresten-det-kan-vere
det-sama», sjølv om han ellers ikkje har natur til å motstå
rasling eller lyd som liknar vengjeslag.

Frå der eg sit og jobbar, ser eg ofte gjerdesmetten ta for
seg bilen til kona mi. Han er ikkje så interessert i frampar
ten som i understellet bak. Han flirsvinn gjerne oppunder
bakskjermane og kjem til slutt ut midt under ei framdør, el
ler av og til ut frå skjermen på eit framhjul. Eg vedgår at eg
tvilar på om det finst så mange insekt eller larver under ein
bil, men gjerdesmetten gjennomfører sitt program. Han er
i det heile just så programmert pågåande og konsekvent, at
han lykkast i å gi meg ei heilt spesiell kjensle — kjensla av å

INGERUSE KONGS
GARD er født i
1947 Bærum.

— ., Hun er utdannet
num illustratør ved
Kingseun Pnlytech
nic i England ug

— har arbeidet num
freelancer niden 976. Spesielt er hun inter
etnert i illuntranjuner av dyr ug planter. Hun
lagde i fjur en hilledhuk (ur barn, ntntte pa
Luftetn, nkrevet av Karin Bang.

vere heilt ubetydeleg for han. Eg er redusert til natur, tll det
som er lågare, til ei landskapsform, til stoff, til grunnstoff.
Når eg ser gjerdesmetten, merkar eg meir enn des at det er
ei naturkraft som ytrar seg. Det er som dci få gongene i li
vet eit kjøtetande dyr har byrja ete på meg mens eg var i live,
utan omsyn til meg, som om eg berre var mat. Det var ei
kjensle eg ikkje gløymer. Det er noko anna enn når kalven
prøver å suge mjølk av fingrane dine. Når du berre er til som
mat, då er naturens livskraft ganske nær.

Han er i grunnen ein tradisjonsberar, ein kultivert fugl i
Europa. Ikkje berre har vitskapen gitt han det menneskelege
tilnamnet «holebuaren», eit namn som antydar at han er ein
særling, men han har også representert jorda og jordkrefte
ne i farne tiders gamle ritual og han har blitt ofra til lyset og
himmellcreftene når sola snur vinterstid. Og likevel held han
på med sitt. Han tar ikkje notis av oss. Han er ikkje som sta
ren eller skjora eller kråka eller måken, desse griske og lure
og hyklerske fuglane som stel mat frå oss eller lydar frå kvar
andre og som flyttar med menneska kvar menneska dreg.
Gjerdesmetten er ikkje slik. Når han reinskar huset mitt for
kvite insektegg og silkepakka kokonger med mors beste pro
teinbarn, så er det ikkje til ære for meg. Han er ikkje trufast
mot meg eller eller nokon annan. Just difor likar eg han. Eg li-
kar å vere innanfor hans krins. Den stygge, skarrande knir
kinga som er all hans song, verkar på meg som ein antikvi
tet frå det gamle Hellas. Det analfabetiske Hellas.

Spør meg kva eg trur om den korte, tverre, oppoverknek
te halestumpen hans er til. Ja, for alt skal vere godt for noko,
meiner dci som trur på den delen av vitskapen. Eg får aldri
spørsmålet, men eg likar å svare for det: Med den korte, tver
re halen feiar gjerdesmetten taket i alle holene der han kryp.
Dci smarte insekta som har hengt seg sjølv eller avkommet
sitt oppunder taket blir konsekvent kosta ned på golvet. Der
finn han dci. Han treng ikkje kikke opp. Velvet gjer jobben.
Eg skal likevel aldri fange ein gjerdesmett for å sjå om hale

ørene viser slitasje ytst ute. Fordi han ikkje lar min verden
i fred, skal han få ha sin i fred for meg. [El

ette er den andre store medlemmer vil være med som varde
landsdekkende inn- vakter den 15. april.
satsen i Norges Na
turvernforbunds Grense Jakobselv
kampanje «LA NA- Den første varden blir tent i Grense
TUREN GÅ I ARV». Jakobselv klokken 19.00. Deretter blir

Kampanjen startet med en det med 30 sekunders mellomrom
budstikke i oktober ‘993, og • * . tent tilsammen 213 varder helt
skal pågå fram til utgan- is st * fram til Oslo, før den 215. og sis
gen av 1995. ‘

__________‘

te varden blir tent på Akershus
— Kampanjen har som festning klokken 20.38.30.

overordnet mål å bevare a Lokal- og fylkeslag langs
livsmangfoldet i naturen * *

a hele norskekysten vil markere
og bevisstgjøre folk på ver- vardebrenningen. Både medlem
dien av hele naturen. Vi vil vekt- mer og andre naturinteresserte er vel-
legge Norges rike og vakre naturarv og komne til å delta på arrangementene i
betydningen av å bevare den for våre et- forbindelse med at vardene tennes. Ta
terkommere, slik at også de kan ha gle- kontakt med ditt lokal- eller fylkeslag
de og nytte av naturen, sier kampanje- for å få vite mer, eller ring til kampan
leder Anne-Rita Søderlund, som håper jeledelsen i Naturvernforbundets sek
at flest mulig av Naturvernforbundets retariat, telefon: 22 71 55 20. El

Li’

3

TRUET: Norges Naturvernforbund inviterer hele folket til vardebrenning i. april for å varsle om alt det som
truer den norske naturarven. Hans Fredrik Gude: Høyfjell i soloppgang. 854. Olje p5 lerret. iou x 63 cm. Foco:j. Latbion. Uttåncav Nasjonalgalleriec

EINAR ØKLAND er
født i 1940 i Sveiu.
Han debuterte med
diktsamlingen nEin
gol dagss (1963).
Han har prøvd seg
pa de fleste littera
turgenrer, ng har skrevet drama. lyrikk. nu
vellesamlinger, romaner, fahler, epistler, fag-
bøker og ikke minst en lang rekke
harnebøker. Sist utgitte bok er ensaysamling
en «I ssaden for roman eller humnrn (Sam
laget 1993).

FOLKEMOBILISERING
FOR NATUREN

Fredag 15. april 1994 skal
215 varderfra Grense
Jakobselv i nord til Fredrik
stad i sør lyse over Norge.
Ikke for å varsle at ufred
truer landet, men for å
varsle om de snikendefarer
som truer den norske natur
arven. Og hele folket invite
res med på begivenheten!

Bla om - pä de to neste sidene finner du et norgeskart og oversikt over hvor og når de 115 vardene blir tent fredag IS. april
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Omtrent slike vil ilden
«løpe» langs kysten den 15.
april.

69. Innhavet Sjettevassfj.

2 I5 VARDER 70. Gjerdalen
il. Heildalisen Daumannvik.
72. Fauske BordstoIeIlet

I TO VARD E— 73. Fauske Nerkvarvkollen
74. Fauske Seljåsen
75. Rognan Veten

RE1414ER 76. Valnesfjord
77. Bodø Keiservarden
78. Gildeskål Sørnarøya

I denne rekkefølgen blir vardene tent den 15. april. Varde- 79. Gildeskål lnndyrfj.

brenningen begynner klokken 19.00, og vardene blir tent 80. Meløy Kunna
81. Meløy Meløsteinen

med 30 sekunders mellomrom. Stedene i første kolonne V 82. Rødøy Rødøyløva

ser til karbiad 1:50 000 • • 1V1711-serien. 83. Rodøy Rangsundtinden
84. Lurøy Lurøfj.

V 85. Nesna Handnesfj.
86. Nesna Sandåkertj.
87. Sandnessjøen Skorpen
88. Tjøtta Vettfjellet
89. Tjøtta Tjøtta fergeleie

Varde

- 90.
91. Brønnøysund Torghatten
92. Austra Kvaløen

rekke i

Kart dEDBsrgn
Ketill Berger

Buskerud143. Rennesøy Hodnafjell
144. Stavanger Dalsnuten
145. Stavanger VetaeIIet
146. Stavanger Njåfjellet
147. Nærbo Gauleks

varden
148. Bjerkreim Skansarulla
149. Egersund Egerøy
150. Egersund Kongens

varde
151. Egersund Ragnhildfjell
152. Sokndal Sedeknuden
153. Sokndal Vardeell

Troms

Kartblad
84. Drobak

185. Drøbak
86. Drobak

187. Drobak
188. Drebak
189. Drøbak
190. Drebak
191. Drammen
192. Drammen
193. Lier
194. Lier
195. Lier

Finnmark

Sted!Varde
Rodtangen
Blindesandsodden
Bjorneskjær/Knivsfjell
Battenoya
Blindeskjær
Hernestangen
Skje ret
Laheilholmen
Gilhusodden
øvre Sloppen gård
Lierskogen Pukkverk
Sagvollen

Vest-A’der

Nord-TrondeIa

Kartblad
154. Farsund
155. Farsund
156. Lyngdal
157. Mandal
158. Mandal
59. Kristiansand

160. Kristiansand

AkershusStedlVarde
Sto rfjell
Skjoldnesveden
Skibmannsheia
Garpeheia
Flusheia
Hellesund varde
Ytre FlekkerøyKartblad

35. øksfjordkulen
36. øksfjordkulen
37. Kvænangen
38. Nordeisa
39. Nordeisa
40. Nordeisa
41. Rotsund
42. Rotsund
43. Lyngen
44. Storfjord
45. Storfjord
46. Storfjord
47. Storfjord
48. Tamokdalen
49. Tamokdalen
50. Tamokdalen
51. Takvatn
52. Takvatn
53. Takvatn
54. Bardu
55. Bardu
56. Bardu
57. Bones

StedlVarde
MeeIl
Låven
Skorpa
St. Naika
øksordhamn
Sto rneset
Storhaugen
Spåkenes lykt
Odden
Sieiddicohkka
Rasteby
Salmenes
Ote ren
øvergård
Gomstad
Nyvoll
Balsaaka
Gåstuva
Helgemauken
Finnkroken
Holtet
Lifjellaksla
Trosen

Kartblad
93. Leka
94. Vikna
95. N-Flatanger
96. N-Flatanger
97. Jessund
98. Osen
99. Roan
100. Stoksund
101. Bjugn
102. Bjugn
103. ørlandet

Kartblad
196. Asker
197. Asker
198. Asker
199. Asker

StedlVarde
Lekatind
Vatta.
Tvibergstinden
Iitvordfjellet
Hundavassfjellet
Gjeltheia
Hanafjell
Svaneheia
Rom mesfj ell
Kopparen
Fosenheia

StedNarde
Hogåsen
Skaugumåsen
Kirkerud
Kolsås

Aust-A’der

Kartblad
I. Grense Jakobselv
2. Kirkenes
3. Bokfjorden
4. Bokorden
5. Bugoynes
6. Vadsø
7. Elderoy
8. Vardø
9. Vardø
10. SyIteord
Il. SyIteord
12. Båtsfjord
13. Berlevåg
14. Berlevåg
15. Mehamn
16. Mehamn
li. Mehamn
18. KjøIIeord
19. Kjøllefjord
20. Honningsvåg
21. Nordkapp
22. Stortuva
23. Havøya
24. Rolfsoya
25. Snofjorden
26. Revsbotn
27. Hammerfest
28. Hammerfest
29. Hammerfest
30. Vargsund
31. Vardfjell
32. Justeres lokalt
33. øksfjord
34. øksfjord

Kartblad
119. Vanylven
120. Bremanger
121. Bremanger

122. Florø
123. Floro
124. Askvoll
25. Askvoll

126. Askvoll
127. Solund
28. Ilongstad

Sogn o
Fjordane

Hordaland

Oslo

Sted!Varde
OP 247 (Grensepost)
Vintervollen
Myrfjellet
Bøkfjord Fyr
Oterneset
FyrlyktlVadsoya
Ekkeroy
Kibergfjellet
Skagodden
Hardbakken
Makkaur fyr
Rubbedalshøgda
Kjølnes fyr
Dikkavikfjellet
Gamvik
Skipsvikatuva
Metuva
OkseelIet
Fin nkjerka
Honningsvågfjellet
Gukkesgielas
Sto rtuva
Havøya
Skolten
Gavnesvarri
Revneset

J al ges varri
Utsikten
Tyven
Gosviktind
Vardfjell
Høyde, sør lsnesfjorden
Eidsnes
Langord kapell

StedlVarde
Skretua
Veten
Rydlandshorn
Skårekinna
Skarda
Asane
Blåfjell
Einingsfjell
Pollatind
Bjørknesøya/Veten

Kartblad
200. Oslo

Sor-Trondela

Kartblad
161. Høvåg
162. Høvåg
163. Arendal
164. Arendal
165. Arendal
66. Nelaug
67. Tvedestrand
68. Tvedestrand
69. Tvedestrand

170. Risør

StedlVarde
Forelåpig uvisstStedlVarde

Longvarden
Vedeheia
Homborsund Fyr
Veråsheia/Viteflaten
Furukongen
Hesthagfj.
ørnåsen/Tangmyren
Lindfj.
Hisås
Vardoen

Kartblad
104. Hemne
105. Skarsøy
106. Smøla
107. Smøla
108. Kristiansund
09. Bremsnes

Nordland

StedlVarde
Vettaellet
Sæterknatten
Nerdvikberget
Rossvoll prestegård
Kvernberget
Honningsøya

Varde
rekke 2
Denne rekken begynner kl. 20.31

Telemark

More o Romsdal

Kartblad
129. Masfjorden
30. Herdla

131. Sæbo
132. Bergen
133. Austevoll
34. Austevoll

135. Austevoll
36. Fitjar
37. Bomlo

138. Bomlo
Kartblad
58. Gratangen
59. Gratangen
60. Narvik
61. Skjomen
62. Evenes
63. Evenes
64. Kjøpsvik
65. Ulsvåg
66. Innhavet
67. Innhavet
68. Innhavet

Ostfold

________

StedlVarde
Kolaasfjellet
EIsellet
Veten
Ulrikken
Foldalshaugane
Hjortåsen
Veten
Vegslinuten
Siggjoarden
Emberlandsnipen

StedlVarde
Snulketind
Snaufj.
Ankenesfjell
Saltvikneset
Bruksaasen
Gulliklikollen
Ulvikhøgda
Tuva
Veten
Lifj.
Litletinn

Kartblad
171. Kragerø
172. Kragerø
173. Kragerø
174. Langesund
75. Langesund

StedlVarde
Storemyr
Gumøyknuten
Trolidal
Nevlungen
Anvik

Kartblad
110. Hustad
III. Hustad
112. Brattvåg
113. Brattvåg
114. Brattvåg
115. Alesund
116. Alesund
117. Fosnavåg
118. Fosnavåg

StedNarde
Stemshesten
Gulberget
Harøyburet
Sku len
Terøyfjellet
Sukkertoppen
Storhornet
Nerlandshorn
Rinden

Kartblad
201. Fredrikstad
202. Fredrikstad
203. Fredrikstad
204. Fredrikstad
205. Horten
206. Horten
207. Horten
208. Horten
209. Drøbak
210. Drebak
211. Drøbak
212. Drøbak
213. Drøbak

Vestfold

StedNarde
Linnekleppen på Herfel
Akerø
Søndre Søstrene
N. Garnholmene
Rauøkalven
Frednksodde
Stalsberget på Jeloy
Guldholmen
Brenntangen
Håøya, syd
Hallangstangen
Nersnestangen
Nesoddtangen

Rogaland

Kartblad
139. Haugesund
40. Haugesund

141. Skudeneshavn
142. Rennesøy

Kartblad
176. Stavern
177. Sandeord
178. Sandefjord
179. Sandefjord
180. Tjøme
181. Tjome
182. Horten
183. Horten

StedNarde
Steinsfjell
Kjernngetuva
Boknafjell
Reianes

StedNarde
Stavern Sogn.st.
Kjerringfjell
Kamfjordåsane
Arøy
Herkelås
østre Bolærene
Bastoya
Festningen

Oslo

____________

Kartblad
214. Asker
215. Asker
200. Oslo

StedNarde
Nakkholmen
Bygdøynes Bad
Foreløpig uvisst
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Miljøet -

ditt ansvar,

yçjg treontrill
Electrolux har alltid ligget iforreste rekke når det gjelder utviklingen av
produkter som belaster miljøet mindre. En av de største truslene mot
vår klode synes å være nedbrytningen av ozonlaget, «ozonhullene» over
polene. Dette skyldes delvis utslippet av de såkalte KFK-gassene, blant
annet «freon», som benyttes i kjøle- ogfryseprodukter Nå har vi gjort
alle våre skap ogfrysebokser ]OO%freonfrie. Den løsningen vi har
valgt, har overhodet ingen innvirkning på ozonlaget og er den
,niljømessig sikreste løsningen på markedet i dag. Ved å velge et av våre
freonfrieproduktergir du et bidrag til et bedre miljø på jorden!

Publikasjoner fra Statistisk sentralbyrå

Naturressurser og
miljø 1993
• Hvilke kommuner bidrar mest til luft

forurensningene i Norge?
• Hvor mye avfall samles inn, og hvordan blir

det behandlet?
• Kan miljøgoder verdsettes?

Naturressurser og miljø 1993 gir svar pa en rekke
aktuelle miljospørsmal. Boka presenterer oppdaterte
ressursregnskap for energi og utslippsregnskap for
luft samt resultater fra analyser basert pa disse.
Videre presenteres nøkkeltall for fiske og fangst, jord
bruksforurensninger, skogressurser og skogskader,
kommunale avlopsanlegg og avfallsbehandling.

Naturressurser og miljø 1993 - et aktuelt oppslags
verk. Boka er til salgs hos Akademika bokhandel,
kan bestilles fra alle bokhandlere eller direkte fra
Statistisk sentralbyra.

Pris kr 115,-

Salg- og abonnementservk:e
Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo
Faks: 22 86 49 76

Neutral 4ei
compact opvas/

3O-4O°6O-95°

Der uberort, viii og vakker natur møter havet kan vi tilby:
i Rikt ferskvannsfiske og

havfisketurer.

— : r1tm

• Overnatting tilpasset din
s(

---‘/ aktivitet i hytte, rorbu eller
r feriehus.

L
Skreddersydde opplegg

F for grupper.

Ring om brosjyre/tilbud!

— I TAKT MED
NATUR OG .*
MILJØ

i

VesikyslenAs
STRANDGT. 30 - 6900 FLORØ

TLF. 57 74 7S 05— FAX 57747716

Klør du?

Statistisk sentralbyrå
Statistics Norway

.‘REON
FRI
-

i

J IElectrolux

Prøv å unngå kosmetiske tilsetningsstoffer som

optisk hvitt, fargestoffer og parfyme, da disse stoffene
kan virke irriterende på huden.
Neutral produkter til tøyvask og oppvask er fremstilt
av de reneste råstoffer som alle er helt nedbrytbare.
Neutral produktene inneholder ikke optisk hvitt,
parfyme eller fargestoffer.
Neutral serien er deklarert i samarbeid med Norges
Astma-og Allergiforhund.
Neste gang du klør — Prç4v Neutral.

Neutral

I

I

_

Skånsom mot deg og naturen. Tonitefl
Electrolux IndustrierAS, Spireavn 14, 0510 Oslo,



Svanemerkede konvolutter
Ljungdahls konvolutter er stolt over a være den
fØrste til a tilby Svanemerkede konvolutter pa det
norske markedet.

Vare Svanemerkede konvolutter selges under navnet
«Green Way» og de er fremstilt fra hvitt, resirkulert

Cyciuspapir. Sortimentet hestar i dag av konvolutter
og poser med gummierte klalTer.

Ljungdahls er Skandinavias stØrste konvoluttprodu—
sent, I Norge er vi sentralt plassert pa Gjellerasen,

like ved Oslogrensen. Her har vi hovedkontor, lager

og trykkeri.

For nærmere informasjon om Norges mest miljØ—
vennlige konvolutter kontakt din lokale trykksakfor—
midler eller kontakt oss sentralt.

LJUI’JGDAHL.S
I 0 1L /00

Maste eien 8 - P.B. 53. 1483 Sk Ita

TI I’. 67 06 03 40 TI f. 67 06 01 20

Vi bygger

og er arrangør av Eureka
konferansen “Miløriktige
Næringsbygg” pi Lillehammer
til sommeren.

Vil du vite mer, ring 22 52 40 50!

Miljøriktige
Næringsbygg!

Ake Larson Construction AS
Til.: 22524050

TAUVERK I NATURFIBER
• Manila • Snører, liner m.m.
• Sisal • Altavutstyrtiltauarbeidet.
• Hamp (også tjæret) • Gratis katalog
• Kokos • Prøvemappe kr 100,—
• Hestehår • Vi sender over hele landet

WffI
7815 JØn

0 vind Ravna

I russisk villmark
-fra Tuloma til Narjan Mar ]kI+
“I russisk villmark” spenner over et geografisk område som
er større enn Sentral-Europa. Etter mer enn tyve rundreiser
i et område som inntil 1989 var hermetisk lukket straks en
satte beinet utenfor byer og ferdselsårer, tar øyvind Ravna
oss med til et spennende møte med ‘den andre siden”.
Engasjerende, ledig og humoristisk formidler han møtet
med mengder av uberørt natur, ærlige og gjestfrie mennes
ker, eventyrlige opplevelser, landet, kulturene og folkene.

Du blir tatt med på laksefiske, tiurjakt med sibirsk treskjel
ler, bjornejakt, elvepadling og reiser til steder som ikke står
på programmet til noe reisebyrå. Leseren blir med på kryss
og tvers i denne spennende villmarka - i utrangerte terreng-
biler, i overopphetede fly, i støyende helikoptre og på slitte
hotellrom, men først og fremst ved sprakende leirbål, ved
brusende lakseelver og endeløse jaktmarker.

Bilder og kart du ikke har sett tidligere, er presentert i boka
- glitrende fargebilder - du fornemmer lukten fra nyingen
og kaklingen fra utallige rypestegger.

Innbundet. Kr 348,-

HELIKOPTER SERVICE

Hva kan
fag bevegelsen
gjøre med miljøet?

N
KE har som første fagforbund i landet
laget en egen miljøhandlingsplan.

En av fagbevegelsens viktigste oppgaver i
1 990-årene, er å bidra til å forene syssel
setting, miljø og utvikling i en praktisk og
helhetlig politikk.
Vil du vite mer om hva landet største fag
forbund med over 208.000 medlemmer
mener om miljøproblemene - ta kontakt!
Vi sender deg mer enn gjerne vår miljø
handlingsplan.

(Tlf.:22 3647 10)

j\”Ijokcwtdliricts1_”tcii
() Norsk Kommuneforbund Norsk Kommuneforbund

I bokhandelen eller fra
Landbruksforlaget

Postboks 9303 Grønland, 0135 Oslo. TIf. 22173340



Boker

Stor miljøbok
for barn
• Ciciin TANDEROD

Den Store Miljøboka
Aschehoug 1993

231 sider
Pris kr. 289,- (ib.)

Det er skrevet mange bøker om mil-
jo og miljøvern etterhvert. I)e fleste er
beregnet på voksne, men i de senere
årene er det også kommet en god del
for barn. Noen er bra, mens andre i
høyden er godt ment. Ccc ilie Tanderød
har laget en bok for barn, en interessant
bok som i tillegg er svært stor; Den Sto
re Miljøboka

I Den Store Miljøboka kan du lære å
lage en vannkikkert, en grønn froskesa

lat, en fingerfrosk eller kanskje et lite
renseanlegg. Er du glad i å spille, finnes
det Globingo og froskespill. Froskene er

gjennomgangsfigurer i boka. Allerede i
forordet sitter de der og lurer på om de
skal ta veien til Svinestien, Skrotlia eller
Blomsterveien. Etter en liten tegneserie,
hvor froskene tar deg med opp igjennom
Jordas historie, finner de ut at den bes
te veien til framtida går langs «Gjør-det-
da-vel-veien», og her begynner boka.

Thor Heyerdahl og Per Inge Torkel
sen holder sjelden til mellom felles per-
mer. Sammen med Trond Viggo, Alf
Prøysen, Kristin Eskeland og et kobbel
med andre mer eller mindre kjente bi
dragsytere pluss altså froskene, tar de
leseren med på en-over-230-siders tur i
«Gjør-det -da-vel-veien», eller miljøet
vårt om man vil. Temaene varierer fra
ren naturvitenskap til kunst, «digg»,
teknologi, media, eventyr osv.

At barn også kan gjøre, og gjør en
masse selv, viser boka på en glimrende

måte ved ievnlige artikler og faksimiler

fra aviser over hele landet. For at ikke
leseren skal passivisereres helt av alt an
dre har gjort og mener, er boka gjen
nomgående krydret med oppgaver, gå-

ter, spill og gjør-det-selv-ting. Et ekstra
pluss for innholdsrik adresseliste over
institusjoner som har med natur og
miljøvern å gjøre.

Den Store Miljøboka er ikke primært
et oppslagsverk. Den kunne ha vært det
også, hvis den hadde vært litt lettere å
finne fram i (fargekoder på sidene, stik
kordregister el.l.) Denne svakheten er
allikevel også bokas styrke. Boka er så
innholdsrik at man på en måte aldri
blir ferdig med den. God bok!

JENS PETTER TOLDNÆS

Nyttig om øko
logisk landbruk
• ANNE-KRISTIN LøEs/

BJORG FluTsvoLD/KNUD SCHMIDT

Omlegging til økologisk landbruk
Landbruksforlaget 1993

250 sider innbundet
Pris kr. 290,-

Dei siste fire åra har 32 norske gards
bruk som driv økologisk, eller held på å
legga om til økologisk drift, blitt studert
i detalj av fagfolk ved Norsk Senter for
Økologisk Landbruk (NORSØK). Det
te arbeidet er bakgrunnen for stoffet i
boka Omlegging til økologisk landbruk.
Forfattarane har greid å komhinera er
faring frå praktisk landbruk med teo
retisk basert fagleg tyngde til ein lett-
lest gjennomgang av økologisk
landbruk slik det vert drevet i Norge i
dag, frå Troms i nord til Agder i sør.

Økologisk landbruk er basert på ide
en om at mest muleg av produksjonen
på garden skal vera basert på lokale res
sursar. Garden skal også vera i balanse,
og det er difor vanleg med eit variert
dyrehald og mange ulike vekster på gar
den. Dette preger boka, som er innom
alt frå mjølkekyr og utegris til ugras og
jordpakking. Ei grei kapittelinndeling
og lite utenomsnakk gjer boka likevel
relativ grundig på kvart enkelt fagfelt.
Som rettleiar kunne eg sjølvsagt ha yn
skja meg ei ennå meir dyptpløyande
bok, men det ville krevd eit verk og ik
kje ei bok. Ei grundig bruk av referan
sar er til god help for dci som ynskjer å
konsentrera seg meir om eit emne.

Eg vil anbefala boka til alle som på
ein eller annan måte er interessert i eit
landbruk i balanse.

Det er laga opplegg for både brev-
kurs og studiesirkel til boka, samt ein
video.

MAI GULDBERG

Skremmende
om framtiden
• PAUL KENNEDY

Foran det 21. århundre
Gyldendal 1993

400 sider innbundet
kr. 298,-

Hvordan vil verden se ut de kom
mende årene? Dette enorme spørsmå
let har den velren
nomerte engelske
historikeren Paul
Kennedy forsøkt å
svare på i sin bok
Foran det 21. år

hundre. Her tar
han for seg øko
nomisk vekst, ro
bot-teknologien,
k o mm u n i k a -

sjonsrevolusjo
nen, befolknings
eksplosjonen,
miljøkrisen og
overgangen til
bioteknologisk
jordbruk — utfor
dringer som alle
deler av verden vil
stå overfor i de
kommende årene,
i større eller min
dre grad.

For å svare på så
omfattende spørsmål på 400 sider, må
selvsagt generalitetsnivået bli høyt.
Iblant kan det bli vel overfiadisk og over
modig. Kennedy klarer likevel med sitt
suverene overblikk og balanserte fram
stilling å gi leseren noe å tygge på. Mye
av dette er gammelt nytt, men jeg vil tro
at de fleste vil ha stort utbytte av Kenne
dys sammenfatninger.

Kennedys bok er i grunntonen pes
simistisk, selv om han gir rikelig plass
til mulighetene verden har for å kom
me seg ut av de ulike krisene. Han er
spesielt bekymret for forringelsen av
naturmiljøet og befolkningsøkningen.
Om disse skriver han at «De globale
trendene er med andre ord langt fra
noen stimulans for forebyggende hand
linger, de er så omfattende at de skaper
fortvilelse.» Om årsakene til denne ut
viklingen, skriver han at «I motsetning
til tradisjonelle trusler mot nasjonal
sikkerhet, er disse farene mindre synli
ge, og derfor er det mindre sannsynlig
at de vil utlose en samstemmig, be
sluttsom reaksjon.» Men det ville være

Miljøskadde

• ODD BØRRETZEN/
PETER BUTENSCHØN/OLA RØE

På ville veier

Norsk Form 1993

96 sider heftet
kr. 198,-

Mange steder i Norges land er byg
ninger, broer og veier en større miljø-
belastning enn røyk fra piper og biler.
Det dokumenteres i boken På ville vei
er, utgitt av stiftelsen Norsk Form, og
skrevet av Odd Børretzen og Peter Bu
tenschøn. Ola Røe står for de foto
grafiske bevisene. Boka er basert på TV-
serien av samme navn som gikk i l5or.

Boka tar for seg by og bygd som
skjemmes av uvettig arkitektur. Gam
le, sjelfulle bygninger har blitt revet ned
til fordel for de murklossene vi alle

kjenner så godt.
Odd Børretzen er selvstuderende i

sine treffende kommentarer. Han til
hører jo en generasjon som bygde dis
se fæle sentraene. Hvordan kunne det
skje? er hans utgangspunkt. Fascinasjo
nen for det amerikanske og hatet mot
det gamle norske, det trauste og skitne,
er hans hovedforklaring: «Jeg tror at det
vakreste landskap vi kunne tenke oss
var en saftig, grønn slette og bortover
på sletta skulle det stå, som skulpturer,
vakre toalettskåler av hvit porselen, ba
dekar med fliser og blanke biler med
mange baklykter og forniklede dusjer
skulle stå omkring som trær og lyden
av sildrende, varmt sepevann skulle hø
res mellom trærne. (...) Det er, natur
ligvis, riktig som de sier, at vi rev ned
gamle, vakre hus, fjernet gesimser og
utskjæringer, meldte Norge inn i Nato
og forsøkte å få Norge til å likne på vårt
bilde av Amerika. For vi elsket ennå
Amerika.»

En tankevekkende bok.
JONK. BERG

• ASTRID GRøNsNEs/

SARA GRETNE EITRHEIM

Epleboka
Det Norske Samlaget 1993

128 sider

Eplene har hatt betydning på for
skjellige måter i historien, og om dette
og mye annet eple-relevant fortelles det
om i Epleboka, skrevet av en lærer og en
epledyrker fra Hardanger. Dette er en
festlig bok, med mye artig krydder i
form av visdomsord og kuriøse fortel
linger. Det er også praktiske tips for de
som vil prøve seg med epledyrking.
Den siste halvparten av boka innehol
der oppskrifter. Et minus ved boka er
at den tidvis har et preg av å være et re
klameprodukt for norskdyrka epler.

JKB

feil å si at Kennedy er uten håp. For ek
sempel skriver han om EU at «nøkkel
spørsmålet er om indre uenighet kom
mer til å hemme forberedelsene til
overnasj onale forandringer eller om
disse forandringene kan stimulere eu
ropeisk enhet slik at et integrert EF blir
bedre i stand til å hanskes med globale
krefter.»

Egentlig kunne vi fortsatt, og sitert
hele boka. Les heller selv!

c bygder
Festlig om epler
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Les Natur&Miljø Bulletin -

ØNorges ledende miljøavis!
Bare kr. 95, - ut året!
Hver 14. dag flir du de siste nyhetene pa miljølronten.

Vi lflger utviklingen enten det handler om naturarv,
drivhuseffekt eller økonomisk politikk. Nærings- og
energiministcriefls Stoltenberger med pa et lag av
histe spallister, helt sikkert til glede og ergrelse — i en
ny og bedre Natur&Miljø Bulletin!

Reaksjonene pa omleggingen har vært meget positive.
Na tilbyr vi deg sjansen til a bli med blant de best
inlormerte om hva som foregar i Norge og verden
lorøvrig pi miljøfronten!

Send kupongen innen 19.
april — få en naturkortka
lender GRATIS!
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Nye bøker for friluftsfolk
fra

AI A
1W I

FJELLTURER I NORGE er boken
du leter etter. Der finner du praktiske
opplysninger du trenger, beskrivelser
av norske fjellområder, detaljerte
turforslag samt karter og fargebilder.
130 sider A5 format. Pris: 110,-

FISKE I NORGE har all den nyeste
informasjon om laksefiske og inn
landsfiske foran 94-sesongen.
Opplysninger om fiskekort og priser.
Kortselgere med adr. og tlf. Boken
har også kapitler om fiske i sjøen,
havfiske og om de forskjellige fiske
slag i Norge og hvor de finnes.
184 sider A5 format. Pris: 120,-

FJELLTIJRER I NORGE ,kr. 110,-

FISKE I NORGE, kr. 120,-

Sendes: NORTRABOOKS
Pb.499,Sentrum,O1 05 Oslo
tlf.22427044 Fax:224231 89

Utgis oil Norges NaturveriWorbund

Adresse

Post.nr Sted
ønsker postoppkrav ønsker å betale med kredittkort
Viss.... MastercJEuroc....Nr Utløpsdato..

Signatur

0

.5
z

Folg miljødebatten
på ilaert hold!

JA TAKK’ Send meg den nye varekatalogen fra Helios
med Norges største utvalg i naturtekstiler. (Selges også i
Heliosbutikker og andre spesialforretninger.)

Postnr./-sted

Klipp ut og send til HELIOS A/L. Postboks 222,
3470 Slemmestad. Telefon: 31281600. Fax: 31280660.

i

Bare kr. 95,- ut 1994!
(Vanlig medlemspris: kr. 180,-)

NY EU-RAPPORT!

“Fra foregang til gåsegang?”
En gjennomgang av resultatet av de norske EU
forhandlingene om miljø og vareflyt fra
Naturvernforbundet og Natur og Ungdom.

Rapporten gir en oversikt over EU-forhandlingene på miljø- og
vareflyt, og er en gjennomgang av Regjeringens fremstilling av
det foreløpige resultatet.

Rapporten er på 13 sider, og gir god bakgrunn for innsikt i en
aktuell problemstilling. Rapporten koster kr. 50,- og kan bestilles
fra;

+IPJ NORGES
NATURVERNFORBUND

Postboks 2113 Grünerløkka, 0505 051o - TIl.: 22 71 5520

Kan sndes

u han krt
Nnie.

Ad rcss,Llen

betaler

Prt0e11.

I— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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Ja, jeg vil ha Natur&Miljo
i Bulletin hjem i posten!
I
I
I

Navn: MedI.nr:

I
I Adresse:
I
I
I
I Natui&Miljø 2/)4

I
I
I Send kupongen innen 19. april -

få naturkortkalenderen gratis!
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — _.

Svarsending
Avtale nr. 109 000/5

Til:
Natur&Miljo Bulletin
Naturvernforbundet
Grünerlokka postkontor
0505 Oslo



På
klingen

Naturvern-

forbundets
klimapolitikk
HANS FK. LAuv5TAD kritiserer oss i
N&M magasin nr. 1.94 for å være tals
menn for einC02—politikk han meiner
Nat urvernforb undet bor endre. Lauv
stad vil ha meir C01—bindande gran—
skog og meir utbygging av C02-rein
vasskraft.

Lauvstad hevdar at skogen kan nes
ten dobleC02—bindinga «utan særleg
radikale tiltak». Kva er så det? Rappor
ten han viser til, opererer med skog
gjordshng på fastmark, grofting og
gjordsling av myr, grofting av vassjuk
skog og energiskog som aktuelle tiltak
på kort sikt (o—i5 år). På lengre sikt
(30—40 år) er det skogreising på Vest
landet og i Nord-Norge i lag med til
planting av jordbruksmark som kan gje
den stipulerte effekten.

I ulik grad vil alle desse tiltaka eins—
rette landskap og redusere den hiolo—
giske variasjonen. Dersom C02—bin—
dmga skal bli stor, ma det samla
omfanget av tiltaka vere stort. lnngrepa
vil komme på toppen av alle andre ta—
kjenningar som er med på å redusere
livsstyrken i vår natur. CO,—tiltaka vil
i mange tilfelle råke kulturlandskap og
naturskogstypar som vi har lite av.

Ein parallell argumentasjon kan vi
fore mot ny satsing på vasskraft. Kor—
kje «CO2-skngbruk» eller kraftutbyg
ging er berekraftig bruk, men inngrep
som vil redusere rikdommen og mang—
faldet i vår natur. Det er i seg sjolv uak—
septabelt, og å satse på desse hestane vil
fort føre til konflikt med overordna mål
om vern av artar og deira leveområde,
mål som Noreg har forplikta seg til
gjennom internasjonale avtalar.

På den andre sida må vi som land og
folk gjere det vi kui for a redusere inn—
haldet av CO2og andre klimagassar i at
mosfæren. Det er ög ei oppgåve vi har
forplikta oss til internasjonalt, gjennom

klimakonvensjonen. Etter vår oppfat—

ning kan vi loyse den oppgåva utan å ty
i il dci inngrepa som Lauvstad vil ha
meir axç Vi treng ikkje velje mellom pest
og kolera, mellom klimaendringar eller
utarming av naturen gjennom inngrep.

Det er ikkje for lite utbygging som
står i x’egen for å byte ut meir olje med
vasskraft. Vi har lenge hatt ei solid over—
utbygging av vassdrag i dette landet.
Fleire milliardar kilowattimar har
mangla avsetning, sjolv til prisar langt
under produksjonskostnadene. Det er
ikkje meir vasskraft som skal til for å re
dusere oljebrenninga, men hogre pris
på oljen og mindre investeringar for å
hyggje ut oljeforbrukimde sektorar. For
vårt land vil det først og fremst seie
nedgang i oljeutvinninga og kraftig re
duksjon i utbygginga av store og
trafikkskapande vegar. Vi demmer ik—
kje opp for den miljopolitiske galska—
pen på clesse felta ved å demme ned
våre siste vassdrag eller ved å plante vår
naturskog tett med gran.

Vår oppskrift er ikkje ny, men brukt:
Hogre pris på fossil energi vil truleg auke
avsetnaden for overskotskrafta. Vidare
kan vi frigjere mykje vasskraft (30—40
prosent eller meir) i det norske energi-
systemet gjennom energisparing. Denne
elektrisiteten kan erstatte olje til opp—
varming hos oss, eller vi kan eksportere
til andre land. Det er ikkje noko motset
ning mellom vern av vassdrag og innsats
for å dempe drivhuseffekten.

To1?1 I3RÆND, enerç’ikoosnlc’nt
i Norges Notnrvt’rnJbrbiozd og
ERIK SoLIn;I>u, leder i Nottirven,—
Jdrbiotdet i Sogn og Eordone.

Følelser og
fornuft i fauna
forvaltningen
I Natun & MILJØ nr. 6 1993 spor Tor
Punsvik om det er for mye følelser i
norsk faunaforvaltning. Spørsmålet er
berettiget og diskusjonen viktig. Imid
lertid ser det for meg ut til at han blan
der kortene litt og at han ikke når helt
inn til kjernen av problemet.

I i det «lite samsvar mellom de arts—
gruppene som fokuseres som trua og
sårbare i Norge, og de som virkelig er i
&ire?» spør Punsvik. Mange rovpattedyr
og rovfugler har tradisjonelt blitt be—
trakta som trua arter (Punsvik går del—
vis i fella ved å trekke fram disse). Det
er mulig eller til og med sannsynlig at
flere av disse ikke er i en kritisk situa
sjon, men generelt er alle topp—preda—

torer sårbare fordi de forekommer få—
tallig over store områder, og fordi de
ofte kommer i konflikt med mennes
kers interesser. Selv om miljøvern-in—
teresser fokuserer på enkelte arter, blir
dette gjerne generalisert i media til å
omfatte hele grupper. Jeg tror ikke det
te er så negativt. Videre tror jeg at flere
arter eller et helt område kan tjene på
at en art blir fokusert på eller vernet.
Dette kan også gjelde arter som vanlig
vis ikke blir vist stor interesse, Dessver
re er det slik at for å få oppmerksom
het i dag må man gjerne skrike hoyt og
lenge, og helst ha noe spektakulært å
vise fram. Folk går mann av huse for å
se på en skutt bjorn, mens en apollo
sommerfugl neppe ville blitt vist sam
me oppmerksomhet. Vi kan ikke ven
te at alle arter skal omfattes mccl samme
interesse og bekymring i media, men vi
kan forsøke å kombinere vern av en art
med vern av flere andre arter. - -%

En ting er at interesseorganisasjoner i
og media glemmer mange trua og sår-
bare arter, noe helt annet er det at for
valtningsmyndighetene gjør det sam
me. Dessverre må man konkludere
med at de i stor grad gjør det. Størst
oppmerksomhet får «viltarter», som er
et diffust begrep som muligens om-
handler arter ned til salamander-stor
reIse. «Viltforskning» dreier seg derfor
mest om dyr som er spiselige (rype, elg,
etc.) eller dyr som spiser dyr som men
nesker spiser (ulv, hjorn, etc.). Dette er
i dag i ferd med å forandre seg noe, men
det er beklagelig at en institusjon
(NINA) får mer eller mindre monopol
på slik forskning (tildels av midler) av
hengig av den enkelte saksbehandlers
kunnskaper og interesser?

Hva er så hovedproblemene i norsk
faunaforvaltning? For svært mange ar-
ter er stikkordet areal og for en del også
miljogifter. Alle trenger et sted å leve, og
når mennesker okkuperer eller bruker
og forbruker mesteparten av arealet og
ressursene blir det problemer for andre
arter. Vi mennesker har okkupert alle de
beste og mest prøduktive områdene i
landet, for landbruk, skogbruk og byer
(og fiskerier). For mange virvellose dyr
nytter det lite å frecle arter om man ikke
samtidig verner deres leveområder.
Mange virveldyr bruker så store områ—
der og er så fåtallige at det også er nød—
vendig å verne enkelte arter. Ja, det kan
også være nødvendig å beskytte enkel
te hestander eller enkelt individer. Hva
gjor vi i Norge: Vi har fredet enkelte
større områder, men disse er alpine eller
arktiskc med liten produktivitet. Når
det ble snakk om å verne områder med

større produktivitet (og derfor både
flere arter og individer) som for eksem
pel skogsområder, endte vi opp med
små og tildels marginale områder. Fred
ning av områder er det klassiske natur—
vernet, men det er like aktuelt i dag som
før. Dersom alle dyr skal overleve i Nor
ge, må vi sette av områder som er store
nok og av en god nok kvalitet til at de
ønsker å leve der. I)ette betyr ikke at alle
disse områdene trenger å fredes mot all
menneskelig aktivitet, vi må finne en
form for sameksistens som tilfredsstiller
alle parter (det er her «levedyktige be—
stander» og «hærekraftig utvikling»
kommer inn). Ulven er et symbol på om
vi klarer dette. Den er i konflikt med
våre økonomiske interesser, den er for
bundet med mye «foleri», den trenger
store leveområcler og den er i nær slekt
med vårt nærmeste husdyr. Vi trenger
slike symholer!

KARl. ERAFJoRD

(Innlegget erJorkortet. Red.)

Bjørnen — den
store pasifist
ULv oG OJ0RN har i manges sinn fått
plass som den onde selv, alltid lurende
etter menneskeblod. Denne middelal
dertroen er totalt grunnløs, men blus—
ser ustanselig opp i media, til og med i
T’vÇ og stygge spor er også i forvaltning
og lovgivning.

Hvor mange bjørn finnes forresten?
Direktoratet for naturforvaltning men
te for noen år siden at det var minst 150,

med god utbredelse. Na viser det seg å

O være en illusjon, det er langt fiurre, det
riktige er å si at den er utryddet. I løpet
av de år den har vært fredet! Det er
streifdvr på besøk fra Sverige, men en
reproduserencle bjørnestamme er van
skelig å oppspore (unntatt i Pasvik).

For da bjørnen ble fredet ble det
samtidig fastholdt at den var fredløs,
selv i nasjonalparker. D.v.s. hvem som
helst kan drepe og høste berommelse
ved å hevde at bjørnen angrep. I kraft
av overtrø ble nylig en jeger frifunnet.
Nå er en ny sak, fra (ilåmdalen, under

oppseiling. Den vil ogsa ende med
frifinnelse hvis ikke departementet sør
ger for lys i mørket.

Bjørnen er sterk. Hvorfor er den li
kevel hjelpelos når den jaktes



> vært en ikke—sak i ire—
vis. Media skrev i høst all-
verden oni hvor mesterlig
Clinton halte NAFTA i land,
men intet om hans diplo
matiske seier m.h.t. i bevare
og videreutvikle USAs
atomvapen. Under FNs Ho—
vedlorsainling høsten 1993

hadde de mo alliansefrie
landene (NAM) lagt frem en
resolusjon hvor FN ba
1-laag—domstolen vurdere
atornvapnene. Atommakte—
ne svarte med en hoyinten
siv diplomatisk krig, de var
livredde, «hysteri» var ikke
et for sterkt ord ifølge pili—
telige kilder i New York.

Resultatet: den 19. 110—

vember sto Indonesia opp i
nedrustningskomiteen og
fremførte et flammende
innlegg mot atomvapen, en
fordommelse si krass at
fredsbevegelsen matte gni
seg i hendene. Men si kom

konklusjonen: i samarbei—
dets og komprornissets md
ville de alliansefrie land ikke
insistere pi avstemning «pa
det niværende tidspunkt».
Et vedtak med praktisk kon
sekvens v ille ikke atommak
tene ha noe av. Det sier mye
om bide FN og maktfor—
holdene i verden at de 110

landene lot seg tvinge i kne.
Fredsbevegelsen hadde

imidlertid allerede i mai 1993

fitt atomvipen pi bordet til
donlstolen i Haag, gjennom
et vedtak i Verdens 1-lelseor—
ganisasjon og Haag-domsto—
len har den bedt statene om
juridiske innspill. Det som
nå er viktig, er at Norges
utenriksminister stotter
fredsbevegelsens syn i Haag.
Ut fra allmenn rettsfilelse vil
folk flest her i landet vanske
lig kunne godta noe annet.

På denne maten vil man
få en regel som binder alle
stater og stiller dem likt. Det
vil ha enorm betydning i ar
beidet for provestans og for a
redde ikke—spredningsavta—
len (NPT) som utloper i
1995, og hvor atominaktenes
grcn e brudd iii sine plikter
til provestans og atomned—
rustning er et stort problem.

PREDRIK S. 1-fL11æRM1•1 TI.,

International PCOCL’ Bz,n’cw

Overmadrasser/varmelaken i ull
Thermo ulldyner
Dynetrekk + putevar
Fibermadrasser
Ullmadrasser
Puter

Dynetrekk og putevar leveres i mønsteret
Kornblomst og har 3 års garanti.

Mennesket har det
best i sitt eget tempo.

Gående, syklende.
Med åpne sanser mot

naturens detaljrikdom.
Lukter, farger, form

og bevegelse.

En god natts søvn er den
beste starten på en ny dag

Hamax Discove
- Tar arna med
På ny eller gammel sykkel. Hamax Discovery barnesete passer
de fleste sykler takket være det patenterte Tritech-systemet.
Fleksibilitet, sikkerhet og beskyttelse har vært rettesnor i arbeidet
med å utvikle en helt ny type barnesete for familiemedlemmer

fra ca. 9 mnd. - 6 år.
Totalbeskyttelsen gjør at mor og far kan nyte
naturopplevelsen sammen med de små.
Hamax Discovery barnesete finnes i
tre varianter, to for bakmontering og
ett frontsete.

Hamax Discovery føres av ledende sportsforretninger.
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1 Postuttak 1601 Fredrikstad
Tel.: 69 34 00 33 Fax.: 69 34 22 73

God nattesØvn krever først og fremst skikkelig sengeutstyr

LLKORGA AS i Rindal er produsent og leverandør av tekstilprodukter for
søvn og hvile. Vi produserer nå alt vårt sengeutstyr med Green Cotton
bomullstoff. Både i ulldyner, polyesterdyner, laken, dynetrekk og putevar.
Green Cotton er betegnelsen på naturbomull som er dyrket, høstet og foredlet
på den måte som er mest skånsomt mot miljøet.
Denne bomullen er håndplukket og bearbeidet uten tilsetninger av kjemikalier.
Det vil si at den heller ikke inneholder formaldehyd.

F

.Å

75 x 200
140 x 200
140x200, 70x50

På bestilling

380,-
880,-
398,-

I
Li

Trekk av Green Cotton
med Kornhlomst mønster

Ring oss for bestilling eller en uforpliktende prat, hvis det er noe du lurer på.

Ulikorga AS, 6657 Rindal, Tif: 7166 57 02
-4

ULLKORGA
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SKOLEMARKERINGEN 1994

ER DU INTERESSERT I EN UTDANNELSE INNEN MILJØ?

VIL DU BLI EN AV SAMFUNNETS KVALIFISERTE MILJØAREEIDERE?

HER FINNER DU ET BREDT TILBUD PÅ MANGE NIVkER.

En framtic på sjøen?

En framtid i onorgstjeneste?
MARITIM DEL
Grunnleggende kunnskap om skipsfart og sjomannsyrket med sikkerhels
kurs og fartstid. Videregaende opplæring med kystskipperkurs.

HELSEFAGLIG DEL
Omfattende program for kunnskap om forebyggende helse pa alle nivaer
med blant annet naturen som verksted. Idrett og friluftsliv. Ny viten om kost-
hold. Arbeid med funksjonshemmede. Forberedelse for hogskoleutdanning.

FRITID OG MILJØ
Sjø og batsport. Svomming og dykking. Ballsport. Sosialt fellesskap. Turer.
Sang og musikk.

Skoleplanen gir nærmere opplysninger.

Il RISØY FOLKEHØYSKOLE
4912 Gjeving
TIl. 37 166333

VIL DU STUDERE
PA

OPPI.MD
DS1RII(SIØGS1(O

i )

Heltidstudler (soknadsfrlst 15. april)
• Allmennfag - examen phllosophlcum
• Barnevernspedagog
I Bedrlftsøkonoml

(ledelse av mindre bedrifter) grunnfag
I Fllmkunnskap grunnfag
I Helse- og soslalarbelderutdannlngene

- Barnevernspedagog
- Soslonom
- Vernepleler

• Kunsthlstorle grunnfag
• Pedagogikk grunnfag
• Pedagogikk hovedfag

• Personalutvikling og ledelse
I Politikk - norsk og Internasjonal
• Regi
• Relseliv
• Samfunnsplanlegglng
• Samtldshlstorie grunnfag
• Soslonom
• Speslalpedagogikk hovedfag
• Vernepleler

SA’I’S PÅ l?1LEM’I’II)EN!
BLI INGENIØR!TOPPUTDANNING

I MILJØVERN

Ved Telemark distriktshøg- Og det 1-årige studiet i miljø-
skole i Be får du nå landets kunnskap gir deg solid tillegg
topputdanning tverrfaglig til andre utdanninger.
naturvern gjennom et 4-årig Eller hva med det 3-årige
hovedstudium. Det 2- studiet i den spennende kom-
årige basisstudiet gje-

Klt m et binasjonen friluftsfag,
Ider som de to første bud.- kultur- og
årene i hoved-studiet. og student- naturveiledning?

mtljeene [landet

TELEMARK DISTRIKTSHØGSKOLE
Ring 35 95 25 00 og be om katalog og søknadsskjema!

H.lildsstuJer under planlegging
• Flimkunnskap mellomfag
• Geografi grunnfag
• Informasjonskunnskap grunnfag
I Kulturantropologi grunnfag
• Nordisk (norsk) grunnfag
I Soslaløkonomi grunnfag
• Soslologi grunnfag
• Teatervitenskap grunnfag

Deltidsstudier (soknadsfrist 15. mai)
Alinaennfag — examen philosophlcum
Informasjonskunnskap i
Offentlig organisering og styring
Pedagogikk grunnfag -2. halvårsenhet
Pedagogikk og det moderne samfunn
Personalutvikling og ledelse i
Speslalpedagogikk 1. avd. 2. halvårsenhet
Veiledning

Deltidsstudler under planlegging *

• Kjønn og politikk
* med sikte på Igangsetting 11994/95 eller senere.

Ved Telemark lngeniørhøgskole kan du utdanne deg til Ingeniør og sivilIngenIør.
Vår 3-årige Ingeniørutdannlng er prosjektorienfert. Dette innebærer et nært
samarbeid mellom studenter og forelesere om konkrete Industrielle problem-stillnger.
Det vil alt id være behov for ingeniører. Ingeniørorgonisasjonene spår et økende
behov for yrkesgruppen frem mot år 21370,

Ved Tebmark ingerørhøgskde har følgende utdanningstl!bud:
(C

c

INGENIØR søknadsfrist: 15. april 94

BYGG.ELEKTRONIKK•ELKRAFT•KJEMI•MASKIN

SIVILINGENIØR søknadsfrist: 25.juni-94
INDUSIRIELL MILJØlEKNOLOGI. PROGESSAUIOMATISERIN3• PROSESSTEKNIKK

Søknadsskjema og informasjon om studier:
Tif: 61 28 82 11/12 - eller 61 28 80 00 (sentralbord)

Du kan også skrive til: Oppland distriktshøgskole, Pb 1004, Skurva, 2601 Lillehammer

Telemark ingeniørhøgskole
3914 Porsgrunn, fIf.: 3557 5000, telefax: 3555 7547

AGDER i 4630 SØGNE
FOLKEHØGSKOLE Tif. 38166666

NATURLIVLINJE
ØKOLOGI

Mange valgfag
Be om plan

MILJØ-SAKER
— vår viktigste utfordring!
Kom sammen med flere

som tenker slik på

FOLLO
FOLKEHØGSKOLE

MILJØAKTIVIST.
LINJE

Ikke sofapreik! Handling!
men ikke i blinde.

Kunnskap om økofilosofi,
makt og alternativ energi.

Samarbeid med store
miljøorganisasjoner.

Studiereiser til Norge,
Norden og Baltikum.

Ring 64 95 01 Oil
Postboks 103, 1540 Vestby

4
TRiVELIGE

DAGER
Å HYTTA

SNURREDASSEN

• lti I gisk t( )al,’tt
• Hest i tent
• Størst kspa.sitet
• lIjetursu.’kr rnt ,rt
• ‘l’t sinruler ren jr rd
• Tssinm.e,s sjt.1(lefl
• Markedsieder i over 20 dr
• Mer enn 30.000 tornøycie

hytteeiere
• Med eller uten strçsnl

TIEN SHANBERGENE I SENTRALASIA
THAILAND

VINTERLANDBRUKSSKOLEN I OSLO
- LANDBRUKSAKADEMIET -

Studieretning landbruksfag og naturbruk

Kurstilhud skoledret 1994/95:
— GRUNNKURS — NATURBRUK (etter reform -94)
— VK I — Allsidig linje og linje for Naturbruk og Miljø
— VK Il 9 — Allsidig linje og liisje for Naturhrul.. og \liljø
— VK li B — Allsidig linje og linje for Naturbruk og Mil jo
— PABYGGINGSKURS I ALLMENNFAG (tor studiekonipelanse)
— KVELDSKURS — stotteuuderi isning for preatisler til agronotneksansen
Skotestart IS. august I +)4.
- AGROTEKN1KERKURS:

— [‘orvalter I (start 22/9) ned hoveds ekt pa landhruksregnskap, Økonomi og EDB
— Forsalter Il (start 14/li) videregaende kLlrs i dataregnskap,

eiendonisos erdragelse, okononsi, skatterett anal se oss.
Plan og sknadsskjema la sed henvendelse til skolen. Søknadsfrist 15. mai 1994.
Adresse: Pottemakers eien 4, 0954 Oslo
Telefon: 22254344/22257567 Telefax: 22 166057

isreiser
I SMÄ GRUPPER BORTENFOR TURISTSTRØKENE

Besfill Ekspedisjonskafalogen og/eller
Himalciyakatalogen!

Pris 20,- til naturbeskyttelse. lnnbetalingnblankett er vedlagt.

TELEFON +46 8 651 67 40

sAvenlyrsresor
Fleminggatan 68, Box 121 68, 102 24 Stockholm

Telefon +46 8 654 11 55, Telefax +46 8 650 41 53



En fabrikk forurenser når
den ryker. Hvis TV’n ry
ker, er det kanskje bare
faren din som forurenser,
med etpar gloser dersom
det skjer midt under ski
stafetten. Når vi allikevel
velger å skrive litt om
fiernsyn på Blekkulf
sidene denne gang, er det
fordi denne elektroniske
boksen styrer en stadig
større del av livet vårt.

For 30 år siden så de fleste på sort-
hvitt TV, i én kanal. Sendingene
foregikk stort sett om kvelden, og
alt var enkelt og greit. Enten var
det noe du likte, eller så var det bare å
skru av. Ofte var det litt dødtid mellom
programmene, da sendte NRK bilder
av et akvarium som alle syntes var fint.

I dag har kabel-TV og parabolanten
ner gitt oss en masse kanaler å velge
mellom, I tillegg kan vi handle via TV,
slå opp på tekst-tv i stedet for å lese avi
sa og vi kan se på TV til frokost. Mel
lom programmene fylles det opp med
reklame for kattemat og annet snadder.
Satelitter og en hærskare med reporte

re over hele verden sørger for at alle
verdens begivenheter, enten det er krig
eller kongebryllup, suser direkte inn i
stua vår. Farger, stereolyd og tre-di
mensjonale bilder er i ferd med å bringe
flimrekassa fra 1954 enda et steg nær
mere «virkeligheten».

TV er som gulrotter
Det trenger ikke å være skadelig å se

på TV; men vi må lære oss å bruke den

Fakta om fjernsyn
o Fjernsyn (televisjon!tv) er elektronisk overføring
av bilder og lyd.
o Fordi det kommer mange bilder i sekundet (i vårt
system er det 25), ser det ut som bevegelse.
Z. Den tekniske utviklingen av l5ernsynet begynte al
lerede i forige århundre, men først godt ut i vårt eget
filck dette noen praktisk betydning.
0 I Norge begynte de første prøvesendingene fra
NRK 1954.

0Fargeernsynet kom til Norge i 1972. 4
Adresse:

Postboks 2113 Grünerløkka,
0505 Oslo,

Telefon: 22715520 BLEKKULFS MILIØDETEI1TI’ I

-J

FARLIG
FJERNSYN?

riktig. Selv ikke gulrøtter er sunt hvis
du spiser et tonn i året. De fleste av oss
er kanskje litt lite flinke til å velge hva
vi vil se, vi skrur på for å se etter
«om det er no’» — det er det jo
alltid — og vips så sitter vi der.
Blekkulf har snakket med 4
barn om TV:

«Jeg vil gjerne at det
skal være merfin krim på
TV men ikke sånn vill
kri,n. Jeg synes det er for
mye voldpå TV Det erfar
ligfordi unge mennesker læ
rer av det, og da kan de gjøre
det de ser. Hvis det ikke fan
tes TV ville mange kommet seg
ut i naturen og ikke lært seg så
mye tull. »

SoLvEIG GRØNNEFLÅTA 11 ÅR

«Jeg liker best Disney-filmer. Det
er fordi det er bra humor. Det som
er fint med TV er at man kan ha
det morsomt og ikke kjede seg. Der
som det ikke fantes TV ville folk ha
vært mer ute. Jeg trorjeg kommer til
å se mindre på TV når jçg blir vok
sen, for jeg kommer nok ikke til ha
tid.»

PEDER SKANCKE 11 ÅR

Hvis det ikke fantes TV kunne
man leke ute. Jeg tror jeg kommer til å se
mindre TV nårjeg blir voksen, for da har
jegflere ting å gjøre.

TONE ALVINIUSSEN 8 ÅR

c PA

«Jeg liker «Rett Hjem» best fordi der
er det barn med. Fordelen med TV er at

man kan se på den, men hvis det ikke
fantes kunne man lese.»

GAUTE HØYLAND 9 ÅR

L1
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Lesernes aIIeri

Blåstrupe på bevergnag
Torgeir Krokan, Tiller

Neste frist for i sende inn bilder til
Lesernes galleri er 20. april. Send inntil
fem lysbilder. Papirbilder blir ikke
vurdert. Alle bilder mi merkes med
fotografens navn. Samtlige bilder blir
returnert. Skriv gjerne en tittel pi bil
det. De utvalgte fotografene fir tilsendt
en rød 35 liters Bergans ryggsekk.

Bildene sendes til:

Natur & Miljø
Postboks 2113 Grünerløkka
0505 Oslo

Merk konvolutten «Lesernes galleri».

Mogop
Bjørn Einan, Bekkestua

Ekorn på to!
Roald Langøen, Fyllingsdalen

54 N&M 2.94 N&M2.94 55



h,disk
3 medlemmer — få teppet gratis
i medlem — betal 200,-

Nå har du mulighet til å skaffe deg et vakkert
indisk teppe. Verv 3 medlemmer og teppet er
ditt! Eller verv 1 og betal mellomlegg.

Teppet er laget av ull og håndbrodert i
Kashmir i India. Diam. 120 cm.

Vi har også andre vervepremier; termos,
sekk, sportskniv, stormkjøkken m.m.
Kontakt oss gjerne, så gir vi deg
alternativene.

Lykke til med vervingen!

Jeg har vervet:

i
D Hovedmedlem L1 Pensjonist

2
Hovedmedlem Pensjonist

3
Hovedmedlem Pensjonist

SVARSENDING
Avtale nr. 109 000/5 Pb.

+241, NORGES
T NATURVERNFORBUND

Grünerløkka postkontor
0505 OSLO

Verv
Verv

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Medl.nr.
Navn
Adresse

N&M 2194

Jeg ønsker vervepremie:
1 Teppe — gratis
1 Teppe — betaler 200,-
1 Jeg sparer vervingene

Jeg ønsker annen vervepremie —

send brosjyre med tur-utstyr!

1942


